
PLENARA COMITETULUI CENTRAL

AL PARTIDULUI COMUNIST ROMAN
Joi, 4 noiembrie, au continuat lu

crările Plenarei Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român.

La dezbaterile pe marginea Ex
punerii prezentate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu privire la 
Programul Partidului Comunist 
Român pentru îmbunătățirea activi
tății ideologice, ridicarea nivelului 
general al cunoașterii și educația 
socialistă a maselor, pentru așeza
rea relațiilor din societatea noastră 
Pe baza principiilor eticii și echi
tății socialiste și comuniste, au luat 
cuvintul tovarășii : Teodor Coman, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Tulcea al P.C.R.. Constantin 
Drăgoescu, secretar al Comitetului 
județean Gorj al P.C.R.. Letay La- 
jos, scriitor, Manea Mănescu, mem
bru al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R., președintele Consiliului 
Economic, general de armată Ion 
Ioniță. membru supleant al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R.. mi
nistrul Forțelor Armate, Eduard 
Eisenburger, președintele Consiliu
lui oamenilor muncii de naționali-

tate germană, Eugen Jebeleanu, 
poet, Vasile Potop, prim-secretar al 
Comitetului județean Iași al P.C.K., 
Ștefan Voicu, redactor șef al re
vistei „Lupta de Clasă1*, Janos Fa- 
zekaș, membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, Ilie 
Cîșu, prim-secretar al Comitetului 
județean Prahova al P.C.R., Vasile 
Vilcu, membru al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.K., prim-secre
tar al Comitetului județean Con
stanța al P.C.R.

In ședința 
continuarea dezbaterilor, 
cuvintul 
membru 
Executiv 
secretar
Satu Mare al P.C.R., Roman Mo- 
raru, secretar al Comitetului ju
dețean Cluj al P.C.R., Marțian Dan, 
prim-secretar al C.C. al U.T.C., mi
nistru pentru problemele tinere
tului, Gheorghe Rădulescu, membru 
al Comitetului Executiv, al Pre
zidiului Permanent al C.C. al P.C.K., 
vicepreședinte al Consiliului de Mi-

de după-amiază, în 
au luat 

tovarășii: Iosif llglar, 
supleant al Comitetului 
al C.C. al P.C.R., prim
ai Comitetului județean

niștri, Simion Dobrovici, prim-se
cretar al Comitetului județean 
Vrancea al P.C.R., Titus Popovici, 
scriitor, Ștefan Peterfi, președintele 
Consiliului oamenilor muncii de na
ționalitate maghiară, Constantin 
Băbălău, membru supleant al Comi
tetului Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Dolj al P.C.R., Anton Breitcn- 
hofer, redactor șef al ziarului 
„Neuer Weg“, acad. Nicolae Teodo- 
rescu, decanul Facultății de mate
matică a Universității din Bucu
rești, Dumitru Popescu, membru al 
Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., președintele Consi
liului Culturii și Educației Socia
liste, Tiberiu Grecu, director gene
ral al Uzinei de mașini grele-Bucu 
rești, Dan Hăulică, redactor șef al 
revistei „Secolul XX“, și Gheorghe 
Pană, membru al Comitetului Exe
cutiv, al Prezidiului Permanent, se
cretar al C.C. al P.C.R.

Lucrările Plenarei Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân continuă.
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T n cadrul Plenarei Comitetului 
I Central al Partidului Comunist 

-*■ Român, care a început miercuri, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU a 
prezentat „Programul P.C.R. pentru 
îmbunătățirea activității ideologice, 
ridicarea nivelului general al cu
noașterii și educația socialistă a ma
selor, pentru așezarea relațiilor din 
societatea noastră pe baza princi
piilor eticii și echității socialiste și 
comuniste”, document de o uriașă 
însemnătate teoretică și practică in 
opera de făurire a societății socia
liste multilateral dezvoltate in patria 
noastră, care încununează și face, în 
același timp, o sinteză de înaltă 
principialitate politică, marxist-lehi- 
nistă. a eforturilor depuse de partid, 
de secretarul său general, pentru 
ridicarea la cote noi. de calitate și 
exigență, a muncii politico-ideologice 
și cultural educative în rîndul mem
brilor de partid, a tuturor oameni
lor muncii.

Plenara C.C. al P.C.R. se desfășoa
ră la aproape patru luni de la 
adoptarea, de către Comitetul Exe
cutiv 
tui an. preconizate de
NICOLAE CEAUSESCU, 

de timp, care a trecut de 
fost caraterizată de 

efervescentă creatoare, 
ample și responsabile, 
cărora întreaga națiune și-a 
mat adeziunea deplină fată de Do
cumentele de partid, hotărirea ne-

a măsurilor din iulie a aces- 
tovarășu! 

Perioada 
atunci, a 
puternică 
dezbateai 

prilejul 
expri-

o ; 
de

cu

ANGHEL ALEXE 
președintele Consiliului 

Național pentru Educație 
Fizică și Sport

strămutată de a Ie transpune grab
nic și integral in viată.

în angrenajul vast, chemat să-și 
aducă aportul la înfăptuirea acestei 
acțiuni de anvergură națională, este 
organic integrată și se simte anga
jată plenar mișcarea noastră de edu
cație fizică și sport.

Despre rolul și însemnătatea ei 
la realizarea procesului educational 
al maselor și al tinerei generații, 
mai cu seamă, despre contribuția 
pe care sportul trebuie să și-o aducă 
la făurirea nu numai a unor trupuri 
robuste, ci si a unor conștiințe sănă
toase și neîntinate, s-a vorbit și 

. s-a scris mult in vremea din urmă, 
oricît de mult s-ar scrie și 

tot nu este de ajuns, 
astăzi, in procesul for- 

cctătcanului destoinic al

Dar,
s-ar vorbi, 
pentru că 
mării 
cietății noastre, sportului i o-a încre
dințat un loc de seamă. în vecinăta
tea imediată a unor instituții atît 
de inxime. cum ar fi familia, școala, 
locul de muncă. Virtuțile educative 
ale acestei activități sint, intr-adevăr, 
neprețuite, ele avînd — printre altele 
— privilegiul de a Se adiesa, mai

so-

sles, unor caractere fragede, nefor
mate incă. aflate în stadiul aluatului 
apt de a fi modelat în forme pe 
care le dorim cit mai apropiate de 
perfecțiune.

Consiliul Național pentru Educație 
Fizică și Sport, analizind. in lumina 
Documentelor de partid, activitatea 
politico-ideologică și cultural-educa- 
tivă cu sportivii, tehnicienii și acti
viștii din domeniul educației fizice 
și a sportului, a alcătuit un amplu 
program de acțiune menit să contri
buie la înfăptuirea lor.

în perioada august-septembrie s-au 
desfășurat, cu sprijinul organelor lo
cale de partid, dezbateri ale Consi
liilor județene pentru educație fizică 
și sport. Cele 40 de adunări, organi
zate în județe și în municipiul Bucu
rești, au 
persoane, 
bază al : 
activiști, 
educație 
o inaltă 
cluburi. ; 
de sport, scoli sportive 
rile consiliilor județene 
ciat de participarea unor 
munci de răspundere din aparatul 
de partid și de stat, care au ridi
cat. prin intervențiile lor, nivelul 
dezbaterilor, contribuind la stabilirea 
unor măsuri practice pentru activi-

Barcelona iși 
lui Reina. Este goluloară in poarta

va aminti multă vreme (nu se vede in 
victoriei definitive a echipei Steaua 

Foto : Dragoș NEAGU

Mingea șutată de Nă'stase, omul despre 
fotografie), intră pentru a doua
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chipele noastre solicitate de cîte 
trei ori în fiecare săptămină au a- 
juns să fie stoarse ca niște lămîi 
vechi. Pe de o parte din cauza 
neobișnuitului. Pe dc altă parte, 
fiindcă loturile sînt mici, cu dis
crepanțe valorice, iar rezervele sînt 
în genere niște ucenici pe lîngă 
cci mai buni titulari. Din acest 
punct ele vedere, U.T.A. este o 
martiră, avînd numai 12—13 ju
cători. Ar mai fi de 'amintit că nici 
în timpul unei atari campanii e- 
puizante, mulți dintre fotbaliștii 
noștri nu se înregimentează cu toate 
energiile. Criza aceasta de acomo
dare intensă se va atenua și va 
dispare pe măsură ce participarea 
echipelor românești la o viață fot
balistică internațională intensă va 
deveni o constantă.

Paradoxal e insă faptul că tocmai 
într-un asemenea moment ne-a fost 
dat să ajungem cu 3 echipe pe o 
treaptă superioară a competițiilor 
europene. Cu trei echipe din pa
tru, care deși jucînd cel mai ade
sea modest au izbutit să elimine 
o serie de formații redutabile. E- 
venimentele fotbalistice refuză u- 
neori explicații logice și nu tre
buie să ne încăpățînăm a demon
stra întotdeauna cum de a fost 
posibil un epilog sau altul. Cert 
este că. deși, numai departe de
cît alaltăieri. Steaua, U.T.A. și Ra
pid s-au chinuit, că emoțiile și 
nesiguranța au învălmășit sufletele 
multora aflați față-n față cu sta
dioanele din București, Arad și 
Varșovia, noi am rămas după stin
gerea furtunii cu trei echipaje in
tacte. .în prezent, numai fotbalul 
olandez, vest-german și englez (are 
șanse și cel italian), concurează

FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICA
DIN BACĂU - PEPINIERĂ DE CADRE

PENTRU ACTIVITATEA SPORTIVA ȘCOLARA
Interviu cu conf. univ. NICOLAE GUIDEA, decanul facultății

solventului". în fiecare an, cadre 
didactice ale facultății și profesori 
ai școlilor generale organizează 
întîlniri în care se informează re
ciproc asupra celor mai importan
te probleme ale educației fizice și 
sportului în școală.

Preocuparea noastră principală o 
constituie pregătirea ideologică a 
studenților, insuflindu-le totodată 
dragoste și pasiune pentru profe
siune. Dispunem, pentru realizarea 
acestui deziderat, de cadre didac
tice competente a căror activitate 
este îndreptată și către o susținută 
muncă de cercetare științifică, ma
terializată în numeroase lucrări pu
blicate, comunicări la diferite se
siuni științifice ce au avut loc la 
Timișoara, Cluj, Brașov, Ploiești 
etc.

Promovînd în rîndul studenților 
dragostea față de muncă, aceștia

Aniversarea, în aceste zile, a u- 
nui deceniu de la înființarea Insti
tutului pedagogic din Bacău și a 
șapte ani de existență, în cadrul 
acestei instituții de invățâmînt su
perior, a Facultății de educație fi
zică, ne-a prilejuit, recent, un in
teresant dialog cu conf. univ. Ni
colae Guidea, decanul facultății.

— Ce împrejurări au deter
minat înființarea unei facultăți 
de educație fizică la Bacău ?

— Evident, în primul rînd ne
voia de cadre calificate. în această 
parte a Moldovei, pe teritoriile de 
astăzi ale județelor Bacău, Neamț 
și, parțial. Vrancea, lipsa profeso
rilor calificați se făcea resimțită. 
Nu acopeream decît 50% din nece
sități. Astfel stăteau lucrurile cînd, 
la propunerea organelor locale de 
partid și de stat, și cu aprobarea 
Ministerului învățămintului, a luat 
ființă, în anul 1964, facultatea 
noastră.

— Înseamnă că de pe băncile 
facultății au plecat, pînă acum, 
cinci promoții de absolvenți. 
Care sint preocupările lor ac
tuale și. în general, cu ce bilanț 
vă prezentați la această aniver
sare ?

— Cu foarte rare excepții, cei 
214 absolvenți s-au prezentat acolo 
unde au fost repartizați, adică în 
școlile generale din localitățile ju
dețului nostru, dar . și în altele din 
întreaga țară. Pentru ca și după 
absolvirea facultății foștii studenți 
să fie în legătură cu noi, de cîți- 
va ani s-a înființat „Cabinetul ab-

fi

lon GAVRILESCU

(Continuare tn pag. a 2-a)

Azi, in sala Floreasca
ROMÂNIA POLONIA

(JUNIOARE)

la handbal
Noua generație a handbalului nostru, 

mai precis, cei mai autentici reprezen
tanți ai săi, reuniți in selecționatele de 
juniori și junioare ale țării, pornesc în 
aceste zile la... atacul unui nou sezon 
internațional.

Cinstea de a inaugura noul sezon re
vine reprezentativei feminine care va 
înfrunta astăzi după amiază, incepmd 
de la ora 18.30. in sala Floreasca, forma
ția similară a Poloniei. Meciul se anunță 
interesant, cunoscut fiind faptul că m 
cele două echipe se află citeva handba
liste, de valoare.

Selecționata masculină a plecat ieri 
seară cu destinația orașul Opole din 
Polonia, fn această localitate, în zilele 
de 6, 7 și 8 noiembrie va avea loc un 
turneu internațional de juniori cu parti
ciparea formațiilor României, R.D. Ger
mane, Poloniei A Și B.

i angrenat peste 4 000 de 
practic întregul activ de 

mișcării sportive, antrenori, 
instructori, 

fizică, așadar, 
calificare, care 

asociații, secții

profesori de 
oameni cu 
lucrează în 
pe ramură 

ș.a. Adună- 
au benefi- 
lucrători cu

(Continuare în pag. a 2-a)

In această toamnă fotbalul 
nostru trăiește un moment a- 
parte. Cele mai bune echipe 

de club, conform ierarhiei anului 
trecut, au o viață nesperat de 
lungă în cupele europene. Dacă 
mai adăugăm prezența fotbaliști
lor noștri în campionatul european 
inter-țări și în preliminariile olim
pice, avem elementele care au ge
nerat sezonul acesta cu solicitări 
și prezențe multiple, sezonul cel 
mai bogat și cel mai aspr.u trăit 
poate de jucători în toată istoria 
fotbalului românesc. E foarte bine 
ca reprezentantele unui fot' al na
țional să fie prezente în îocarele

soccerului european, 
și ani dori ca și de 
în fiecare an, să nu

de interes ale
E foarte bine 
acum înainte, 
mai știm unde ne e capul de atîtea

meeiuri, de atîtea obligații și e- 
moții. Dar la începutul unei aseme
nea existențe firești de multă 
vreme pentru alții, jucătorii și e-

Romulus BALABAN

(Continuare tn pag. a 3-a)

După un început decepționam, RAPID a rezistat
atacurilor LEGIEI și și-a atins scopul - CALIFICAREA I

O utilă verificare
a lotului secund de box

Apropiatele întîlniri cu repre
zentativa de box a R. D. Germane 
fac ca pregătirile pugiliștilor ro
mâni să fie tot mai intense, mai 
orientate spre lupta din ring. Din 
acest punct de vedere reuniunea 
de verificare a unor componențl 
ai lotului B al României a fost 
binevenită. în fața cîtorva sv.te de 
iubitori ai nobilei arte, care au 
umplut pînă la refuz sala de la 
uzina Semănătoarea, selecționabiiii 
au demonstrat frumoase calități 
tehnice și fizice (mai ales), ceea 
ce ne face să așteptăm cu mai 

. multă încredere confruntarea de la 
Brăila dintre echipa R. D. Ger
mane 
cundă. După 
deschidere, în care 
ring boxeri juniori 
tîlnirile oficiale.

Prima pereche a fost cea a spor
tivilor de la cat. semimuscă, Ște
fan Băiatu (lot) și Gheorghe Cris- 
tea (Metalul). Metalurgistul, recu
noscut ca un boxer agresiv a cău
tat să imprime disputei un ritm 
susținut și să-l surprindă pe Bă
iatu cu clasice „laterale", dar a 
găsit în față un pugilist care are 
frumoase cunoștințe de tehnică, 
astfel că pînă la urmă Cristea, a 
suportat cu stoicism directele șl 
croșeele adversarului său. învingă
tor clar la puncte Ștefan Băiatu. 
Au urcat apoi în ring „muștele"

mai 
puncte

întî'nit 
Gheor-

și selecționata noastră se- 
patru meciuri de 

au apărut în 
au urmat în-

Ion Nicolau (lot) și Constantin Lu
cian (Metalul). începutul a fost fa
vorabil lui Nicpiau, care a plasat 
cîteva directe de dreapta resimțite 
în plin de Lucian. Dar. începi nd 
din rundul doi metalurgistul nu s-a 
mulțumit cu rolul de sparing-par
tener, a ieșit la atac și Nicolau a 
fost obligat să suporte o serie de 
lovituri dure, care puteau fi evi
tate dacă nu și-ar fi neglijat blo
cajul. Datorită experienței 
mari, victoria a revenit Ja 
lui Nicolau.

La cat. semi ușoară s-au 
Gheorghe Ciochină (lot) și
glie Popa (Metalul). Timp de două 
reprize Popa nu și-a depășit obli
gațiile de partener de antrenament 
al lui Ciochină, care a lovit mult 
si din toate pozițiile. In rundul 3 
Popa și-a reamintit, totuși, că este 
unul dintre bunii boxeri ai catego
riei și a arătat, intr-adevăr, că așa 
este, obligîndu-1 pe Ciochină să se 
apere mai atent în fața directelor 
de stingă, dublate foarte bine de 
croșee de dreapta. învingător la 
puncte Ciochină. în celelalte par
tide în care au evoluat sportivi din 
lot s-au înregistrat următoarele re
zultate : Ion Hodoșan (lot) b.' p. Va- 
leriu Prodan (Met.). Ion Mocanu 
(lot) b. p. C. Nicolae (Rapid), San
du Tîrîlă (lot) b. p. Nicolae Nico
lae (Metalul).

P. OLTEANU
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Ion Nicolau (lot) și Constantin Lucian (Metalul) au oferit o dispută interesantă, lată-i intr-un schimb de 
croșeuri executate de aproape. Foto i Costel BEREȘȚEANU

VARȘOVIA, 4 (prin telefon, de Io 
trimisul nostru special).

Nu știu ce au gîndit telespectato
rii din țară după primele 6 minute 
ale meciului de miercuri, dar pot să 
vă spun că românii prezent' în tri
bunele stadionului Legia au avut 
senzația că Rapid urmează — uluitor 
și dramatic — soarta U.T.A.-ei de 
acum doi ani. Echipa poloneză (timi
dă și ineficientă la București) debu
tase senzațional, înaintînd ca u-n 
irezistibil tăvălug spre poarta lui 
Răducanu, iar Rapid era pe teren, 
dar nu se vedea în joc.

Chiar și fără a păstra în continua
re ritmul debordant al acestui start, 
Legia se profila în virtuală califi
cată în turul III.

lată însă că autoarea dezagreabilei 
(pentru noi) surprize din primele fi 
minute — Rapid — ne-a făcut în ur
mătoarele 84 de minute o altă sur
priză, rezistînd .— cu o progresivă 
siguranță — atunci cînd nimeni nu o 
mai 
care

Ce
In 

tene 
l a gol) ar fi fost caracterizată ideal 
de formula ,,s-a trezit din pumn", 
în partida de miercuri au concurat 
mai multi factori — de ordin psiho
logic, tehnic, tactic, fizic — spre 
această redresare.

Ajutată și de șansă. Rapid a scă
pat, la puțin timp după primirea ce
lor două goluri, din cîteva situații 
periculoase și — nu știm exact care 
a fost resortul : intuiția lui Lupescu. 
Dumitru. Boo et comp, 
simplu curajul născut din... 
din teama eliminării care 
ța ? — a îndrăznit, înainte 
prea tîrziu, să iasă la joc.

Dintr-un ioc de apărare 
(exclusiv destructiv), care-j ___  .
rolul victimei, echipa bucureșteană a 
trecut treptat la o defensivă mai or
ganizată, apărătorii și-au adus aminte 
de dublaj, atacanții de pressing, 
echipa a început să paseze.

Pasele, jocul mai închegat la mij
locul terenului, au început să macine 
forța atacurilor adverse, mai rare, 
mai puțin incisive, pe măsura scurge
rii timpului.

Poate că în repriza a doua Rapid 
nr fi putut rezolva mai ușor proble
ma calificării dacă Ene Daniel ar fi 
fructificat în minutul 47 marea oca
zie — cadou servită de apărătorii po
lonezi. dar nu este mai puțin adevă
rat că ginleștenii n-au avut miercuri 
at-ic, sau mai exact spus. înaintașii n-au 
încercat — sau n-au putut — să în
deplinească funcția de atac, mărgi- 
nindu-s? doar la acea de apărare.

Ceea ce ni se pare de necontestat 
este faptul că o bună parte din re
priza intîi și în ultimele 45 minute 
ale jocului, Rapid s-a apărat bine.

calm, creînd, 
spectatorilor 
mentul că minunea 
mine implacabil de 
lor.

Știm, o înfrîngere rămîne o în
frîngere, și este nefiresc să aplauzi o 
echipă care a pierdut, dar este obli
gatoriu să-i recunoști meritele — și

încetul cu încetul, și 
și adversarilor senti- 

visată de ei ra- 
domeniul visȘ-

Rapid a avut 
meciul-tur, dar și în cel
Varșovia — atunci cînd se 
într-o fază superioară a unei compe- ' 
tiții europene eliminînd o formație 
<u renume și cu incontestabile „state 
de serviciu" pe arena continentală.

Marius POPESCU

merite mai ales
de 

califică
tn 
la

vedea oprindu-se pe to.bogani.il 
ducea spre o înfrîngere ’la scor, 
s-a întîmplăt cu Rapid ?
box, redresarea echipei bucureș- 
(după primirea celui de al doi-

sau pur și 
frică.

se anun- 
dc a fi

mecanic 
hărăzea

Fază din repriza a doua a partidei Legia — Rapid. Bine încadrat de 
Boc și Lupescu, Răducanu respinge un atac al gazdelor.

Foto : M. SZYMKOWSKI

MECIUL RAPIDULUI
AL CUPEI U.E.F.A.

După cum se știe, în ziua de 24 
noiembrie, echipa reprezentativei a 
României susține o întîlnire ' ofi
cială, cu Tara Galilor, in campiona
tul european. Intrucît echipa Ra
pid furnizează lotului național mai 
multi jucători, U.E.F.A. a apro-

A
IN TURUL III

FOST AMINAT
bat 
meciului ei, 
turului 111 
gramat. inițial, tot pentru 24 no
iembrie. Astăzi, la Zurich, va avea 
ioc tragerea la sorți a optimilor 
de finală din Cupa U.E.F.A.

formației feroviare amînarca 
din prima manșă a 

în Cupa U.E.F.A., pro-

INTERNAȚIONALELE DE TENIS DE MASA ALE IUGOSLAVIEI

VI VOR II CUNOSCUTE [CHIMIE CiȘTIGĂTOARÎ
NOVISAD, 4 (prin telex, de la tri

misul nostru special],
O dată ce toți cei înscriși au sosit 

la locul competiției, inclusiv invitații 
speciali ai organizatorilor (printrf 
care și trei cunoscuți tehnicieni din 
Brașov, prof. Aurel Voina. vicepre
ședintele C.J.E.F.S.. Aurel Popovici, 
membru în biroul federației române 
de resort și antrenorul Vasile Zam
fir), campionatele intern, .ționiie de 
tenis de masă ale lus •■'aviei ;1u în
ceput cu o frumoasă festivitate de

Surprize încă din prima
deschidere. Măi înainte însă, joi la 
ora prînzului, oaspeții au fost primiți 
de către președintele adunării orașu
lui Novisad, Dușan Ilievici.

Printre primele meciuri ale zilei 
au fost și cele în care au concurat 
sportivii români, tn turul I al probei 
masculine pe echipe, formația noas
tră a întîlnit formația secundă a țâ
rii gazdă, alcătuită din Korpa și Ka- 
ra'saseviei, component! ai reprezen
tativei Iugoslaviei, clasată pe locul al 
treilea la C.M. de la Nagoya. Firesc,

zi
ținînd seama de diferența de valoare, 
Doboși și Gheorghe nu au putut servi 
o replică prea viguroasă și au pier
dut cu 3—Q.

In schimb, fetele, după ce au tre
cut de primul tur. prin neprezenU- 
rea adversarelor (Grecia II), au avut 
de jucat în sferturile de finală cu

C. COMARNISCHI

((Sonlinuare in pag» a i a)

to.bogani.il
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BALCANIADA DE BASCHET DE LA SARAJEVO, ULTIMUL OBIECTIV
DIN ACEST AN AL REPREZENTATIVEI FEMININE

^sportul

• Un obiectiv important se află 
in fața reprezentativei feminine de 
baschet a României : Campionatul 
balcanic de la Sarajevo (16-19 decem
brie). în acest scop, Colegiul central 
al antrenorilor a aprobat, la propune
rea antrenorului principal al lotu
lui, prof. Sigismund Ferencz, ca lo
tul să fie alcătuit din următoarele

■ jucătoare : Gabriela Ciocan, Suzana 
Szabados, Ecaterina Savu, Ileana 
Gugiu (Politehnica București), An
gelica Tita, Doina Iftimie, Ana Po
pov, Viorica Balai, Clara Szabo 
(I.E.F.S.), Gabriela Nicola. Maria 
Ro.șianu (Rapid). Floarea Trandafir 
(A.S.A. Cluj), Doina Prăzaru (Uni
versitatea Craiova), Elena Opriciu 
(Voința Tg. Mureș), Ana Grosskopf 
(Universitatea Timișoara), Liliana 
Rădulescu și Mariana Andreescu 
(Lie. nr. 35 București). Toate aceste 
baschetbaliste se vor întruni, la 
începutul lunii decembrie, la Timi
șoara, urmînd ca în ajunul plecă
rii la Sarajevo să fie definitivată 
selecționata de 12 jucătoare. Pînă 
în decembrie, sportivele din for
mațiile bucureștene vor efectua în 
fiecare săptămina cîte un antrena
ment. comun, primul fiind progra
mat pentru luni 8 noiembrie, la ora 
19.30. în sala Giulești. Colegiul de 
antrenori a mai propus Biroului 
federal încheierea mai devreme a 
turului diviziei A. în acest sens, 
este posibil ca etapa dm 28 noiem
brie să se desfășoare la 24 noiem
brie. cea din 1 decembrie la 28 no
iembrie și cea de la 5 decembrie la 
1 decembrie. Urmează ca Biroul fe
deral să decidă

© între 26 și 28 noiembrie se 
vor disputa finalele fazei de zonă 
a „Cupei Federației" la minibas- 
chet. Au fost formate următoarele 
zone : zona I (băieții la Pitești, fe
tele la Tirgoviște) cu participarea 
echipelor campioane ale județelor 
Gorj, Dolj, Argeș, Vîlcea, Dîmbo
vița, Teleorman și Olt ; zona a 
Il-a (băieții la Buzău, fetele la Plo
iești) : 
Vrancea și Covasna : zona a 
(băieții la T:
Brașov): Mureș. Sălaj. Satu Mare, 
Harghita,
Brașov, Sibiu, Cluj ; 
(băieții la Timișoara, 
dea) : Caraș-Severin, 
Bihor, Hunedoara, 
zona a V-a (băieții la Suceava, fe
tele la Bacău) ; Botoșani. Iași,

Neamț, Suceava, Vaslui, Bacău, 
Maramureș ; zona a Vl-a (băieții 
la Tulcea, fetele la Fetești) : Ialo
mița, Constanța, Tulcea, Ilfov, Brăi
la ; zona a Vll-a, la București, cu 
participarea formațiilor de băieți 
și fete din municipiul București. 
Vor lua parte minibaschetbaliști de 
cat. I (năseuți în 1959 și mai mici) 
si de cat. a Ii-a (năseuți în 1961 
si mai mici). Primele 
din fiecare zonă vor 
•tradiționalul Festival 
chefului care se .va 
sfîrșitul acestui an.

® A fost alcătuit programul din 
Capitală al meciurilor divizionare-

două clasate 
lua parte la 
al minibas- 
desfășura la

lor masculine care cuprinde și 
mult așteptatul derby Dinamo — 
Politehnica București : sala Flo
reasca, de la ora 17 : ICHF — IEFS, 
Dinamo — Politehnica, Steaua — 
Rapid. La fete, are loc o singură 
partidă : Constructorul — Politeh
nica (sala Constructorul, ora 17).

• Tradiționala competiție femi
nină de baschet „Cupa Carpați", 
desfășurată timp de trei zile în 
sala Tractorul din Brașov, a fost 
cîștigată de Voința Brașov (5 p). 
Au urmat-o în clasament : 2. Vo
ința Tg. Mureș 5 p, 3. A.S.A. Cluj 
4 p, 4. Șc. sp. Brașov 4 p. (C. 
GRUIA, coresp.)

ACTUALITĂȚI COMPETIȚIONALE
La sfîrșitul acestei săptămîni se va 

încheia lupta din cele două serii ale 
campionatului de lupte libere — divizia 
A. în ambele serii au loc reuniuni care, 
acum la căderea cortinei, mai pot aduce 
modificări esențiale în clasamente. De 
pildă, ultimele clasate din seria Est, To
mistex Constanța și I.M.U. Medgidia, 
organizatoare de etapă, pot obține puncte 
(în special “ 
are printre 
la. clasată 
Mureș 6). 
în schimb, o misiune mai grea, deoarece 
au de înfruntat două echipe valoroase : 
Dunărea Galați și Rapid București. Și în

formația constănțeană, care 
adversare pe Progresul Brăi- 
pe locul 7 șl Mureșul Tg. 
Luptătorii din Medgidia au,

seria Vest, codașele beneficiază de avan
tajele „terenului" propriu, dar atit 
A.S.A. Brașov cît șl Constructorul Hune
doara au puține șanse la victorie. Bra
șovenii întîlnesc pe Dinamo București 
(locul 2 în clasament) și pe Olimpia 
Satu Mare (5). iar hunedorenli pe lidera 
seriei, Steagul roșu Brașov, ca și pe 
C.F.R. Timișoara, o formație care în ulti
mul timp s-a redresat simțitor.

In celelalte reuniuni se vor întilni : la 
Tirgoviște — Steaua, Nicolinâ Iași și 
Metalul Tirgoviște. la București — Vul
turii Textila Lugoj. Lemnarul Odorheiul 
Secuiesc și Progresul București.

Clasamentele înaintea ultimei etape ’.

DOI A TINERE RACHETE

Mhne, încep

FINALELE CAMPIONATULUI
REPUBLICAN DE JUNIORIÂZI LA CLUJ CUPA ROMÂNIEI

bază
încep 

călărie
> a 
ca 

mare i

hipică clu- 
astăzi con- 
din cadrul 

i doua com- 
importanță. 

întrecere de

Pe noua 
jeană, A.S.A., 
cursurile de • 
„Cupei României" 
petiție internă 
Este prima
echitație la nivel republican găz
duită de orașul de pe Someș. Și 
pentru această premieră organiza
torii au făcut pregătiri minuțioase.

La întreceri participă reprezen
tanții cluburilor Steaua, Dinamo, 
Centruj de călărie București, Petro
lul Ploiești. C.S.M. Sibiu, C.S.M. 
Iași și A.S.A. Cluj.

Conform regulamentului, clubu
rile participante vor trebui să pre
zinte echipe avînd in componență 
atît seniori 
privește competiția, 
azi, de la ora 15,30, 
tatea de deschidere, 
obstacole juniori și 
american (seniori).

Sîmbătă, de la ora 15. sînt pro
gramate probe de obstacole pentru 
caii tineri (in afara Cupei) și ștafe
ta de doi călăreți, iar duminică are 
loc, de la ora 9, ultima probă — 
cea pe echipe, cu 6 călăreți (4 se
niori și 2 
Punctajul 
va stabili 
tigătoarea 
a „Cupei 
tre participante ni se 
biată, mai cu seamă 
siunea dovedită de unele echipe mai

cit și juniori. în ce 
ea va debuta 

după festivi- 
cu proba de 

obstacole gen

puțin cotate, la campionatele repu
blicane de obstacole, recent 
cheiate.

Nu vor lipsi de la startul 
beior dinamoviștii C. Vlad. 
Ionescu, N. Vlad, stelișlii C. Illn. A. 
Donescu, D. Velea. Irina Ciooniata, 
petroliștii A. Stoica, E. Silvestru. 
Gh. Nicolae. ieșenii C. Cormanen- 
eo, Gioeonda Pinzaru, sibienii H. 
Muller. M. Burtea, bucureșteanul 
E. Boiangiu, de la Centrul de că
lărie, clujenii Victor Conțiu, Ildico 
Ujfaivi etc.

După numai o zi de pauză, tot 
la Cluj, se va desfășura finala 
campionatului republican de con
curs complet. Competiția, care du
rează 3 zile, va încheia sezonul 
1971 la călărie.

PE ECHIPE
în-

pro- 
Eug.

Mîine. începînd dc la ora 7,30, 
în sala Dinamo se vor desfășura 
întrecerile finale ale campionatului 
republican de judo pe echipe. 13 
formații la juniori mari (printre 
care rerhaîcăm pretendente cu 
șanse ca Dinamo Brașov, Vagonul 
Arad, Rapid București. A.S A. Bu
zău) și 14 la juniori miei vor în
cerca să cucerească un loc frun
taș și, bineînțeles, titlurile de cam
pioană. Deși nu 
trecerile zonale, 
fost invitată la 
către Federația 
aci activează în 
ponențu campioanei de 
cut. Voința Sibiu.

a participat la în- 
A.S. Buzău a 
aceste finale da 

de judo, întrucît 
prezent toți com

unul tre-

final și cîș- 
cincea ediții 
Disputa din-
pare echili- 
după ascen-

juniori), în două manșe, 
general după cele 3 zile 
clasamentul
celei de-a
României".

Alba, 
a IV-a 
la Ora-

Bistrița-Năsăud,
zona 
fetele
Timiș, Arad, 

Mehedinți ;

Prahova, Buzău, Galați, 
III-a 

'g. Mureș, fetele la

MONUMENTUL INDIFERENȚEI

Pi
li c 
pe 
iar

START

SERIA EST

1. Steaua 41 p, 2. Metalul Tirgoviște 
36 p. 3. Dunărea Galați 32 p. 4. Nicolinâ 
Iași 28 p. 5. Rapid București 28 p. 6. Mu
reșul Tg. Mureș 27 p. 7. Progresul Brăila 
24 p. 8 Tomistex Constanța 22 p, 9. 
I.M.U. Medgidia 17 p.

SERIA VEST

1. Steagul roșu Brașov 40 p, 2. Dinamo 
București 36 p. 3. Lemnarul Odorhei 33 
p. 4. Progresul București 30 p, 5. Olim
pia Satu Mare 28 p. 6. Vulturii Lugoj 
25 p, 7. C.F.R. Timișoara 2t p. 8. Con
structorul Hunedoara 20 
Brașov 14 p.

p. 9. A.S.A.9.

★
Etapele restante au lost 

astfel : în ziua de 6.XI la 
niunea ele lupte libere între 
Olimpia Satu Mare, Dinamo București 
șl A.S.A. Brașov; la Timișoara — 7 no
iembrie — partide din campionatul de 
greco-romane între formațiile Olimpia 
Satu Mare. Electroputere Craiova și 
C.F.R. Timișoara.

A

14 noiembrie, la Brana

CIRCUITUL DE VITEZA DOTAT

CUPA SPORTUL14

programate
Brașov reu- 

echlpele

PRINTRE CULOARE
In condițiile unui frig pătrunză

tor, miercuri după-amiază s-a des
fășurat — într-o neașteptată ani
mație — pe stadionul Republicii, 
prima reuniune a barajului pen
tru divizia A. MASCULIN : 100 m : 
Em. Georgescu (Argeș) 10,7 ; 400 
m: M. Bălan (Argeș) 51,3; 1500 m: 
N. Gagiu (Argeș) 4:05,2 ; 110 mg :
l. Dumitrașcu (Argeș) 14,8 ; 3000
m. ob. : Șt. Goanță (Argeș) 9:30,4 ; 
Triplu-salt: I. Tănăsescu (SSA) 
14.41 m : înălțime : M. Chira (Pra
hova) 1,94 m ; greutate : M. Ior
dan (SSA) 15,51 m ; suliță: C. 
Constantinescu (Prahova) 66,36 m ; 
4x100 m : SSA 44,3 ; FEMININ : 
100 ni și 400 m : L. Leau (Argeș) 
12,3 și, respectiv, 58,8 ; 100 mg : 
El. Crăciun (SSA) 14,9 ; lungime : 
L. Jinga (Prahova) 5,50 m ; disc : 
Ol. Cataramă (Argeș) 55,84 ni. CLA
SAMENT PE ECHIPE. SSA —Ar
geș 75 p — 80 p ; SSĂ — Prahova 
92 p — 60 p ; Argeș — Prahova 
83 p — 58 p.

I

MARIANA SIMIONESCU
La 27 noiembrie, împlinește 

'15 ani. Are 1.66 m șt 57 kg. 
Este elevă în clasa a IX-a, a 
Școlii medii nr. 15. Membră a 
secției de tenis a clubului Di
namo . București, din ■ anul 
1964. tncepind cu sezonul 1965. 
a cucăiăt' la yieBdre eiffțfc ti
tlul de-, cgmpioamt-^țarti‘Htef*^ 
copil (Hunedoara 1966, Tg. Mu
reș 1967, Timișoara 1968, Calați 
1969, Brașov 1970, Cluj 1971). 
Actualmente 
campioană i 
oarelor de 
simplu, cît 
coechipiera i 
Locul ty Ig probg d.e_.șimiliu 
feminin a "campionatelor ~~ 
ționale de seniori pe anul 
(pierde tn semifinală ■ la 
dlth Dlbar Gohn cu 6—3. 
2—6 ; învinge pe Eleonora 
mitrescu 6—2, 6—4 și pe Vale
ria Balaj 6—3, 4—6, 6—4). Mai 
practică (sporturi complemen
tare) natațla șl patinajul.

Brașov 1970, Cluj
• deține titlul de 
la categoria juni- 
17—18 ani, atit la 
și la dublu (cu 
sa Virginia Rusiei).

na- 
1971 
lu- 

1—6. 
Du-

VIRGINIA RUZICI
Născută la 31 ianuarie 1935, 

la Cîmpia Turzii. înălțimea : 
1.69 m; greutatea : 53 kg. A 
început să joace tenis in 1963 
sub îndrumarea antrenorului 
Valda, iar in același an (fa
milia el mutlndu-se In Capi
tală). devine eleva antrenoru
lui Aurel „ș^gfirceanu. in șec- 
ția de tenis d clubului Dina
mo. Este elevă tn clasa, a X-n 
a Liceului nr. 24. Multiplă 
campioană de copii și juni
oare a țării, tn 1967 cucerește 
primul său titlu (11—12 ani), tn 
1968 este campioană de dublu 
(13—14 ani) împreună cu Cris
tina Bădln. Din 1969 obține 
cite două șt trei titluri : cam
pioană de simplu (13—14 ani), 
campioană de dublu (cu Flo
rența Mihai) și campioană de 
dublu mixt (cu Florin Manea) 
— In 1969 ; campioană de sim
plu (15—16 ani) și de dublu 

• (cu Ioana Bădin) — tn 1970: 
campioană de simplu (15—16 
ani), de dublu (cu Mariana Si- 
mlonescu) și de dublu mixt 
(cu Traian Marcu) — In acest 
an. . <

mai mulți ani urmărim, cu 
deosebit interes, evoluția jucătoarelor 
și jucătorilor dc popice din Giurgiu, 
fiind atrași de eforturile pe care le 
fac sportivii și cei însărcinați să-i 
pregătească pentru a se afirma in 
diversele concursuri republicane. Gra
ție inimosului instructor Iulian 
trescu, jucătoarele giurgiuvenc 

popice au reușit să se mențină 
locuri fruntașe in competiții,

■ acum, această echipă tinără. poate 
cea mai tinără din țara, noastră, in
titulată ..Cetatea”, activează, in cam
pionatul divizionar. Și popicarii din 
acest oraș s-au numărat printre pro
tagoniștii marilor competiții, ei cali- 

adesea. in finala pe țară 
băieții de la 

început să 
ceea ce ne-a 
o vizită.

astfel, câ jucătorii 
să-și ridice

ficindu-se, 
De la o vreme, însă.
,.Dunărea“-Giurgiu au 

dispară din concursuri, 
îndemnat să le facem

Am constatat, 
giurgiuveni sint nevoiți 
singuri popicele la antrenamente. Dar 

împiedicat să-și 
dacă, într-o bună 
pomenit cu ușa 
deoarece ingriji- 
mai prezentat la 
plătise salariul).

aceasta nu i-ar fi 
continue pregătirile, 
zi, ei nu s-ar fi 
popicăriei inchisă. 
toarea sălii nu s-a 
serviciu (nu i se

DE LA I.E.A.B.S.
Biletele de intrare pentru 

intilnirea internațională de 
fotbal dintre reprezentativele 
României 
de la 14 
stadionul 
pune in
5 noiembrie ia următoarele 
case : Stadionul „23 August", 
„Republicii", „Ciulești", „Di
namo" și sala Floreasca.

și Cehoslovaciei, 
noiembrie a.c., pe 
„23 August", se vor 
vin zare în ziua de

(Urmare din pag. 1)

tatea de viitor. Referatele prezentate 
și cele aproape 500 de luări de cu- 
vint au constituit o introspecție ri
guroasă în miezul fenomenului spor
tiv, au atestat spiritul de maturitate 
cu care este privită si analizată lu
mea stadionului în toate comparti
mentele ei.

Fără a avea pretențiile unei sin
teze. aceste rinduri vor încerca o 
privire de ansamblu și o concluzie 
asupra dezbaterilor care au avut loc.

Reiese. în primul rtnd. ca o rea
litate pregnantă, faptul că mișcarea 
noastră de educație fizică și sport 
înregimentează. în majoritate covir- 
șitoare, eșaloane de' tineri destoinici, 
care au reușit — in atmosfera de 
mare disciplină, echilibru și exigența, 
proprii pregătirii sportive — să-și 
desăvîrșcascâ personalitatea, îmbo- 

gă’țind-o cu trăsături civice valo
roase, specifice omului complet. Dă
rile de seamă, prezentate in cadrul 
consfătuirilor Județene, au citat, cu 
legitimă mîndrie. numele unor iluștri 
campioni și performeri ai arenei, 
care s-au realizat deplin ca oameni 
si cetățeni, activînd cu rezultate rod
nice in cele mai diverse domenii ale 
creației materiale și spirituale a 

poporului. nostru. Fără îndoială, toate 
acestea au fost posibile datorită con
ducerii permanente, de către partid, 
a mișcării sportive, 
mit. colaborării fructuoase 
organisme obștești sau de 
vestite cu responsabilități 
ni ui educației tineretului.

Dar. tabloul. în general 
care îl prezintă realitățile 
noastră, nu trebuie să ne 
întoarcem privirile de la unele lip
suri și rămineri în urmă, care s-au 
vădit, mai cu seamă. în domeniul 
muncii politico-educative.

Analizele efectuate pe planul Con
siliului Național și organelor sale ju
dețene au relevat carențe serioase 
în procesul activității politico-ideo- 
logice și cultural-educative.

Automulțumirea, superficialitatea, 
toleranța, căutarea cauzelor „obiec
tive" in justificarea eșecurilor sau a 
neizbutințelor în cele propuse, spL 
ritul de comoditate al unor lucrători 
din sectoarele organizatorice și de 
instruire a mișcării sportive, iată 
o serie întreagă de manifestări nega
tive reieșite din adunările consi
liilor județene, manifestări împotriva 
cărora va trebui să luptăm pe viitor

sprijinului pri- 
cu alte 

stat, in- 
in dome-

tonic, ps 
din țara 
facă să

Și, de cîteva săptămîni, arena, pen
tru care, anul trecut, s-a investit o 
sumă importantă în scopul aducerii 
ei la cotele cerințelor moderne, nu 
mai funcționează.

Iată părerea citorva persoane au
torizate :

ALEXANDRU PANĂ, președintele 
C.M.E.F.S. : „Consider că asociația 
Dunărea, care aparține celor două 
mari unități industriale din oraș, 
Fabrica de zahăr și Șantierul naval, 
arc posibilități materiale pentru a în
treține echipa și 
că aici popicele 
sport minor".

PETRE PELU. 
orășenești de 

o arenă cu

sala. Se pare, insă, 
sint considerate un au stîrnit interes

președintele comi
siei orășenești de popice : „Avem, 
în oraș, o arenă cu patru piste, eu 
încălzire centrală și grup social, cum 
și-ar ciori 
din țară, 
nează".

MARIN 
al echipei : 
pentru că nu Ii Se acordă atenție. 
Dc cînd sala nu mai are nici îngri
jitoare, practic nu putem face antre
nament”.

ANGHEL ANDREI, președintele 
asociației Dunărea : „Nu mai putem 
plăti ridicătorii și îngrijitoarea sălii, 
pentru că trecem printr-un impas fi
nanciar. Avem mai multe echipe an
grenate in campionate divizionare și 
județene (n.r. dintre care 5 de fot
bal ??), fiecare solicitînd fonduri 
pentru participarea la întreceri. Po
picarii au terminal activitatea com- 
petițională. așa că se mai put odihni 
pînă la

Prin 
vor fi 
tivități. 
sului lor 
care beneficiază 
e pe cale să se 
virile impasibile 
ciației sportive.

Troian

multe cluburi și asociații 
Și totuși activitatea stag-

MEIUS. jucător de bază
..Băieții s-au descurajat,

începutul noului an financiar”, 
urmare, popicarii giurgiuveni 
supuși unei îndelungate inac- 

profund 
tehnic.

dăunătoare progre- 
O echipă fruntașă, 

d? o frumoasă sală, 
desființeze sub pri- 
ale conducerii aso-

lOANIfESCU

dcsfășurînd ocu toată hotărirea. 
muncă energică și permanentă.

Este indiscutabil că. atit Consiliul 
Național, cit și Consiliile județene 
și federațiile sportive au o mare 
parte de vină in apariția unor ase
menea fenomene. Ele reflectă de 
bung seamă, preocuparea insuficien
tă care s-a manifestat in promovarea 
spiritului de existență, pentru înțe
legerea deplină a sarcinilor și atribu
țiilor pe care le reclamă calitatea de 
membru de partid, de activist al miș
cării sportive.

Sportul nu trebuie să reprezinte, 
culcuș pentru cei care 

munca, care disprețuiesc 
în sfera producției ma

in alte domenii.

cumva, un 
nu iubesc 
activitatea 
teriale sau

Deji rare 0 reduse.la .cîteva. ture, întrecerile de viteză
ori de cite' ori s-au organizat, așa cum o dovedește și imaginea surprinsă 
de fotoreporterul nostru DRAGOȘ NEAGU cu ocazia ultimei 
campionatului de raliuri. Săptămina 

insă un adevărat
viitoare, la Brăila, se va 
circuit de viteză

etape a 
organiza.

1
Concomitent, se desfășoară și ba

rajul pentru concursul republican 
inter-județean, .zonele I și a Il-a, 
în care clasamentul pe echipe, după 
prima zi, este : 1. Satu Mare 41 p ; 
2. Buzău 27 p ; 3. Hunedoara 24 p ; 
4. Vîlcea 21 p : 5. Galați 16 p.

Cîteva rezultate: MASCULIN 
100 m : S. Tîlvîc (SM) 11,1 : 400 m:
L. Badea (Gl) 52,1 ; înălțime: A. 
Berbece (VI.) 1,85 m, V. Lazarciuc 
(SM) 1,85 m ; FEMININ : 100 m : 
D. Sereșan (SM) 12,6 : lungime:
M. Nicolae (Gl) 5,47 m. (C. M. 
MUREȘANU — coresp.)

De mai multă vreme, știam că 
în secția de tenis a dinamoviști- 
lor există o puternică „rezervă” 
de tinere jucătoare, capabile să 
urce curind in ierarhia tenisului 
nostru. Două dintre ele. acestea 
pe care vi le prezentăm aci. sînt 
de Pe acum nume cu 'rezonanță. 

Pe Mariana Simionescu, fe
tița cu 
team 
unde — 
cheta l 
nele pe gheață și sprințarele pi
ruete. Ne aducem aminte, 
s-au dus tratative laborioase în
tre părinți si antrenori, pînă cînd 
să se decidă ca tenisul să fie 
preocuparea principală în rindul 
preferințelor sportive ale Marianei.

Alegerea pare să fi fost bună. 
Tinără elevă a antrenorului Aurel 
Segărccanu aduce nu 
puncte echipei de tenis 
Dinamo, <\. __ 1.
o adevărată campioană. Ea de
ține acum victorii asupra multo
ra dintre senioare, ca și asupra 
colegelor sale de generație. A 
ciștigat toate meciurile susținute 
în campionatul pe echipe din 

contribuind din plin la 
dinamovist.
o excelentă lovitură 

este ' foarte mobilă in 
vine cu curaj la fileu, 

îmbunătățiri 
dar o bază 

și încă una foarte bună.

Mariana Simionescu, 
i zulufi blonzi, o cunoș- 
și de la patinaj, acolo 
- acum cîțiva ani — co- 
cu performanța in dese-

numai
. _ _ a lui

dar promite să devină „i- ____T?-» XI

a-
cest an. 
succesul

Posedă 
dreapta, 
teren, vine . cu curaj 
Desigur, mai sint 

de adus jocului ei, 
există
Mai trebuie să știe,-.că o sportivă 

momentele grele ale 
lupii nd cu aceeași dir- 
la început .pînă la sfir- 
să depună armele. Este 

condiție esențială a succeșu-

trece de 
partidei, 
zenie do 
șit, fără

de

Deși dorite și de alergători și de 
spectatorii iubitori ai aulomobilsmu- 
lui, circuitele de viteză — eu ani in 
urmă forma cea mai răspindită a 
competițiilor auto și în țara noas
tră — au devenit acurn rare. Iar clnd 
se organizează, totuși, — ca o probă 
specială a unui raliu — ele nu sint 
manifestațiile atrăgătoare, așteptate de 
pasionați. Și este normal, căci re
duse doar la 2—3 ture, pe circuite 
improvizate și cu participarea doar 
a 2—3 mașini într-o serie, întrecerile 
sint mai mult formale, 
de a se relua organizarea unor ade
vărate circuite de viteză s-au oprit, 
din păcate, pînă acum doar la dis
cuții. intervenind adesea și greutăți 
obiective (intre care lipsa 
cuit potrivit a fost, 
principală). Iată, insă, 
prag de iarnă, gheața 
Eliberat de grija celor 
nate încheiate, serviciul de competiții 
al A.C.R. a inițiat organizarea unui 
circuit de viteză. Ziarul nostru s-a 
alăturat acestei acțiuni și va sprijini 
concursul acordînd o serie de pre
mii învingătorilor.

Gazda întrecerii va 
Brăila, oraș mai puțin prezent in

automobilistică. 
în sportul

ale cărui 
cu motor

mișcarea 
inițiative, însă, 
au vechi tradiții.

Datorită înțelegerii întreprinderi
lor și organelor locale a fost 
lit, chiar în centrul 
rean, un circuit lung 
(avînd forma unui 
oferă condiții bune

încercările

Unui cir- 
îndoială, 

acum, în 
fi ruptă !

fără
că
va 
două canipio-

fi orașul

stabi- 
dună- 
3 km 

care 
întrecere.

Competiția, dotată cu „Cupa Spor
tul”, se va desfășura duminică. 11 
noiembrie, fiind deschisă atit aler
gătorilor cu licență, cît și începăto
rilor. Cum prevederile meteorologice 
sînt favorabile, sperăm câ această 
întrecere, care vrea să înnoade l'irul 
unei tradiții ce ne amintește de per
formanțele la care au aJuns pe plan 
international Petre 
Calcianu, va stîrni 
mobiliștilor de astăzi 
prezenți la start în 
mare. Păntru toți cei 
cizăm că înscrierile 
de viteză de la Brăila se. primesc 
pînă in ziua de 8 noiembrie, la se
diul A.C.R. (București, str. N. Be- 
loianis nr.' 27). și că se asigură con- 
curenților cazare gratuită și primă 
de start.

orașului 
de cca 

triunghi), 
de ' '

Cristea și Jean 
interesul auto- 
și că ei vor fi 
număr cit mai 
interesați, pre- 

pentru circuitul

6 p, 6. Llc. economic

Virginia Ruzici, prietena și ri
vala tradițională a Marianei, as
piră și ea la supremație în rindul 
jucătoarelor din generația sa. Stă- 
pinind o gamă largă de lovituri, 
Pe unele dintre 
plină siguranță 
vole-stop. mingi 
jocul dinamovistei 
zează prin acțiuni permanent o- 
fensive, cu frecvente veniri la 
fileu. Este ambițioasă, dirză, eu 
o bună gîndire tactică. Acestea, 
împreună cu calitățile ei fizioe — 
în special, 
și agilitatea 
trucîtva forța în 
care deocamdată

Dacă, așa cum 
antrenorul ei. își 
lovitura de pc partea dreaptă, va 
da dovadă in continuare de mo
destie și sîrguință Ia pregătire, 
Virginia poate deveni o mare 
jucătoare. Este de remarcat fap
tul că. împreună cu Mariana Si
mionescu. formează o pereche de 
dublu care a început să șa im
pună atenției (au avut mecl-bal 
în fața cuplului campioanelor 
Dibar-Kun !).

încă două trăsături de unire 
intre aceste două tenismane di- 
namoviste. Amîndouă sint șco
lărițe silitoare, cu carnetul plin 

. de note 
amănunt 
rinți cu 
în sport, 
divizie : Simionescu (Jiul) și Ru
zici (Rapid).

Cu aceasta, am spus totul. 
Sau aproape..;

ele avînd de- 
(serviciu, voie, 
„scurte” etc.), 

se caracteri-

viteză de deplasare 
— îi suplinesc in- 

lovituri.
este
ne
va

de 
lipsită.

mărturisea 
îmbunătăți

bune. Și amîndouă — 
interesant ! — au pă- 
vechi state de serviciu 
foști fotbaliști de prima

V. G.

CLASAMENTELE

DUPĂ PRIMUL TUR IN DIVIZIA ȘCOLARĂ Șl DE JUNIORI

FEMININ
SERIA I : 1. Șc. sp. Bacău 10 p, 2. 

Șc. sp. P. Neamț 9 p, 3. Llc. Pedag. 
Bîrlad 8 p, 4. Șc, sp. Botoșani 7 p, 5. 
Șc. sp. Iași 6 p, 6. Penicilina Iași 5 P-

SERIA A II-A : 1. Farul Constanța 10 
p, 2. Șc. sp. Lie. 2 Ploiești 9 p, 3. Șc. 
sp. Constanța 8 p, 4. Liceul 2 Ploiești
7 p, 5. Șc. sp. Buzău 6 p, 6. Șc. sp. Rm. 
Sărat 5 p.

SERIA A III-A : 1. Șc. sp. 2 Buc. 10 p, 
2. Șc. sp. 3 Buc. 8 p, 3. Dinamo Buc.
8 p, 4. Șc. sp 1 Cutez. Buc. 8 p, 5. Lie. 
ped. Tr. Măgurele 6 p, 6. Lie. Găești 5 p.

SERIA A IV-A : 1.
puncte, 2. Rapid Buc. 8 p (o neprezen- 
tare). 3. Lie. Gh. Lazăr 8 p, 4. Lie. I 
Medgidia 7 p, 5. Șc. sp. M. Basarab Buc.
7 p, 6. Viitorul Buc. 5 p.

SERIA A V-A : 1. Șc. sp. Sibiu 10 p. 
2. Llc. cu program special de educație 
fizică Rm. Vîlcea 9 p. 3. Șc. sp. Craiova
8 p. 4. Lie. Miercurea Sibiului 7 p, 5.

Șc. sp. 1 Buc. 9

1. Șc. sp.

Brașov 10

Llc. agricol Sibiu
Tg. Jiu 5 p.

SERIA A VI-A :
10 p. 2. Șc. sp. Arad 8 p, 3. 
mișoara 8 p. 4. Șc. sp. Lugoj 
pedagogic Arad 6 p, 6. Șc. : 
5 p.

SERIA A VII-A : 1. Șc. sp.
p. 2. Șc. sp. Deva 9 p 3. Liceul Simbria 
8 p. 4. Șc. sp. M. Ciuc 7 p. 5. Liceul 
Blaj 6 p, 6. Șc. sp. Brașovia Brașov 5 p.

SERIA A VIII-A : 1. Lie. N. Bălcescu 
Cluj 10 p. 2. Șc. sp. Tg. Mureș 9 p. 3. 
Șc. sp. Toplița 8 p, 4. Șc. sp. Cluj 7 p, 
5. Lie. pedagogic Sighet 4 p, 6. Lie. 2 
Satu Mare 4 p (ultimele două cu un joc 
maj puțin).

MASCULIN
sp. Buzău 10 p, 2. Șc.
3. Lie. Militar C. Lung
4. Lie. Fălticeni 7 p, 
p, 6. Lie. M. Eminescu

cut cu vederea, sau chiar au ascuns 
unele abateri grave ale sportivilor, 
din teama de a nu-și vedea des
completate echipele. în acest context 
apare pregnant un alt aspect, aceia 
al muncii de perspectivă, care nu 
a reușit să asigure rezerve valoroase 
și un schimb de nădejde titularilor 
din echipe sau probe individuale, 
care se socotesc, astfel, „senatori de 
drept", imposibil de a fi inlocuiti. 
în numele acestei mentalități, evi
dent nocive, s-au comis și se mai 
comit multe abdicări de la princi
piile eticii sportive.

în vederea relansării muncii poll- 
tico-ideologice și cultural-educative, 
au fost alcătuite planuri detaliate, 
pe plan central și local, in redacta-

imperativul contempo- 
să se transforme din-

cum reclamă 
ran. trebuie 
tr-un tehnician, intr-un om politic

A existat, din păcate (și acest 
punct de vedere este încă foarte larg 
răspindit !) tendința de a aprecia 
munca unui antrenor numai prin 
prisma rezultatelor tehnice ale ele
vilor săi. Rareori, in cazuri de ex
cepție. antrenorul a fost tras la răs
pundere 
sportivă 
muncă, 
cietate

Izbutința sa devine posibilă numai 
cu participarea nemijlocită a celui 
Pe care îl pregătește, a sportivului, 
așadar. Lui. tînărului, care a aderat, 
în mod voluntar ia o activitate extra-

pentru comportarea extra- 
a elevului său. la locul de 

in școală, in familie, în so-

MUNCA POLITICO-IDEOLOGICA
Șl CULTURAL-EDUCATIVÂ

A fost criticată atitudinea tole
rantă față de neîncadrarea efectivă 
in procesul de producție a unor. Spor
tivi, fotbaliști mai 
seamă, ca și cuvintul a 
participanți, au scos in evidență fap- . 
tul că acest fenomen este aproape 
cronic, vizîndu-i nu numai pe frun
tașii i disciplinei, dar și Pe jucătorii 
din categorii inferioare (divizia C, 
campionatele județene). în cazul că
rora s-au făcut concesii frizind ile
galitatea. Pe căi lăturalnice li s-au 
creat, acestor sportivi, condiții de 
viată exagerate, nemeritate, în mă
sură să încurajeze parazitismul so
cial. mentalitatea traiului fără muncă.

Organele și organizațiile noastre 
n-au folosit. îă mod judicios și cores
punzător. asemenea arme ale proce
sului de educație cum sini, recom- 

și sancțiunea. Nu o dată, clu- 
f ■ lerațiile. antrenorii, condu

ce . secții au îngăduit, au tre-

ales. Dările de 
numeroși

rea căror s-a ținut seama de posibi
litățile existente în înfăptuirea lor, 
de specificul activității sportive.

pensa 
burile, 
câtorii le .

Figurile centrale în realizarea pla
nurilor stabilite devin, indiscutabil, 
antrenorii și instructorii sportivi. In 
atribuția lor cade misiunea de înal
tă responsabilitate 1 dar. 
timp, șl de __ L „ . .
determina pe sportivi să-și subordo
neze întreaga 
bil al dublei 
și ca cetățean. Sfera activității antre
norului depășește, astfel, granițele 
limitate ale pregătirii pur tehnice a 
individului, extinzîndu-se în univer
sul sufletesc al subiectului, acolo 
unde doar ruleta de măsurat, crono- 
metrul, rezultatul

citșigat sau 
insuficiente 
mari opere

.în același
mare gingășie, de a-i
pregătire scopului no- 
realizări. ca performer

tehnic, punctul 
pierdut, devin unelte 

pentru înfăptuirea unei 
sociale. Antrenorul, așa

profesională drastică, presupunind o 
disciplină spartană, renunțări și pri
vațiuni în sl'era satisfacțiilor lumești, 
trebuie să-i fie cunoscut, pînă in ul
timul amănunt, programul pe care 
îl are de îndeplinit, pentru ca el, 
tinărul. să-l efectueze în mod deli
berat și voluntar, nu ca o obligație 
impusă din afară, ci ca un imperativ 
interior, personal, intim. Ne gindim, 
in această ordine de idei, ca sportivii 
să participe, prin reprezentanții lor. 
la stipularea tuturor hotărîrilor care 
privesc programul lor de pregălire, 
perspectivele si sarcinile activității lor. 
să cunoască eforturile care se far 
cu ei, bunurile materiale și munca 
spirituală ce se ' 
desăvirșirea lor 
campioni. Socotim
se va face un act real de educație, 
prin stimularea spiritului de respon
sabilitate a tînărului sportiv.

investesc pentru 
ca performeri și 

că. în acest fel,

Nu trebuie să supraevaluăm, vic
toriile. clar nici să nu subdimensio- 
năm înfrîngerile (cum sint tentați de
seori. s-o facă activiștii noștri). Și une
le, și celelalte, fac parte din sportul 
însuși. Datoria noastră este de a ști 
să învățăm, deopotrivă, atît din succe
se, cit Si din eșecuri și să muncim 
în așa fel. incit balanța generală a 
sportului nostru să încline spre vic
torie.

Sarcini sporite revin și presei noas
tre de specialitate, ziarului, reviste
lor. chemate să-și deschidă cu mai 
multă ospitalitate coloanele materia
lelor educative, popularizării largi a 
exemplelor bune, a experienței înain
tate. criticării exigente a lipsurilor 
și răminerilor în urmă.

Este, de bună seamă, pozitiv că 
organele și organizațiile noastre își 
cunosc precis atribuțiile în domeniul 
intensificării muncii de educație cu 
sportivii, au planuri bine întocmite 
care au si început să fie realizate.

Problema principală care se pune, 
și asupra căreia tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU insista cu precădere, 
este aceea câ : „munca politico-ideo- 
logică nu poate fi tratată ca O ACTI
VITATE DE CAMPANIE". Ea trebuie 
să reprezinte o permanență, o pre
ocupare cotidiană, pornindu-se de ia 
principiul că șlefuirea conștiinței omu
lui este un proces lung și anevoios. 
Acumulările sint aici lente, ele se 
văd în timp, fiecare poziție cîștigată 
trebuie apărată cu strășnicie, pentru 
că există, permanent, pericolul de a 
o pierde.

Combaterea unor manifestări nega
tive din munca unor cadre ale mișcării 
de educație fizică, sau a unor spor
tivi. nu trebuie să se manifeste din 
cind în cînd. ci să constituie o pre
ocupare zilnică, căreia să-i fie sub
ordonate toate eforturile noastre.

Iată de ce așa cum a precizat 
secretarul general al partidului, 
......acum sint necesare măsuri con
crete. acțiuni practice pentru a tra
duce în viată hotărîrilc Comitetului 
nostru Central, programele de măsuri 
elaborate în acest scop de activele 
de partid din județe și din Capitală. 
La aceasta trebuie să concureze țoale 
forțele Pe care le avem”.

Organelor și organizațiilor sportive 
le revine obligația de onoare de 
a-șj conjuga eforturile la marea ac
țiune care se întreprinde pe plan 
național. Ele dispun de toate posibi
litățile pentru a-șl îndeplini, in mod 
ireproșabil, sarcinile ce le sint încre
dințate.

I
I

I

SERIA I : I. Șc.
sp. P. Neamț 9 p, 
Moldovenesc ,7 p. 
5. Șc. sp. Bacău 6 
Botoșani 6 p.

SERIA A II-A :
2. Șc. sp. Ploiești 9 p, 3. Șc. sp. Rm. Să- 

" ‘ " p, 5. Petrolul
Bîrlad 3 p.
sp. 1 Buc. 19 
Șc. sp. 3 Buc.

8 p, 4. Lie. M. Basarab Buc. 7 p, 5. Lie. 
1 Tulcea 6 p, 6. Grupul școlar profesio
nal 23 August 5 p.

SERIA A IV-A : 1. Rapid Buc. 10 p( 
2. Șc. sp. Constanța 9 p, 3. Dinamo Buc.

8 p, 4. Voința Giurgiu 7 p, 5. Llc. Gă- 
eștl 6 p, 6. Llc. Videle 4 p (o neprezen- 
tare).

SERIA A V-A : 1. Șc. sp. Craiova 9 p, 
2. Llc. Frații Buzești Craiova 8 p, 3. Llc. 
cu program special de educație fizică 
Hm. Vîlcea 8 p. 4. Șc. sp. Sibiu 8 p, 5. 
Llc. D. Golescu C. Lung Muscel 7 p, 
6. Șc. sp. Făgăraș 5 p.

SERIA A VI-A : 1. Șc. sp. Caransebeș 
10 p, 2. Lie. Buzlaș 9 p. 3. C.F.R. Timi
șoara 7 p, 4. Șc. sp. Tr. Severin 7 p. 
5. Lie. Oțelul roșu 7 p, 6. Voința Arad 
5 P.

SERIA A VII-A : 1. Șc. sp. Brașov 10 
p, 2. Liceul Gherla 9 p, 3. Șc. sp. Tg. 
Mureș 8 p, 4. Șc. sp.
7 p, 5. Liceul Blaj 6
5 p.

SERIA A VIII-A :
io P, 
Mare 
5.
5

șc. 
p.

1. Viitorul Buc. 10 p,

rat 8 p, 4. C.S.M. Iași 7 
Ploiești 6 p. 6. Rulmentul

SERIA A III-A : 1. Șc. 
p, 2. Șc. sp. 2 Buc. 9 p, 3.

P,
Brașovia Brașov
6. Llc. Tirnăveni

î.
8
Bălcescu Cluj 7 p.

sp. Cluj 7 p, 6. Explorări B. Mare

2. Liceul Dej
8 p, 4. Lie. N.

Șc. sp. Oradea 
p, 3. Olimpia Ș.

• Dintr-o recepționate greșită, 
rezultatul meciului masculin de 
divizia B, Industria sîrmei C. Tur
zii — Politehnica Brașov, din ul
tima etapă a turului, a apărut în 
numărul nostru de marți : 3—1 pen
tru gazde. în realitate, a cîștigat 
Politehnica cu 3—1.

FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂI
I DIN BACĂU-PEPINIERA DE CADRE
i (Urmare din pag. 1)

I
I
i
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

au răspuns cu entuziasm chemării 
colegilor lor din tabăra de instruire 
de la Izvorul Mureș,. ftfcȘflniziudu-se 
în două brigăzi ,cace ..aM lucrat ;în 
timpul verii pe șantierul bazei spor
tive a Insțituttîiuî. Valoarea muncii 
voluntar-patriotice prestată de 
se

ei
ridică Ia 450 900 de lei.

— Ce loc ocupă activitatea 
performanță a studenților fa
cultății în contextul sportului 
băcăuan și chiar național ?

— în cadrul clubului „Știința" 
— înființat la scurt timp după sem
narea actului de 
tății — studenții 
gata activitate de 
de altă parte, clin 
județului, 12 sînt 
clubul nostru ; avem doi studen’i 
campioni republicani de juniori, doi 
campioni universitari, precum și e- 
chipe de fotbal și handbal divizi
onare B. Clubul „Știința", al cărui 
președinte este tovarășul conf. univ. 
dr. Mihai Merfea, își 
continuare obiective 
care, fără îndoială,

— Dispuneți de

de

naștere a factil- 
desfășoară o.,.bo- 
pertormanță. Pe 
lotul de atleți ai 
proveniți ...de la

propune și în 
superioare pe 
le va realiza, 
baza materi

ală necesară procesului de 
struire a viitorilor profesori 
educație fizică ?

— întrucît circa 50 4a sută

in-
dc

din 
planul de învățămînt este ocupat 
de activitățile practice, ne-am pre
ocupat de asigurarea unei bâze ma
teriale adecvate. Dispunem de două 
săli de gimnastică de dimensiuni

medii, de o microbază în aer li
ber, compusă din două platforme 
cu bitum pentru handbal, baschet, 
volei, tenis, de o platformă cu 
zgură pentru atletism. handbal, 
baschet, de o pistă de atletism 
în lungime de 250 m. cu o por
țiune în linie dreaptă de 115 m, 
de un sector de aruncări etc. Con
sider că pentru a face față ne
voilor crescînde ne este necesară o 
sală de sport proprie, de dimen
siuni mari. Avem promisiuni din 
partea Ministerului învățămîntului 
că în viitorul apropiat ni se va 
construi o asemenea sală.

— IiX, îugheiere v-am ruga, to
varășe decan, să ne relatați pe 
scurt despre conținutul sesiunii 
de comunicări științifice care 
începe asțăzi și prin care ați vrut 
să marcați jubileul Institutului ?

— Sesiunea de comunicări are ca 
temă „Educația fizică și sportivă 
în școala generală". Este o temă 
utilă facultăților de educație fizi
că și a activității practice din șco
lile generale. Vor prezenta comu
nicări, printre alții, prof. dr. Leon 
Teodorescu, rectorul I.E.F.S., prof. 
Ion Șiclovan, șeful catedrei de te
orie și metodică a I.E.F.S., conf. 
Aristeia Hrișcă, prodecan la 
I.E.F.S., prof. dr. C. I. Bucur, șe
ful catedrei de educație fizică și 
sport la Institutul Politehnic din 
Timișoara, prof. Maria Login, in
spector generai în Ministerul În
vățămîntului, conf. dr. Nicolae 
Ceaușescu și alții.



Șl MAI LATĂ? CIT DE LATĂ? SUCCESUL STELEI, RODUL UNEI FRUMOASE DĂRUIRI
Nu, nu a ajuns pînă la București, pe calea undelor, 

cîntarea plină de tupeu a chibiților rapia.iști : 
„ș-alia dată, ș-oltă dată"... Ne-a comunicat-o 'Mir
cea Radu lacob'an, la căpătui unei transmisii -exce
lente ca imagine, extrem de simpatică în oralita
tea ei. lacoban era fermecat de... seninătatea giu- 
leșteană, mărturisesc că și eu, de unul singur, am 
izbucnit în rîs, la capătul unei nopți ae groază. 
Trebuie să ai’ hazul nebun cl Ciulești lor, pe care 
doar Fănuș știe Să-l cînte și să-l ierte, ca după ce 
ai murit de frică, după ce nu mai știai unde ți-e 
ceafa și unde ți-e capul, după ce 
ai făcut cele mai catastrofale 
mișcări care se pot face pe un 
teren de fotbal, după aceea, scă
pat din ghearele unui adversar 
care s-a dovedit pină la urmă 
leul blînd din „Vrăjitorul din Oz", 
să ai puterea să cînți că data vi
itoare „o s-o facem și mai 
lată"... La otita haz sublim, te 
faci tu de rîs s-d dai pe serios și 
să începi cu morala — căci ce 
să spui ? De la Setubal încoace, 
n-am văzut un Rapid mai peni
bil, un Răducanu — mai speriat 
de bombe, o echipă de divizia A
— mai slabă ca Autobuzul (dar de ce „Autobu
zul" ?) — atît de slabă încît mă întrebam cum or 
juca echipele din insula Creta sau ducatuL.de Lu
xemburg — abonatele la 0—7, 0—9 ? Nurriai laco
ban a avut o replică pe măsura situației, spunînd 
că „atacul Rapidului a fost slăbuț*...! Ca să zici 
cum a fost atacul Rapidului — trebuie să ai umo
rul absurd, iar „slăbuț" e tocmai cuvintul...

...Dar U.T.A. n-a făcut-o și mai Iară — dacă-i 
vorba să comparăm lățimile ? Era ceață la Arad 
și un cadraj prost al imaginii, de nu vedeai unde 
se duce și unde cade obiectul... Chiar și prin ceață 
se înțelegea însă că acest joc pe pasă lungă, mo
notonă — care dă impresia seriosului într-un fotbal 
„pozițional", stătut și bătut pe loc — nu ajunge 
prea departe, în fața unei apărări modeste, dar 
stricte. în jocul U.T.Â.-ei lipsește ceva fundamental ;

susținerea jucătorului cu mingea, atacul strîns, gru
pat. Nu se mai aglomerează jocul pe centru, dar 
nici mare densitate nu ovem în careu. Totuși, U.T.A. 

— cind prinde o zi proastă — nu se enervează, nu 
bocește, nu cîntă de beție și jale, nu rîde pros
tește, ceea ce oricum e mai frumos decît la alții... 
Există acolo o calitate umană care impune. în fot- 
baluț nostru, nu e puțin lucru. Altfel — polonezii 
au avut bara aceea în minutul 118... o bară lată, 
și mai lată decît un 2—2 la Arad nu se pu>ea I 
Ce făceam atunci ? Iar ne luam de Angelo, de 

Dobrin, de Adam, Eva și Lică ? 
Că doar nu ne-am fi repezit la 
Barcelona... Cum zicea foarte 
drăguț Urziceanu — în timp ce 
Steaua juca mai puțin drăguț — 
„să nu fim aspri cu Barcelona"... 
Nu, nici nu-mi trecea prin cap 
o asemenea infamie. Avem noi pe 
cine pune acolo, la acel stîlp.., 

Așa, dacă am scăpat cu bine, 
zicem că avem rezultate bune Io 
capătul unor comportări numai 
noi știm cum. Se poate și așa. 
Ca om care am . scris de 
zeci de ori aici, să nu ne 
luăm cu miinile dt. cap după

înfrîngeri severe, am dreptul cred ca, după 
victorii cu inima cît un purice, să propun ca 
altă dată să n-o facem și mai lată I Oricum, ca 
cronicar român, îmi joacă în cap butada transmisă 
de H. Naum, în comentariul său bun, foarte bun, 
sobru și viril, la handbal feminin • cei care antre
nează 10 ani o echipă de fete primește o decora
ție... Dar ce primesc cei care scriu de 10 ani, de 
20, de 50, despre fotbalul nostru, întorcîndu-se pînă 
și în somn pe o parte și pe alta ? încet-încet, ve
nim la vorbele lui Țopescu : „nu fiți triști, Năstase 
l-a învins pe Laver I..." Venim, dar iar plecăm, căci 
noi — se știe care (noi cei de la Progresul) — 
fără Năstase, am făcut-o lată duminică, am dat 
8 goluri, și asta nu s-a mei întîmplat de o veșnicie.

BELPHEGOR

Miercuri, în acel moment în care 
elvețianul Pius fluiera sfîrșitul me
ciului Steaua — C. F. Barcelona. 
spre lauda ei, echipa bucureșteană 
deschidea poarta calificărilor celor 
trei formații românești în urmă
torul tur al Cupelor europene. Așa
dar, Steaua lasă în urmă, depășind 
(două victorii din 
formație cu firmă și prestigiu în 
fotbalul european 
lona — favorită în momentul tra
gerii la sorți. Fotbalul românesc 
câștigă o nouă manșă în fața celui 
spaniol, ale cărui echipe, 
ne amintim bine, 
ani în urmă atîtea 
mare.

Desigur, succesul 
venit deloc ușor și 
zenți în tribunele 
August" și-au putut da seama de 
acest adevăr. Echipa spaniolă, deși 
trece încă prir:tr-o criză de efica
citate a atacanțiior săi (raportul 
șuturilor fiind edificator în acest 
sens: din 18 încercări, doar 5 mingi 
au nimerit spațiul porții), oaspeții 
ne-au arătat multe lucruri bune. 
E vorba de un bagaj tehnico-tac- 
tic remarcabil, o excelentă acope
rire a spațiilor de joc. varietate 
în acțiuni și. lucru nou pentru o 
echipă spaniolă, construirea de a- 
tacuri simple, în viteză, purtate 
mai ales de extreme și fundașii de 
margine, încheiate cu centrări înal
te. dirijate spre masivii Rexach și 
Marcial.

Evidențiind aceste atuuri ale oas
peților, cu atît mai prețioasă ni se 
pare victoria obținută de Steaua 
în jocul de la Barcelona, unde, în 
ciuda unei dominări insistente a 
gazdelor, echipa bucureșteană a 
reușit marele pas spre calificare.

două jocuri) o

C.F. Barce-

dacă
ne-au făcut cu 
dupâ-amieze a-

de miercuri n-a 
spectatorii pre- 
stadionului „23

Se știa, desigur, că nici jocul de 
la București nu va 
niolii, nemaiavînd 
ataca insistent. Și 
tratat ca atare de 
nică și jucătorii de la Steaua, 
pregătiți moral, fotbaliștii noștri au 
fost capabili să întoarcă, miercuri, 
în favoarea lor, un meci în care au 
fost conduși cu 1—0, și de ce să n-o 
recunoaștem, dominați copios pe
rioade destul de lungi, mai ales 
spre finalul meciului.

Știm, Steaua a abordat acest joc 
în condiții cu totul deosebite 3i 
de loc favorabile pentru ea. Săt- 
măreanu, Pantea, Năstase, Crista
che și Smarandache suportaseră 
consecințele stării gripale și capa
citatea lor fizică, firește, era a- 
feclată. Totuși, spre lauda lor. a- 
cești jucători, ca și ceilalți colegi 
ai lor au făcut eforturi evidente, 
iar suma acestor străduințe le-a

ți ușor, că 
ce pierde, 
meciul a 

conducerea

spa- 
vor 
fost 
teh- 
Bino

- ~

. ■
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favorizat pașii spre victorie. O vic
torie poate în contradicție cu des
fășurarea jocului, dar care a su- 
rîs celor ce și-au dovedit efica
citatea în această confruntare. Cre
dem că în principal, victoria se 
datorează jocului bun prestat de 
apărarea bucureșteană, în care a- 
cest modest și sîrguincios fotbalist, 
(l-am numit pe Negrea) a fost ex
celent, urmat îndeaproape de cel 
din stînga sa, de Cristache.

Miercuri (și credem că și la Bar
celona), Steaua a evoluat la un ni
vel superior celui din meciurile pe 
care le-am văzut cu Hibernians 
La Valleta. Este un progres incon
testabil. Totuși, organizarea jocu
lui la mijlocul terenului n-a atins 
nivelul cerut de prezența echipei 
în turul III al Cupei cupelor, sin
cronizarea acțiunilor lui Naom și 
Vigu fiind insuficientă, iar parti
ciparea lor la acțiunile ofen-

V

X
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sive departe de cerințe, mai ales 
că o înaintare tînără și neexperfe 
mentată are nevoie de ajutorul lor. 
Vigu. altă dată bun finaliza tor, 
e de multă vreme în căutarea șu
tului său puternic și precis.

Am ajuns la compartimentul cel 
mai deficitar, atacul. Pantea și 
Năstase au fost bolnavi. înlocuirea 
lui Pantea cu Ștefănescu s-a dove
dit inspirată, dar titularul n-a 
mai reușit combinațiile și servi
ciile de altădată nici cînd a fost 
în posesia balonului. în genere, a 
lipsit colaborarea dintre atacauți, 
Năstase și Iordănescu s-au găsit, 
mai mereu, izolați între apărătorii 
adverși. Jocul echipei, în ansam
blu, și mai ales de mijloc spre 
linia ofensivă, reclamă îmbunătă
țiri, deoarece ver urma confrun
tări și mai dificile. U

Constantin ALEXE

-

' •

■/ '

După cum am mai anunțat, clubul 
F.C. Argeș a luat frumoasa inițiativă 
de a organiza „Cupa Eemerich Vogi”. 
In urma tragerii la sorți a tost stabilit 
următorul program : duminică, 7 no
iembrie, stadionul 1 Mai, de la ora
12.30 : Petrolul — Jiul ; de la ora
14.30 : Steaua — F.C. Argeș. Dumi
nică, 21 noiembrie (de la ora 12.30) 
ss vor intilni . învinsele intre ele, 
iar de la ora 14,30 — învingătoarele 
îr.tre ele. Iată și citeva spicuiri din 
regulamentul acestei competiții :

— toate meciurile se vor desfășura 
.în conformitate cu prevederile regu
lamentului diviziei A ;

— dacă după 90 de minute de joc 
rezultatul este egal, se vor executa 
cite 5 lovituri de la 11 m. Dacă 
egalitatea persistă, se—va trage la- 
6orți,

Vor ti atribuite următoarele pre
mii :

— echipa clasată pe locul I va 
primi ..Cupa Ețnerich Vogi” ; jucă-‘ 
tonii care va marca cele mai multe 
goluri, va primi o cupă.

Toate partidele vor fi conduse la 
centru de' arbitri divizionari A.

f ARUL - CERNO MORE VARIIJ

(Urmare din pag. I)

departe cu trei echipe, iar-mai
după numărul de înscrise numai 
noi am rămas în cursă cu 75Vo 
din efectivul înscris inițial. E o 
realizare ieșită din comun, stranie 
și tonică, la baza căreia stă șansa, 
dar și o serie de merite, fără de 
care nu s-ar fi putut.

★

3-2 (0-1)
La Constanța s-a disputat meciul 

amical internațional dintre Farul 
și Cerno More Varna. Jocul a fost 
vioi și, în final, constănțenii au 
terminat învingători. Golurile au 
fost realizate de Oprea (min. 56), 
Kallo (min. 60), Goleac (min. 70), 
respectiv Gogomilov (min. 6) și Nai- 
dev (min. 80). A arbitrat bine Gli. 
M anole-Constanța.

N. TEODORESCU-coresp.

în meci amical

CHIMIA SUCEAVA — 
BONSUCCESO (Brazilia) 

0-1 (0-1)

Vrem să spunem ceva despre au
togolul lui Dinamo și despre pa
nica Rapidului de la începutul tne- 
viului cu-Legia. Amintiți-vă și des- 
spre autogolul de la Copenhaga. 
Credem cp toate aceste greșeli, de
ruta presimțită în sufletul și min
tea pelor care le comit, ceața din 
ochii echipei giulețtene, toate aces- 
tea vin din spaimă. Am discutat cu 
mulți dintre fotbaliștii noștri, am 
cercetat în ei substratul erorilor 
flagrante și mulți ne-au mărturisit 
că intră pe teren cu frică în su
flete. Asta fiindcă toți le cerem 
numai victorii. De fiecare dată, 
oriunde și indiferent de adversari. 
Conducătorii le cer imperios să în
vingă, presa scrie numai despre 
asta, publicul îi sancționează cum 
vede că nu reușesc să-și sfărîme 
adversarii. Iar dacă pierd, atunci 
sancțiunile de tot felul îi încon
joară din față și din spate. Intr-o 
asemenea atmosferă cum să mai 
rămîi relaxat și încordat atît cît 
trebuie, lucid și mai puternic decît 
surescitarea pe care orice înfrun
tare o aduce, de fapt, după sine? 
Cum să nu 
cum să nu

cum să nu simt: frică? Intr-o acti
vitate în care greșelile sînt ineren
te că doar nu ești robot, frica te 
face să greșești mai frecvent și 
mai grav. Supraîncordarea și spai
ma de înfrîngeri coboară capaci
tatea unei echipe. 
Vrem rezultat: 
ță încît 
stare de 
întoarce 
stre 
rent 
flex 
este 
sportiv.

Pe scurt, credem că este 
ca atmosfera din juiul echipelor și 
a fotbaliștilor noștri, atmosfera pe 
care noi o încropim, noi conducă
torii de echipe, noi, ziariștii sau 
noi, spectatorii și îndrăgostiți: a- 
cestui sport să fie mai senină, mai 
umană și în nici un caz născătoare 
de spaimă.

nu o înalță, 
cu atîta vehemen- 

transmitem jucătorilor o 
spirit paralizantă, care se 
împotriva dorinței noa- 
lor. Se ignoră în mod cu-și a

că fotbaliștii însăși doresc re- 
să învingă, fiindcă 
condiția firească a

aceasta 
oricărui

necesar

★

Pînă la vacanța de iarnă, o mînă 
de fotbaliști vor mai trece încă 
prin încercări severe. U.T.A. și 
Rapid mai au de jucat meciurile 
turului al treilea al Cupei U.E.F.A. 
Iar tricolorii, partidele cu Ceho
slovacia și Țara Galilor. Fără să 
mai punem la socoteală 
natul. Mîna aceasta de 
muncit cel puțin dublu, 
de muncit dublu și de 
inte, față de colegii lor
numai de etapele diviziei naționale. 
Nu vom mai apăsa pe faptul că 
au nevoie de odihnă, de 
gram care să le refacă

și campio- 
jucători a 
și mai are 
acum îna- 
preocupați

treci in partea cealaltă, 
te crispezi și timorezi,

un pro-
• întregul

să ne referim, în schimb, la 
două aspecte. La noi. in ul- 
vreme a sporit incidența gri- 
Fotbaliștii (cei de la Steaua

potențial. Să credem că antrenorii 
și medicii lor se gîndesc la acest 
imperativ așa cum se cuvine. Am 
dori 
alte 
tima 
pei.
au fost un exemplu masiv, dar și 
Lucescu și alții s-au îmbolnăvit) 
n-au fost nici ei ocoliți. Faptul ne-a 
amintit o atitudine criticabilă, ne
medicală. dar răspîndită. Se obiș
nuiește, din păcate, în asemenea 
cazuri ca oamenii 
joyce bolnavi sau

să fie puși să 
nerestabiliți.

★

Și ultimul aspect 
Gindindu-ne la încercările proxime 
și la starea actuală precară a mul
tora dintre fotbaliștii noștri, pre
supunem că o atmosferă generală 
stenică ar putea avea un rol în
semnat. Sînt necesare în aceste 
săptăinîni, mai mult decît au fost 
sau de cît vor fi altădată, sînt ne
cesare încrederea, căldura, stima, 
încurajarea. Fiindcă toate acestea 
la un loc, venite din incidențe di
ferite în jurul fotbaliștilor noștri îi 
pot ridica deasupra oboselii și a li
mitelor lor. Publicul are prilejul 
să participe astfel direct la reali
zarea unor evoluții onorabile.

avut în vedere.

■

-

■

de la tri-

nu-și cu- 
din turul

Ceea ce

Fază critică la poarta oaspeților, rezolvată in extremis 
duelul Kun — Szeja

ARAD, 4 (prin telefon, 
rmsul nostru).

La ora actuală, U.T.A. 
noaște încă adversarul 
HI al „Cupei U.E.F.A."
știe. însă, U.T.A. este că trebuie 
să se odihnească serios pentru a- 
cest al HI-lea tur. Trebuie să se 
odihnească pentru că miercuri cu 
Zaglebie din oboseală a pornit ne
liniștea U.T.A.-ei. Desigur, sufe
rința de două ore a textiliștilor își 
are după mulți prima explicație in 
doza aceea exagerată de optimism 
generat — cum bine declara Pe- 
tescu — de rezultatul de la Wal- 
brzych și jocurile bune din cam
pionat. Dar să ne amintim că după 
primele minute de luptă, U.T.A. 
și-a dat seama ca Zaglebie nu 
poate fi spulberată cu una cu două, 
nici chiar supusă în joc, și atunci 
textiliștii au început să privească 
lucrurile la adevărata lor valoare. 
Zadarnic, însă, pentru că U.T-A. 
nu avea forța fizică necesară prin

de „libero‘'-ul Pazdior care a intervenit 
Foto i Paul

care să-și susțină 
țele în fața unui 
ambițios și, in primul rînd, supe
rior în angajamentul corp la corp. 
U.T.A. era obosită, și din cauza 
aceasta cred nici Domide și nici 
Petescu n-au fost mijlocașii de altă
dată. nici Kun și nici Broșovschi 
nu au fost cei de sîmbătă cu Di
namo, să zicem, ca să nu mai vor
bim de cele două extreme, practic 
inexistente. Si tot din cauza obo
selii. cred că U.T.A. a înghesuit 
jocul pe centrul terenului, unde 
apărarea adversă era mai aglome
rată, din această cauză U.T.A. a 
uitat sâ marcheze sever (Popovici 
a fost de nerecunoscut în fața ju
niorului Pavlovski), a uitat să pa
seze, într-un cuvînt a uitat să fie 
ea însăși, acea „bătrînă doamnă" 
atît de modernă și atît de eficace 
în această toamnă. Cineva vorbea 
ieri la Arad că U.T.A. nu trebuie 
criticată. Sîntem de acord să nu a- 
runcâm cu vorbe pripite, născute la 
necaz, Intr-o echipă pe care ieri

ideile și dorin- 
adversar tenace,

cu succes tu
ROMOȘAN
Dar nici să 
care ar pu-

Continuîndu-și turneul în țara 
noastră, echipa braziliană Bonsuc- 
cc.'.o a jucat joi la Suceava cu e- 
chjpa locală Chimia, liderul seriei 
I a diviziei C. Meciul a fost fru
mos și deosebit de echilibrat. După 
ce gazdele au ratat în primele 15 
minute citeva ocazii, oaspeții reu
șesc să marcheze prin Rodriguez 
(min. 22). A arbitrat corect P. Bră- 
tănescu (Suceava).

C. ALEXA-coresp.

MECI REPROGRAMAT
Federația română de fotbal a 

stabilit ca partida Progresul Brăila 
— S.N. Oltenița, din etapa a Xll-a 
a campionatului diviziei B — seria 
I, să se dispute în ziua de 10 no
iembrie, deoarece echipa brăileană 
întreprinde în această perioadă un 
turneu în Bulgaria.

ȘCOALA SPORTIVĂ SIBIU 
ÎN IUGOSLAVIA

In ziua de 3 noiembrie a plecat 
Jn Iugoslavia echipa de fotbal a 
Școlii sportive din Sibiu, campioa
nă de juniori a României, care va 
întreprinde un turneu de trei 
jocuri, avînd adversari pet Unirea 
Usdin, F. C. Vîrșeț și S.O.K. Pan- 
cevo. . . _

PLENARA ARBITRILOR DIN CAPITALĂ
în sala Dinamo, de la ora 18,30, 

va avea loe plenara arbitrilor din 
București. Cu acest prilej, va fi 
prezentat un referat intitulat „Ata
cul prin alunecare". Expunerea va 
fi exemplificată cu filme trimise 
de F.I.F.A.

PRONOSTICUL NOSTRU LA CONCURSUL 
PRONOSPORT NR. 45

1
1

l.X
l.X

1,X,2
1
1
2
1

I. Cagliari — Napoli 
II. Catanzaro — Varese

III. Fiorentina — Bologna
IV. Internazlohale — Torino 

V. Juventus — Roma
VI. Lanerossi — Verona 

VII. Mantova — Atalanta 
VIII. Samndoria — Milan

IX. Dunărea — Metalul Tirgovjște
X. Progr. Brăila — S.N. Oltenița anulat

XI. Ceahlăul — F.C. Galați 
XII. C.S.M. Sibiu — C.F.R. Tim. 

XIII. Metalurgistul — Electroputere

l.X
X,2

ECHIPE CALIFICATE

CAMPIONILOR EURO-..CUPA
PENI” (în sferturile de finală) ; Ajax 
Amsterdam, Arsenal Londra, Celtic 
Glasgow. Standard Liege, Ujpesti 
Dozsa. Fcijenoord Rotterdam. Ben
fica Lisabona, Internazionale sau Bo
russia Monchengladbach (meciul tur, 
La 1 decembrie, la Berna) ;

„CUPA CUPELOR" (in sferturi da 
finală) : Steaua roșie Belgrad, Dy
namo Berlin, Glasgow Rangers, A.C. 
Torino, Dinamo Moscova. Atvidaberg, 
Steaua, Bayern Miinchen. (în aceste 
două competiții, tragerea La sorți a

avea locmeciurilor din sferturi va 
la 12 ianuarie 1972).

„CUPA U.E.F.A." (în optimile de 
finală) : Lierse S.K., Rapid București, 
F.C. Dundee, Wolverhampton, Zelez- 
nicear Sarajevo. Rapid Viena. Totten
ham, Eintracht Braunchweig, F.C. 
Johnstone, Milan, Carl Zeiss Jena, Fe- 
renevaros, U.T.A., P.S.V. Eindhoven. 
Juventus Torino sau Aberdeen. Vitto
ria Setubal sau Spartak Moscova 
(ultimele două jocuri se vor disputa 
ulterior).

Tragerea la sorți a meciurilor din 
optimi are loc azi. la Ziirich.

CAMPIONATUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI LA FOTBAL FEMININ

FETELE AU ÎNCEPUT

SA FORFAITEZE STRATEGIC.

ROTTERDAM, 4 (prin telefon, de 
la trimisul nostru special).

Așadar, pronosticurile s-au adeve
rit. Rezultatul meciului de miercuri 
seara. Feijenoord — Dinamo, a fost 
mai strîns decit cel înregistrat pe 
stadionul .,23 August” din București. 
Ținînd seama de valoarea cu totul 
deosebită a adversarilor, de faptul 
că această echipă excepțională, care 
este Feijenoord, a beneficiat, de 
astă dată, si de avantajul terenului 
propriu (inclusiv de atmosfera fier
binte creată de vulcanicul public lo
cal). ca si de scorul cu care s-a în
cheiat prima manșă a dublei intîl- 
niri. putem aprecia înfrîngerea cu 
2—0 a echipei dinamoviste ca Pe un 
rezultat onorabil. De 
opinie este larg 
de către gazdele noastre, de către 
arbitrii jocului și de 
U.E.F.A.

Totuși, Dinamo s-a 
aproape de un rezultat 
țelegind, îndeosebi, 
un scor egal, 
in condițiile menționate, o perfoi- 
manță clcmnj de elogiu. Fără a ne 
lansa in speculații, putem spune că 
acel stupid autogol al Iui Nun
weiller III, ca și marca ratare a lui 
Dumitrache (la ocazia din min, 58),

fapt, această 
împărtășită, aici,

observatorul
aflat foarte 

mai bun, in- 
prin aceasta, 

care ar fi constituit.

enorm în balanța victoriei

Ieri, cind ne-am dus pe stadionul Giu- 
lești pentru a urmări meciul Rapid — 
Dacia am avut o surpriză. Echipa vizi
tatoare — de pregătirea căreia am fost 
informați că se ocupă nu mai puțin ae 
trei antrenori — s-a prezentat la teren 
fără legitimații. Mobilul acestei uitări, 
nu este însă dificil de sesizat. Dacia 
și-a făcut următorul raționament: decît 
să venim cu legitimațiile, să jucăm și să 
pierdem cu 9, 10 sau 15—0, „porții" pe 
care Rapidul le-a servit formațiilor !n- 
tilnite pînă acum, mai bine să ne fa
cem că am uitat legitimațiile și pierdem 
prin neprezentare, conform regulamen
tului, doar eu 3—6. Clar, nu ?

Conducindu-se, probabil, după același 
neloial raționament, echipa Speranța nu 
s-a prezentat nici ea la meciurile pe 
care trebuia să le susțină în ultimele 
două etape cu Unirea Tricolor (dumi
nică) și Diăna (ieri).

Ar fi bine dacă comisia de fotbal a 
municipiului București ar combate prin 
măsuri adecvate astfel de practici. Cine 
vrea sâ joace — bine, cine nu — să se 
retragă din competiție. Campionatul a- 
cesta a fost înființat cu mari greutăți, 
a înfruntat opoziții, a fost (și mai este 
Încă) privit de multi cu ironii și neîn
credere. E păcat ca el să sufere de nes- 
portivitatea a două echipe, care — nota 
bene — au fost cooptate în competiție la 
cererea lor.

Dumitru VIȘAN
★

Celelalte meciuri ale etapei de ieri 
(a ix-a> s-au soldat cu următoarele re
zultate : Luceafărul — Unirea Tricolor 
0—0 I. Traviata — Băneasă 0—1, Venus — 
Juventus 5—0, Doina — Carmen 2—5, 
Tinerețea — Voința 0—6, Minerva — Mio
rița X—1.

• • •

Fază din meciul de fotbal feminin Venus—Juventus. In acțiune, Puica 
Lazăr (Venus) — una dintre cele mai eficace jucătoare ale campio
natului. Foto I B. VASII.E

au atîrnat 
gazdelor.

Desigur, 
momente, 
olandeze, 
namoviștilor. Miercuri seara, 
reștenii au luptat foarte mult, s-au 
dăruit in loc. așa cum n-au lacut-o, 
din păcate, in primul meci, pe pro
priul teren. Dar. miercuri seara, di- 
namoviștii 
începutul 
adversari, 
mai ales 
dovedit, totuși, a nu fi în cea mai 
bună zi. Frica de a nu primi goluri 
multe i-a determinat Pe dinamoviști 
să se mențină, lungi perioade dc 
timp, intr-o apărare supraaglomerată, 
să acționeze crispat, ceea ce și ex
plică greșelile lor pregnante in pro
pria zonă.

Preocupați foarte mult de întări
rea sistemului defensiv, fotbaliștii 
bucureșteni au slăbit, în mare mă
sură. potențialul ofensiv, n-au avut 
acea forță de atac 
șească o apărare 
care o are echipa 
buie spus că s-a i 
mult și lipsa Iui 
toare. in acest sens, este slaba frec
vență a șuturilor. Doar șase lovituri 
au fost expediate la poarta aa’vefsă, 
dintre care una singură a nimerit 
spațiul porții ! Deși foarte rare, ac
țiunile de atac ale bucureștenilor 
au fost, totuși, în citeva rinduri, 
destul de periculoase, ceea cs ne-a 
făcut să regretăm că înaintașii noștri 
n-au dovedit mai mult curaj, mai 
multă combativitate.

înfrîngerea dinamoviștilor s-a da
torat. firește, si faptului că. ase
menea celor întâmplate Ia București, 
ei au primit, și de data aceasta, des
tul de ușor cele două goluri. în prin
cipal, ca urmare a unor greșeli co
mise de către apărători. Ni se pare, 
totuși, neloial să-i aducem, de pildă. 
Învinuiri lui Nelu Nunweiller pentru 
autogol, din moment ce el și-a făcut 
in restul meciului cu prisosință da
toria. luptind cu o voință și o tenaci
tate exemplare, fiind. împreună cu 
Deleanu, cei mai buni oameni ai 
echipei. în rîndul celor care merită, 
de asemenea, remarcați, i-am mai 
putea trece pe Constantinescu (in 
ciuda golurilor primite și a unor 
intervenții mai puțin inspirate, care 
ne-au dat emoții). Sandu Gabriel 
(deși el este unul din cei ce au gre
șit la golul doi, cînd a fost cam ușor 
depășit de Schoenmacker), Sătmăreanti 
II și Doru Popescu (acesta din urmă 
a avut un început foarte bun. dove- 
dindu-se deosebit de activ, dar, trep
tat, a dispărut din joc în repriza a 
doua). în schimb. Dinu și Radu Nun
weiller, două din piesele de rezis
tență ale angrenajului dinamovist, 
deșj nu ș-ar putea spun® că nu s-au

nu numai aceste două 
net favorabile echipei 

pot explica insuccesul di- 
Miercuri seara, bucu-

au manifestat, încă de la 
partidei, o teamă față de 
ce ni s-a părut exagerată, 
că formația olandeză s-a

: capabilă să depă- 
de talia celei pe 
olandeză (aici tre- 
resimțit extrem de 
Lucescu). Edifica

alăturat. in general, eforturilor celor
lalți. au dat. totuși, un randament 
sub posibilitățile recunoscute, confir- 
mind, și aici, starea lor evidentă 
de oboseală manifestată în ultima 
vreme, ca urmare a deselor solicitări 
Ia formați? le club și la echipa na
țională. C'.g despre Dumitrache, aces
ta a constituit un caz aparte, fiind, 
de-a dreptul, indolent în joc. fapt 
ce l-a făcut, credem, să rateze ne- 
permis de 
am amintit 
ba. poate, 
ciulul.

Cu jocul 
pioana României 
competiție de reputație, care 
„Cupa campionilor europeni”. _ _ 
sigur, regretăm că Dinamo n-a pu
tut merge mai departe, dar acest in
succes se datorează, în principal, 
comportării necorespunzătoare din 
meciul de la București. Și-apoi, să 
nu uităm, că într-un moment cînd 
Dinamo manifestă, totuși, o scădere 
de formă, ea a avut neșansa să în- 
tilnească una dintre cele mal tune 
echipe do club din Europa, din nou 
pretendentă autorizată la cucerirea 
trofeului echipelor de club de po 
bătrînul continent.

Constantin FIRĂNESCU ”
ș.<.. ■

ușor ocazia despre care 
și care 
cursul

ar fi putut schim- 
și rezultatul me-

de la Rotterdam, cam- 
părăsește această 

este 
De-

o ridicam în slăvi, 
escamotăm slăbiciuni 
tea distruge atîtea eforturi.

Cu aceiași 11 jucători, U.T.A- 3 
traversat această toamnă. Și nu a 
făcut-o oricum. Ci eficace și spec- 
taculos. Nouă jocuri în campionat 
fără înfrîngere. Și patru jocuri în 
„Cupa U.E.F.A." — o singură capi
tulare la Salzburg. Adică, una 
peste alta, 13 partide în care a în
scris 29 de goluri (21 în campio
nat) și a primit 13 (7 în campio
nat). 13 partide înseamnă o cifră. 
Programul acesta încărcat sîmbătă 
— miercuri — sîmbătă — este deci, 
un moți v.

Cu atît mai mult cu cît U.T.A. 
a folosit meci de meci aceiași 11 
jucători sau dacă vrem să fim mai- 
exacți 13, cu rezerve cu tot. Ceea 
ce poate fi mai mult decît un punct: 
de discuție.

După calculele realiste aleaces- 
tui onest antrenor 
trescu, jocul slab 
se înscrie într-un 
de decădere". Vă 
dele cu Steaua și C.F.R. Cluj, cînd 
U.T.A., deși n-a pierdut, a jucat 
slab. Ele au reprezentat acele punc
te negre din evoluția U.T.A.-ei, 
puncte repetate la intervale egale. 
Meciul cu Zaglebie a însemnat și 
el un asemenea moment critic. 
Si, din calculele antrenorului ară
dean, treaba aceasta ar urma să 
se repete peste aproximativ o 
lună. Nu știm dacă se va repeta. 
Știm, însă, că nu trebuie să se re
pete pentru că oricare din adver
sarele din turul III va fi mai bună 
decît Zaglebie.

întreruperea campionatului pare 
să fie o mare șansă pentru U.T-A. 
Aparent, așa este Dar cinci jucă
tori sînt selecționați în lotul de ti
neret, iar Domide va fi chemat 
la echipa națională. în asemenea 
context se pare că atenția cu care 
va fi tratată refacerea de către: 
fiecare jucător este singura rezol
vare cu putință.

Din 
colae 
rește 
foarte 
oblige

Nicolae Dumi- 
al textiliștilor 
anumit ,,ciclu 
amintiți parti-

cîte spunea 
Dumitrescu,
în turul 

bună.
să joace fotbal, un fotbal 

tehnic. Sorții vor decide cine va 
fi această echipă. Și pînă la con
fruntarea cu ea, U.T.A-, această 
„mică lume foarte ordonată", tre
buie să-și recapete forța de ex
presie, ,

'x' Mircea M. IONESCU

antrenorul Ni- 
U.T.A. își do- 
III o

O echipă
echipă 

care s-o

AȚI JUCAT 
EXCEPȚIONALĂ

LA TRAGEREA 
PRONOEXPRES?

o Numai astăzi șl mîine vă mal 
puteți procura biletele pentru tra
gerea excepțională Pronoexpres 
din 7 noiembrie a.c., tragere care 
se prezintă cu atractive cîștiguri 
în autoturisme, excursii peste ho
tare și bani.

Se atribuie — în număr nelimi
tat — autoturisme „Dacia 1300" și 
„Dacia 1100".

Tot în număr nelimitat se acordă 
excursii a două locuri la Moscova 
— Leningrad (durata circa 5 zile) 
și excursii la Paris cu avionul 
(durata circa 8 zile). Se mai pot 
obține cîștiguri în numerar de va
loare fixă și variabilă.

Pentru atribuirea acestei impre
sionante liste de cîștiguri vor fi 
efectuate 5 extrageri de cîte 8 nu
mere din 45. în total se vor ex
trage 40 de numere.

Nu uitați! Sîmbătă 6 noiembrie 
a.c. este ultima zi pentru procu
rarea biletelor l u

• Vă reamintim că și în luna 
noiembrie a.c. se atribuie — în 
cadrul valorii unitare a cîștiguri- 
lor — Ia toate tragerile și con
cursurile obișnuite Loto, Prono-i 
expres și Pronosport autoturisme 
și excursii la Jocurile Olimpice de 
Vară — Miinchen 1972.

Se pot obține — la alegere —* 
următoarele

— „Dacia
— „Dacia 
•— „Skoda
• Și la Pronosport, biletele frac

tionate își arată din plin roadele. 
La concursul din 24 octombrie 
a.c. participantul Ion Manolache 
din Bicaz — județul Neamț, ob- 
ținînd un cîștig la categoria 1, de 
100.000 lei pentru o cotă de parti
cipare de numai 10%.

Rubrică redactată 
dc LOTO-PRONOSPORT

autoturisme j
1300" (70.000 lei);
1100" (55.000 lei);
S.100" (53.000 lei)

ducatuL.de


INMAIIOIIAIM DE TENIS DE MASA AEE IUGOSLAVIEI

MARIA ALEXANDRU
(Urmare din pap I)

'selecționata secundă a Iugoslaviei 
Superioritatea din start a româncelot 
și-a spus cuvîntul, Marla Alexandru 
si Carmen Crisan ieșind învingătoa
re fără emoții. Așa cum. de altfel 
s-a întîmplat și în partidele lor 
debut din proba individuală.

Pe cele două echipiere românce 
așteaptă insă o întîlnire extrem 
dificilă, cea din .lemifinale cu repre
zentativa R.P. Chineze. Chiar dacă 
nu este vorba de primele jucătoare 
chineze, colegele lor aflate aici au 
dovedit o valoare foarte bună.

In momentul cînd transmit aceste

de

te 
de

rînduri, Maria Alexandru și Carmen 
Crișan fac încălzirea la masă înain
tea întrecerii care trebuie să înceapă 
dintr-un moment intr-altul. în cealaltă 
semifinală se vor afla față în față 
echipele U.R.S.S. și Cehoslovaciei.

Dintre celelalte rezultate vom men
ționa excelenta comportare a selec
ționatei masculine a Franței (Weber, 
Secretin. Dihondt) care a eliminat 
formația R.P. Chineze. Echipa Bul
gariei a produs 
cîștigînd cu 3—2 
tativei secunde a

Și în cadrul
U.R.S.S. — Suedia s-a înregistrat un 
rezultat puțin așteptat; Svetlana 
Grinberg a fost învinsă de Brigitte

și ea o surpriză, 
împotriva reprezen- 
R.P. Chineze.
partidei feminine

Radberg. Jucătoarele sovietice au ie
șit însă în final victorioase cu 3—1.

Rezultate tehnice, echipe femei, op
timi de finală : Ungaria — Polonia 
3—1, U.R.S.S. - Olanda 3—1, Sue
dia — Bulgaria 3—1, Iugoslavia — 
Grecia 3—0, Cehoslovacia — R. P. 
Chineză II 3—1 ; sferturi de finală : 
R.P. Chineză — Ungaria 3—0 (Cian 
Li—Kishazi 2—0. Ciu Pao—Sin—Ma- 
gos 2—0, Cian Li. Ciu Pao—Sin—Ma- 
gos, Lotaller 2—0). România — Iugo
slavia II 3—0 (Crișan—Srbec 2—0, 
Alexandru—Der 
Crișan—Srbec.
U.R.S.S.

Echipe bărbați, turul I : Iugoslavia 
III — Grecia 3—0, Iugoslavia II — 
România 3—0 (Karakasevici—Gheor- 
ghe 2—0, Korpa—Doboși 2—0, Korpa, 
Karakasevici—Doboși, Gheorghe 2—1). 
Austria—Italia 3—0, Bulgaria—R. P. 
Chineză II 3—2, Olanda—Turcia 3—0; 
optimi de finală : R. P. Chineză — 
Turcia II 3—0, Franța — Iugoslavia 
III 3—0, Iugoslavia II — U.R.S.S. 3—0 
(Korpa—Gomoskov 2—1, Karakasevici 
—Strakatov 2—1, Korpa. Karakase
vici—Gomoskov. Strakatov 2—1), Un
garia—Austria 3—1, Suedia—Grecia 
II 3—0, Cehoslovacia—Bulgaria 3—0. 
Anglia — Olanda 3—0. Iugoslavia — 
Polonia 3—0 ; sferturi de finală : 
Franța — R.P. Chineză 3—1 (Weber 
—Van Ven—Hua 0—2. Secretin—Van 
ven—Iun 2—0. Secretin, D’hondt— 
Ce Cin—Tan. Van v»n—Hua 2—0, 
Weber—Van Ven—Iun 2—0). Unga
ria — Iugoslavia II 3—1 (Klampar— 
Korpa 2—1, Borzei—Karakasevici

2—0, Klampar. Roszas—Korpa, Kara
kasevici 1—2, Klamoar—Karakasevici
2— 0). Suedia — Cehoslovacia 3—1 
(punctul învinșilor a fost realizat de 
Orlovski. învingător asupra campio
nului lumii, Bengtsson). Iugoslavia— 
Anglia 3—1.

Primele rezultate la simplu femei, 
turul II : Crișan—Der (Iugoslavia)
3— 0 (14. 18, 19), Alexandru—Verstov- 
sek (Iugoslavia) 3—0 (9, II, 3).

Programul zilei de vineri : simplu 
femei, simplu bărbați, dublu femei și 
dublu bărbați. Seara vor avea Ioc fi
nalele pe echipe.

2—0, Alexandru, 
KovaceviCi 2—0). 

Suedia 3—1, Cehoslovacia 
Iugoslavia 3—0.

I
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7 JUCĂTORI NOI ÎN SELECȚIONATA
R.F.G. PENTRU „TROFEUL CARPAȚI-
* Reprezentativa masculină 
handbal a R. F. a Germaniei 
ticipâ pentru prima oară la 
rele turneu internațional dotat cu 
„Trofeul Carpați", fapt care este 
privit cu mare interes de cercurile 
sportive vest-germane.

Cu cîteva săptămîni înainte, for
mația R.F.G. a jucat în cadrul tra
diționalelor întreceri ale „Cupei 
Mării Baltice", dar rezultatele sale 
nu au fost prea concludente. După 
o victorie cu 16—10 în fața Dane
marcei, a urmat o înfrîngere ca
tegorică în partida cu selecționata 
Uniunii Sovietice (9—17) și un sur
prinzător draw (24—24 după pre
lungiri) în meciul cu Polonia, ceea 
ce a dus 
cului III (după R. D. Germană și 
U.R.S.S.).

Pentru 
considerată ca o etapă principală 
de verificare în vederea Jocurilor 
Olimpice de la Miinchen, antreno
rul Werner Vick a operat modifi
cări substanțiale în formația de 
bază, apelînd la 7 jucători care nu 
au evoluat in Danemarca (Rathjen, 
Brand, Westebbe, Bucher, Eisele, 
Rogge și Spengler). Astfel că, lotul

de 
par- 
ma-

ce se va deplasa în România va 
fi alcătuit din :

Katcr (VfL Gummersbach) și 
Rathjen (Goeppingen) — portari, 
J. Brand, Fcldhoff, Schmidt, 
Westebbe (VfL Gummersbach), 
Braun, Finkelmann, Lange (S. V. 
Hamburg), Bucher, Eisele, Muller 
(Goeppingen), Munck (Dankersen), 
Rogge (VfL Bad Schwartau), 
Spengler (TV Huettenberg) și Weh- 
nert (SG Dietzenbach).

într-o declarație făcută presei, 
Werner Vick sublinia : „Echipa 
noastră este alcătuită din mai mulți 
jucători de cerță valoare și pro
blema cea mare este a-i omogeniza 
în cadrul unui mecanism de joc cu 
cit mai puține fisuri. La «Trofeul 
Carpați» vom intilni o serie de for
mații robuste, in frunte cu cam
pioana lumii, reprezentativa româ
nă, și de aceea consider extrem de 
utilă prezența noastră la Galați, 
în următoarele etape de verificare 
în vederea J.O. vom mai juca Ia 
Goteborg (luna noiembrie), meciuri 
cu Spania (ianuarie 1972), Norve
gia și Polonia (februarie 1972), cu 
Cehoslovacia și U.R.S.S. (martie 
1972)“.

JOERG WIGAND
S.I.D.-Diisseldorf

ffi lume
BOXfRULUi NAPOLES

ultimul său meci, să-I 
pe șalangerul său, a- 

Billy Backus.
decizie este însă con-

de Consiliul mondial al

Comisia de box a statului New 
York i-a retras mexicanului Jose 
Napoles titlu] de campion mondial 
Ia categoria semimijlocie, pentru 
că nu a respectat, contractul care 
prevedea ca în decurs de 120 de 
zile de la 
întîlnească 
mericanul

Această 
testată
boxului (W.B.C.), care continuă să-l 
recunoască pe Napoles campion 
al lumii, susținînd că numai două 
organisme (W.B.C. și W.B.A.) pot 
decide în privința campionilor 
mondiali. „Comisia de box din New 
York, a declarat Ramon Velasquez, 
președintele W B.C. (Consiliul mon
dial al boxului, cu sediul la Ciu
dad de Mexico), mi are nici o auto
ritate pentru 
Napoles".

între timp. 
Ocean i-au 
Marcel 
pentru 
vacant, 
urmind 
lui... Jose Napoles.

a retrage titlul Iui

de peste 
francezului 
întîlnească 
în prezent 

Backus,

managerii 
și propus 

Cerdan jr. să-l 
titlul mondial, ' 

pe americanul 
ca învingătorul să fie opus

PRIMELE REZULTATE ALE TURNEULUI
AFRO-ASIATIC LA
PEKIN 4 (Agerpres). — La „Pa

latul Sporturilor" din Pekin a în
ceput turneul afro-asiatic de tenis 
de masă, competiție la care parti
cipă sportivi și sportive din 55 
de țări de pe cele două continente.

Iată primele rezultate ale com
petiției pe echipe : masculin : R.P. 
Chineză — Togo 5—1 ; Singapore 
— Pakistan 5—1 ; Libia — Uganda

TENIS DE MASĂ
5—2 ; Nepal — Guineea 5—0 ; Li
beria — Cambodgia 5—1 ; Kenya
— Irak 5—1 ; Tunisia — Zambia 
5—0 ; Etiopia — Sierra Leone 
5—0 ; Senegal — Sudan 5—1; femi
nin : India — Siria 3—0 ; R. D. 
Vietnam — Liberia 3—0 ; Ceylon
— Guineea 3—0 ; Birmania — 
Sudan 3—0 ; Pakistan — Kenya 
3—0.

„OPTIMI" FARA SURPRIZE 
ÎN OPEN-UL DE LA STOCKHOLM

STOCKHOLM. 4 (Agerpres). — 
Australianul Rod Laver s-a califi
cat în sferturile de finală ale 
turneului internațional de tenis de 
la Stockholm, învingînd cu scorul 
de 6—1, 6—1 pe finlandezul Peikka 
Sailae. Mark Cox (Anglia) l-a eli-

minat cu 1—6, 6—4, 7—6 pe com
patriotul său Roger Taylor. Tot în 
„optimi", Brian Fairlie (Noua Ze- 
elandă) l-a învins pe suedezul Leif 
Johansson : 6—4, 6—4. Foarte 
bine a jucat cehoslovacul Jan Ko- 
des. învingător cu 6—4, 6—2 în fa
ța lui Bob Lutz (S.U.A.). Pentru 
sferturile de finală s-a mai cali
ficat și sud-africanul Cliff Drys
dale, care a cîștigat prin nepre- 
zentarea australianului Roy Emer
son, accidentat.

Alte rezultate 
turul anterior, în 
masculin t Laver
Maud (Republica Sud-Africană) 
6—3, 6—2 ; Kodes (Cehoslovacia) — 
Oelander (Suedia) 6—0, 6—2 ; Rose- 
wal! (Australia) — Bengtsson (Sue
dia) 6—4, 6—3 ; Taylor (Anglia) — 
Leschly (Danemarca) 7—6, 6—3 ; 
Pasarell (Porto Rico) — Dent (Aus
tralia) 6—3, 6—7, 6—1.

SATUL OLIMPIC DE LA SAPPORO
1ȘI AȘTEAPTĂ OASPEȚII
va găzdui.jMrrvuu prilejul Jocurilor 

Olimpice de iarnă, și un bogat 
program cultural, intrat de mult 
in tradiția olimpiadelor. Pe progra
mul întocmit pînă acum de către 
organizatori figurează multe

mente cu cite 4 camere și 110 
partamente cu cite trei camere, 
rîndul lor, sportivii vor avea 
dispoziție 90 de apartamente 
cite trei camere și 500 de aparta

a-
La 
la 
cu

mente cu cite două camere. In 
imediata apropiere a clădirilor de

Iată arena de la Makomanai, pe care va avea loc ceremonia de deschi
dere a Jocurilor. Pe coronamentul tribunelor s-a instalat majestuoasa 
cupă de bronz în care va arde „focul sacru" și tabela electronică de mar

caj. In prim plan se poate vedea turnanta pistei de gheață

simfonice, prezentate în 
orchestrelor televiziunii 
ale orașului Sapporo 
Miinchen (probabil 

reciprocitate care se

concerte 
execuția 
japoneze, 
orașului 
bază de 
materializa prin prezența unei 
larmoniei nipone în capitala 
vareză, la Vară). Intre 27 și 
ianuarie (deci înainte de deschi
derea jocurilor) se va desfășura 
tradiționala sărbătoare a zăpezii, 
cu impresionanta galerie 
lor statui din gheață pe 
dul principal al orașului, 
bruarie va avea loc un 
folcloric al cîntecului din 
Hokkaido. în timpul 
participanții vor fi invitați la ce
lebra reprezentație teatrală japo
neză „Kabuki".

Și 
pe 
va 
fi-

ba-
30

a uriașe- 
bulevar-

La 1 fe- 
festival 

regiunea 
jocurilor,

locuit, sportivii și oficialii vor a- 
vea la îndemînă un centru comer
cial, o bancă, un teatru, un club 
internațional, o casă tipică japo
neză, o sală de tenis de masă, o 
saună, un atelier de reparații și 
unul pentru ceruirea schiurilor.

TORTA OLIMPICA 
Șl ANUL NOU JAPONEZ

• Spre deosebire de 1964, cînd 
flacăra olimpică a fost purtată 
de-a lungul Asiei pînă la Tokio, 
de data aceasta „focul sacru

prins la razele soarelui în du nu 
brava de la, Olympia,. în Grecia, 
va fi transportat direct cu avio
nul pînă în capitala Japoniei. So
sirea flăcării este programată pen
tru 1 ianuarie 1972 ; în acest fel, a- 
nul nou japonez va fi luminat de fă
clia olimpică. De la Tokio, ștafete vor 
purta faclele — începînd din ziua 
de 2 ianuarie — pe un lung traseu 
care parcurge toată Japonia și 
insula Hokkaido, pentru a ajunge 
în ziua deschiderii oficiale, adică 
la 3 februarie, la Sapporo, pe a. 
rena de patinaj viteză de la Ma
komanai, unde flacăra va rămîne 
aprinsă timp de 11 zile. De fapt, 
trei flăcări suplimentare vor arde 
și la locurile de concurs de pe 
muntele Taine (pentru slalomuri, 
bob și săniuțe), la Okurayama 
(pentru trambulina de sărituri, de 
unde 
pînă 
si pe 
rîre).
stinse în același timp.

MONEZI COMEMORATIVE
• Pentru a treia oară, de la în

cheierea celui de al doilea război 
mondial, în Japonia se emite o 
monedă specială. Primele două au 
fost emise cu ocazia Jocurilor 
Olimpice de vară din 1964 de la 
Tokio și apoi cu prilejul Expozi
ției internaționale de la Osaka din 
1970. De data aceasta, în onoarea 
Jocurilor Olimpice de iarnă de la 
Sapporo, vor fi bătute 300.000 de 
monezi cu valoarea de 100 de yeni 
fiecare.

PE LARGI CĂRĂRI, FONDIȘTII...
• La doar 4,8 km distanță de 

Satul olimpic se află pista lungă 
de 37 km (largă de 4—6 metri) 
care va servi la desfășurarea pro
belor de schi-fond. întreaga pîrtie 
este situată într-o regiune aflată 
la doar 200 metri deasupra, nive
lului mării. Lucrările de construc
ție pregătitoare au exercitat în" 
tervenții serioase in profilul re
giunii. Au fost secate 16 mlaștini, 
s-au construit 5 poduri peste rîuri 
și pîrîiașe, s-a obținut panta dulce 
cerută în zona finală prin mate
riale grele de terasament. De-a 
lungul pistei s-au creat posibili
tăți de vizionare pentru 7300 
spectatori.

flacăra se va putea vedea 
în centrul orașului Sapporo) 
muntele Eniwa (pentru cobo- 
Toate aceste flăcări vor fi

ÎN SAT, LA MAKOMANAI

competiția de la Galati,

AU EVOLUAT LA TRNAVA
o In localitatea Makomanai, pe 
suprafață de 18,6 hectare, prinde

înregistrate, în 
proba de simplu 
(Australia) —

o
tot mai mult contur Satul olimpic, 
în care sportivii își vor 
cele două săptămîni de 
bucurii și — fără îndoială

HANDBALIȘTII BACAUANI

PRIMUL
un clasament 
fotbalul nostru, 
românești care au luat
în cele trei cupe euro- 

s-au calificat 3 pentru

în final la ocuparea lo-

ROMANIA
LOC
onorant
Din 4

„San 
con-

mai atractivă competiția 
probabil și m etapele ur-românești au pășit în 

par- 
mare meciurile din C.C.E. și 

„Cupa cupelor" intră în vacanță 
pînă la primăvară, în timp ce op
timile de finală din „Cupa U.E.F.A." 
continuă încă în acest an.

EHOÎli Șl CLArirICftRi ÎN CUPELE EUROPENE

PRAGA, 4 (Agerpres). — La 
Trnava s-a disputat întîlnirea ami
cală de handbal masculin dintre 
echipa locală Lokomotiv și forma
ția Sport Club Bacău. Handbaliștii 
cehoslovaci au terminat victorioși 
cu scorul de 18—14 (7—7).

petrece 
emoții, 
— ne

cazuri, pentru că întrecerea dă nu 
numai învingători ci și învinși. 
Constructorii au înălțat aici blocuri 
de 4 și 10 etaje. Partea rezervată 
sportivelor cuprinde 22 de aparta-

Iubitorii fotbalului din țara noas
tră continuă să urmărească desigur 
cu pasiune competițiile europene in- 
ter-cluburi, cu atit mai mult ~cu cit 
trei echipe 1—----" _
etapele superioare. Dar și alte 
tide sînt demne de cel mal 
interes.

în C.C.E. meciul de pe 
Siro“ a atras atenția îmtreguiui 
tinent. 90.000 de „tifosi" au așteptat 
evoluția lui Inter în compania Bo- 
russiei Monchengladbach, aceeași 
care a surclasat (în întîlnirea anu
lată) celebra formație milaneză. Pen
tru a evita orice incident organi
zatorii au luat măsuri preventive 
fără precedent, printre care mobi
lizarea a peste 1 000 de polițiști și 
militari, interzicerea vînzării. bău
turilor alcoolice, 
ambalării răcoritoarelor 
din material plastic 
ta, e drept, a .
tească", dar ea s-a desfășurat- în 
limitele sportivității. Inter a făcut 
un meci fantastic, imprimînd ■“ 
ritm debordant și a cîștigat pe merit 
(4—2), chiar în absența celor două 
prime viori, ca Bertini și Corso. Ce 
v-a aduce meciul ele la Berna ? La 
o victorie cu două goluri a vest- 
germanilor se vor număra cele mar
cate în deplasare, pentru că — tre
buie subliniat faptul —. deși meciul 
are loc pe teren neutru, gazda (în 
privința aplicării regulamentului) 
râmaie, totuși, Borussia.

Trei dintre partidele desfășurate 
miercuri au provocat unele contro
verse. Prima se referă la jocul din
tre P.S.V. Eindhoven și Real Madrid, 
la care s-a anunțat un rezultat ero
nat (2—1) în urma căruia _s-ar fi 
calificat formația spaniolă în „op
timile" Cupei JJ.E.F.A. O verificare 
ulterioată ne-a ’confirmat că Eind
hoven a cîștigat cu 2—0 (în tur ' 
1—3), calificîndu-se în etapa - urmă
toare. La meciul dintre Dundee 
United și F.C. Koln unele agenții 
de presă au comunicat rezultatul 
de 3—2 în favoarea gazdelor (ceea 
ce ar fi adus calificarea formației 
vest-germane) dar în realitate — 
în ultima secundă , de. joc — scoțienii 
au mai înscris un gol și au cîștigat 
cu... 4—2, asigurîndu-și calificarea 
i>n etapa următoare a Cupei U.E.F.A.

In fine, o chestiune legată de ne
cunoașterea regulamentului a dove
dit-o reputatul arbitru olandez. Van 
Ravens, care în partida dintre Spor
ting Lisabona și Glasgow Rangers 
ai acordat (fără să fie nevoie) lovi
turile de la 11 m, după ce se con
sumaseră cele 120 de minute. Pre
cizăm că primul meci a fost cîști
gat de Rangers cu 3—2, iar după 
90 de minute de joc în partida re
tur, scorul era 3—2 pentru gazde. 
In prelungiri, ambele formații au

înscris cite un gol. Deci 4—3 pentru 
Sporting. Conform regulamentului, 
pentru golul marcat în plus în de
plasare de scoțieni, ei obțineau au
tomat calificarea. Arbitrul (necunos- 
cînd regulamentul) a Indicat execu
tarea penalty-urilor (Sporting a 
transformat în poarta părăsită), iar 
adversarii lor, considerînd pe bună 
dreptate că sînt calificați, au refuzat 
loviturile de la 11 m. Pînă la urmă, 
adevărul a fost restabilit. Rangers 
fiind calificată...

Dintre surprizele de proporții

menționăm eliminarea echipei Chel
sea din „Cupa cupelor" de către 
puțin cunoscuta formație suedeză 
Atvidaberg. Dar. asemenea surprize 
care fao ~"*—-------1=*!"
vor urma 
mătoare...

Acum,

85) calificindu-se prin golul marcat 
în deplasare (în tur 0—0).

CUPA U.E.F.A.
P. S.V. EINDHOVEN — REAL MA

DRID 2—0 (1—0). Eindhoven — 25 000 
de spectatori. Au marcat : Mulders 
(min. 9) și Hoeksenia (min. 59). O- 
landezii s-au calificat în „optimi” da
torită golului marcat în deplasare (in 
primul meci : 3—1 pentru Reai Ma
drid).

DUNDEE UNITED — F. C. K»LN 
4—2 (1—1). Au marcat Duncan (3)

Ion OCHSENFELD

vînzării bău- 
obligativitatea 

în pungi 
etc. Lup- 

fost . „bărbă-

un

lovi-
Pre-

STENOGRAMA CELOR MAI IMPORTANTE MECIURI
CUPA CAMPIONILOR EUROPENI

INTERNAZIONALE — BORUSSIA 
MONCHENGLADHACII 4—2 (2—1).
Milano — stadionul San Siro, 
90 000 spectatori. început și final 
pasionant : In min. 13, italienii con
duceau cu 2—0, prin golurile lui 
Bellugi și Boninsegna. In min. 38, 
Lefevre reduce scorul (2—1). După 
pauză, Jair înscrie al treilea gol 
pentru gazde (min. 60). In ultimele 
două minute se marchează alte 
două goluri : min. 89 Netzer 3—2 și

min. 90 Ghio (4—2). Elvețianul
Scheurer a condus formațiile : 
INTER : Bordon, Bellugi, Facchetti. 
Oriali, Guibertoni, Burgnich, Jair. 
Bedin, Boninsegna, Mazzola, Frusta- 
lupi (Ghio). BORUSSIA : ‘
Vogts, Miiller, Sieloff, 
Bonhof, Kulik. Wimmer. 
Netzer, Lefevre.

AJAX AMSTERDAM — OLIM- 
PIQUE MARSEILLE 4 — 1 (2 — 1).
Amsterdam. — 65 000 de spectatori. 
Francezii au deschis scorul prin Coue- 
cou (min. 19). apoi Ajax a înscris de

Klef — 
Bleidick. 
Heinckes,

patru ori prin Cruyff (min. 35 și 64), 
Svart (min. 40) și Haan (min. 35). 
AJAX : Stuy — Suurbier, Hulshoff. 
Suurendonck. Blankenburg, Krol, 
Haan Cruyff, Svart. Muhren. Keizer. 
MARSEILLE : Carnus-Hocloul, Bos-
quier, Zwunka (Leclerc), Kula, Novi. 
Gress. Magnusson, Brunel Skoblar. 
Couecou.

STANDARD LlfiGE—T.S.K.A, MOS
COVA 2—0 (1—0). I.iege — 38 000 spec
tatori. A marcat Takac (min. 7 și 58).

ARSENAL — GRASSHOPPERS 3-0 
(1—0). Londra — 20 000 spectatori. Au 
marcat : Kennedy (min. 40), George 
(min. 48) și Radford (min. 81)

CUPA CUPELOR
BAYERN MtlNCHEN — F. C. LI

VERPOOL 3—1 (2—1). Miinchen —
40 000 spectatori. Au marcat : Gerd 
Miiller (2), Hohnes, respectiv Evans. A 
arbitrat Kosakov (U.R.S.S.). BAYERN: 
Maier-Hansen. Breitner. Schwarzen- 
beck. Beckenbauer, Roth, Krauthau
sen Zobel. Muller, H6hn.es, Suenholz. 
LIVERPOOL: Clemence-Lawler, Ross. 
Smith. Lloyd, Hughes. Graham. E- 
vans. Heighway, Keegan. Callaghan.

SPORTING LISABONA — GLAS
GOW RANGERS 4—3 (1—1) după pre
lungiri. Lisabona — 50 000 spectatori. 
Au marcat : lazalde. Tome, Gomez, 
și Perez, respectiv Stein (2) și Smith. 
Glasgow Rangers s-a calificat în „sfer
turi” avînd un gol in plus marcat in 
deplasare (în tur 3—2 pentru Ran
gers).

CHELSEA — ATVIDABERG 1—1 
(0—0). Londra — mare surpriză 1 E- 
chipa engleză a deschis scorul prin 
Harris din 11 m (min. 62) apoi, sue
dezii au egalat prin Sandberg (min.

PE
Iată 

pentru 
echipe 
startul 
pene 
cel de al treilea tur, performan
tă pe care n-o egalează decît 
Anglia. Olanda și R.F.G., aces
tea avînd. însă, inițial, un nu
măr mai mare de reprezentante.

Este cel mai mare succes re
purtat, pînă acum, de echipele 
românești în competițiile euro
pene '

CLASAMENT
Echipe 
Înscrise

Gerd Miiller (Bayern Miinchen) — în stingă — înscrie al doilea gol în poarta echipei F. C. Liverpool
Telefoto i A.P.-AGERPRES

Califi
cate

să se 
retur 
Mos-

1. ROMANIA 4 3 75",o
2. Olanda 5 3 60",'o
3. R.F.G. 6 3 50%

4—6. Scotia 4 2 50%
4—6. R.D.G. 4 2 50%
4—6. Ungaria 4 2 50%

7. Anglia 7 3 12.84'"O
8—9. Iugoslavia 5 2 40%
8—9. Belgia 5 2 40%

10. Italia 6 2 33%
11. U.R.S.S. 3 1 33'o
12. Portugalia 5 1 20",o
13. Spania 6 1 16,66%

In etapa actuală, echipele ita
liene mai au de jucat două me
ciuri (Inter — Borussia și Juven
tus — Aberdeen). Urmează 
joace, de asemenea, meciul 
Vittoria 
cova.

Setubal — Spartak

și Wilson 
tiv Flohe 
Dundee s-a calificat în optimi după 
ce pierduse primul joc cu 1—2.

HERTHA — MILAN 2—1 (1—1). Au 
marcat : Horr (2). respectiv Bigon. 
Italienii s-u calificat. în urma victo
riei obținută in tur cu 4—2.

(în ultimul minut), respec- 
și Simmet. Prin urmare,

ALTE MECIURI
olimpice :
(4-0) -

o în preliminariile
U.R.S.S. — Franța 5—1 
primul joc.

• La Atena, în mecî
F. C. Sevilla — Olimpyakos Pireu 
0-0.

• Echipa suedeză F. 
borg a fost învinsă în 
cu scorul de 2—0, de 
Kairat, din Alma Ata.

amical,

C. Gotte- 
deplasare, 

formația

. ....

primele locuri la 
pentru J O. de la 
19(,8 pe trambulina

Săritorii sovietici, prezenți mereu în ultimii ani pe 
marile concursuri internaționale, se pregătesc intens 
Sapporo, unde Vladimir Belousov (campion olimpic in 
de 90 m) și Gări Nepalkov (dublu campion mondial în 1970) au de apărat 
titlurile supreme. Iată o imagine recentă, de la un concurs de sărituri pe 

schiuri, desfășurat la trambulina de la Kavgolovo (U.R.S.S.)
Foto t TASS

TELEX
La Sofia s-a disputat Întîlnirea interna
țională de gimnastică dintre selecționa
tele feminine ale Bulgariei și R.D. Ger- 
mahe. Victoria a revenit oaspetelor cu 
scorui de 183,15—182,55 puncte. La. indi
vidual, pe primul loc s-a clasat Maia 
Blagoeva (Bulgaria) cu 37.95_ puncte, se
cundată
— 37,65

In cadrul „Cupei cupelor" la baschet, 
echipa Steaua Roșie Belgrad a învins pe 
teren propriu cu scorul de 96—62 (44—33) 
formația finlandeză HKT Helsinki.

de Beata Gerlce (R D. Germană) 
puncte.

meci-tur contind pentru „CupaIntr-un
campionilor europeni" ia hochei pe ghea
ță,' echipa Dynamo Welsswasser a în
vins cu severul scor de 8—0 (2—0, 4—0, 
2—0) echipa HG Jesenice (Iugoslavia). 
Jocul s-a disputat fa Cottbus în prezența 
a peste 5000 de spectatori. Returul 
avea loc la 15 noiembrie la Jesenice.

Conrursul Internațional de motocros 
desfășurat la Jllina (Cehoslovacia) a fost 
cîștigat de Paul Friedrichs (R.D. Germa
nă). Pe locul doi s-a clasat cehoslovacul 
Miroslav Halm, iar locul trei a fost ocu
pat de compatriotul său Jaroslav Falta. 
La startul acestei competiții au fost pre- 
zenți motdcicliști din Austria, R.D. Ger
mană. ft. F. a Germaniei. Belgia, Iugo
slavia, Italia, URSS și Cehoslovacia.

va

peIn cadrul campionatului de hochei 
gheață al U.R.S.S., echipa SKA Lenin
grad a învins în deplasare cu 4—2 for
mația Himik Voskresensk. Intr-un alt 
joc, Aripile Sovietelor Moscova a dispus 
cu scorul de 5—3 de CQhlpa Lpjcqmoțiv 
Moscova.■
In etapa a 13-a a campionatului ceho
slovac de hochei pe gheață, echipa 
SONP Kladno a învins cu 2—1 (0—0, 
1—1, 1—0) pe TE Gotwaldow, iar ZKL 
Brno a dispus cu 2—0 (0—0, 2—0, 0—0) de 
Slovan Bratislava. Alte rezultate : Spar
ta Praga — HZ Litvinov 5—2 ; VSJ Ko
sice — Dukla Jlhlava 3—1 ; Motor Ceske 
Budejovice — Tesla Pardubice 3—3. tn 
clasament conduce echipa SONP Kladno 
cu 21 puncte.

Turul ciclist al Mexicului a continuat cu 
desfășurarea etapei a 6-a pe ruta : 
Aguascalientes — Leon (125 km). Primul 
a trecut linia de sosire uruguayanul Saul 
Alcantara cu timpul de 3h 21:46. tn cla
samentul general individual continuă să 
conducă olandezul Fedor den Hertog ur
mat la 4:58 de italianul Baroni și la 5:13 
de un alt « rutier italian Maffeis.
n

Cicliștii vest-germani Rudi Altig și Al
bert Fritz conduc cu 271 puncte in Cursa 
de șase zile care se desfășoară tn pre
zent pe velodrorriul acoperit din Frank
furt pe Main, li urmează la un tur pe
rechile Post (Olanda) — Sercu (Belgia)
— 263 puncte, Bugdahl — Kemper (RFG)
— 255 puncte, Schulze — Renz (RFG) — 
182 puncte și Duyndam — Pijnen (Olan
da) — 127 puncte.

La Lisabona s-au înttlnit în primul lor 
meci pentru „Cupa campionilor euro
peni" la baschet masculin echipa locală 
Sporting și formația franceza Vllleur- 
banne. Baschetballștil francezi au obți
nut victoria cu scorul de 77—72 (36—31). 
Din echipa învingătoare s-au remarcat 
Purkhiser (16 puncte) și vechiul inter
național Gilles (10 puncte).

Campionatul internațional „open* de 
golf al Australiei s-a încheiat cu victo
ria clară a americanului jack NTeklaus, 
care a totalizat 269 puncte. L.-.au. .prmat 
în clasament Bruce Crampton (Austra
lia) — 277 puncte, Dave Hill șl Dave 
Stockton (ambii SUA) — cu cite 280 
puncte. Sud-africanul Gary Player, unul 
dintre favorițll concursului, a ocupat 
locul 7 cu 284 puncte.

Redacția șl administrația! București, «Ir. Vasile Ceuta ar, 16î telefoane! centrală 1110.05, secția corespondenți 11.5109, iuktuiban 72 și 286; telex: spotlrom bu- Ib», Țipatul „l. P. Informația", București 40368

H6hn.es

