
încheierea lucrărilor 
PLENAREI COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN

Vineri, 5 noiembrie, au continuat 
lucrările Plenarei Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Român.

La dezbaterile pe marginea ex
punerii prezentate de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu cu privire 
la Programul Partidului Co
munist Român pentru îmbună
tățirea activități^ ideologice, ridica
rea nivelului general al cunoașterii 
și educația socialistă a maselor, 
pentru așezarea relațiilor din so
cietatea noastră pe baza principii
lor eticii și echității socialiste și 
comuniste, au luat cuvîntui tova
rășii : Mihail Florescu, ministrul 
industriei chimice, Vasile Patilineț, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R, 
Brăduț Covaliu, președintele Uni
unii Artiștilor Plastici. Trandafir 
Cocârlă, prim-secretar al Comite
tului județean Caraș-Severin al 
P.C.R., Constantin Pîrvulescu, mem
bru al Comisiei Centrale de Revi
zie, Mihail Bujor Sion, președintele 
Comitetului de Stat al Radiotelevi- 
ziunii, Virgil Trofin, membru al Co
mitetului Executiv, al Prezidiului

Permanent al C.C. al P.C.R., pre
ședintele Consiliului Central al U- 
niunii Generale a Sindicatelor din 
România, Petre Dănică, prim-secre- 
tar al Comitetului județean .Vilcea 
al P.C.R., Florea Dumitrescu, mi
nistrul finanțelor, Leonte Răutu, 
membru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Gheorghe 
Necula, prim-secretar al Comitetu
lui județean Ilfov al P.C.R., Miron 
Constantinescu, membru supleant 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., președintele Academiei de 
științe sociale și politice, rectorul 
Academiei „Ștefan Gheorghiu" 
pentru pregătirea cadrelor de con
ducere a activității de partid, so- 
cial-politice, economice și adminis
trației de stat.

Tovarășul Emil Bodnaraș, mem
bru al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.C.R., a dat citire, în numele co
misiei de redactare, proiectului 
de Hotărire a Plenarei Comitetului 
Central pe care plenara a adoptat-o 
în unanimitate.

De asemenea, plenara a aprobat 
măsurile stabilite pe baza expe
rienței acumulate de organele de 
partid, privind îmbunătățirea or
ganizării și funcționării comisiilor 
pe probleme de la C.C. al P.C.R. 
și organele locale de partid. Po
trivit hotăririi plenarei Comitetului 
Central, la C.C. al P.C.R. vor func
ționa următoarele comisii: Comisia 
pentru problemele economice ; Co
misia pentru probleme de agricul
tură, silvicultură și industrie ali
mentară ; Comisia pentru proble
mele sociale, de sănătate și nivel 
de trai ; Comisia pentru proble
mele muncii organizatorice, de ca
dre. ale activității organelor de stat 
și formelor obștești de participare 
a maselor la conducerea societății ; 
Comisia pentru problemele ideolo
gice, ale științei și învățămîntu- 
lui ; Comisia pentru relațiile inter
naționale.

în încheierea lucrărilor plenarei 
a luat cuvîntui tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român.
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10TDL DE FOTBAL - TINERET 
A RĂSPUNS IERI „PREZENT"

Două absenfe notabile

Sîmbătă 6 noiembrie 1971

O nouă amena
jare sportivă dată 
in folosință: 
pista acoperită de 
atletism de la 
Focșani

Foto'.V. BAGE AC

Start I... Vineri ora 12 — momen
tul începerii ultimei etape a pregă
tirilor echipei de fotbal (tineret) 
care va întîlni duminică 14 noiem
brie, la Praga, formația similară 
a Cehoslovaciei în campionatul 
european. Făcînd oficiul de gazdă, 
în unul din birourile C.N.E.F.S., 
antrenorul Gheorghe Ola stă cu o 
listă în față pe care sînt trecute 
numele celor selecționați. înainte 
ca cei așteptați să apară, ne pre
zintă, necăjit, o telegramă din par- 
ta clubului Politehnica Iași. Citim i 
„Jucătorul Simionaș nil se poate 
prezenta fiind bolnav de gripă 
virotică".

— Păcat, ne spune Ola. Simio
naș a jucat întotdeauna foarte 
bine în echipa de tineret. Să spe
răm că nu e nimic grav.

...Urmează să sosească toți cei

convocați în afară de jucătorii de 
la Arad și Cluj, cărora li s-a per
mis să se prezinte după-amiază. 
Aflăm între timp de o înlocuire 
în lotul inițial. în locul lui Sima 
(U.T.A.), accidentat miercuri, a fost 
chemat Uifăleanu („U“ Cluj) caro 
la cei 24 ani ai săi va fi cel mai 
în vîrstă din Iot.

Cei mai punctuali sînt mureșe
nii Hajnai și Bbliiny — ultimul de 
numai 18 ani. Au un aer preocu
pat. Emoționați 7 De loc. „Ne a- 
junge meci nul Ia Praga pentru 
ciștigarea grupei, dar noi vom în
vinge", spune mezinul. Sosește și 
Cadar din orașul de la poalele 
Tîmpei. „Pentru prima dată în lo-

M. FR.

(Gontinuare tn pag. a 3-a)

NOI REGLEMENTARI MENITE SĂ SPRIJINE

în optimile de finală ale Cupei U.E.F.A.

U. T. A. — VITORIA Setubal 
RAPID-TOTTENHAM Hotspur

Ieri, Ja Zttrich, s-au tras Ia sorți meciurile din optimile de 
finală ale Cupei U.E.F.A. In această etapă, echipele romanești 
vor întîlni adversare redutabile.

U.T.A. VA ÎNTÎLNI FORMAȚIA PORTUGHEZA VITORIA 
SETUBAL (la 24 noiembrie Ia Arad și la 8 decembrie la Setu
bal), IAR RAPID VA SUSȚINE PRIMUL MECI CU ECHIPA 
ENGLEZA TOTTENHAM HOTSPUR. ÎN DEPLASARE (Ia o dată 
care se va stabili ulterior — la cererea clubului bucureștean) 
și la 8 decembrie, la București.

Iată și celelalte partide (primele echipe sînt gazde în tur) : 
Eintracht Braunschweig — Ferencvaros Budapesta
A.C. Milan — Dundee United
F.C. St. Johnstone — Zeleznicear Sarajevo
Rapid Viena — Juventus Torino (sau F.C. Aberdeen). 
P.S.V. Eindhoven — Lierse S.K.
F.C. Carl Zeiss Jena — Wolverhampton Wanderers.

Meciurile din tur sînt programate la 24 noiembrie, iar cele 
din retur, la 8 decembrie.

Reamintim că tragerea la sorți în sferturile de finală ale 
C.C.E. și Cupa cupelor va avea loc la 12 ianuarie 1972.

Antrenorii Gh. Ola și Gh. Constantin, tn mijlocul primilor sosiți (de 
la stinqa la dreapta: Olteanu, Cadar, Nictilescu, Smarandache și Marcu) 

4 , Fotoi Th. MACARSCHI
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Handbalistele junioare au învins irt primul meci

‘<^7 ■ . .

ROMÂNIA-POLONIA 17-13
Disputată ieri seară în sala Floreasca, 

partida de handbal dintre selecționatele 
de junioare ale României și Poloniei s-a 
încheiat cu victoria pe deplin meritată a 
reprezentativei noastre. Ceva mai eficien
te în atac, beneficiind și de o forță de 
aruncare la poartă superioară, tinerele 
noastre handbaliste s-au impus în cele 
din urmă cu scorul final de 17—13 (6—3). 
în general jocul a fost însă de un slab 
nivel tehnic și tactic, ambele formații 
fiind stăpînite de emoție.

De notat faptul că echipă noastră a ra
tat 5 aruncări de la 7 m !

Principalele realizatoare i Doina Radu
(5) , Rița Floarea (5) șl Monica Mihăilă 
(3) pentru România, respectiv Czarnasiak
(6) . - ■

Au arbitrat 1 Ivo Pokorny și Vaclav 
Polacec, ambii din Ceheslovacia.

Mîine, 'de la 8ra 17, tot în sala Floreas- 
ca, se ya disputa partida revanșă.

DEZVOLTAREA BAZEI MATERIALE
A MIȘCĂRII SPORTIVE

Legea cu privire la organizarea 
și conducerea unităților socialiste 
de stat, recent adoptată de sesiu
nea Marii Adunări Naționale, cu
prinde și unele prevederi menite 
să stimuleze dezvoltarea educației 
fizice și a sportului în rîndul oa
menilor muncii. Astfel, se preci
zează printre atribuțiile principale 
ele întreprinderilor și centralelor,

CĂTRE MINISTERUL INDUSTRIEI UȘOARE:

LA APROPIATELE CONTRACTĂRI, 
ÎNȚELEGEREA NECESARĂ!

Săptămîna viitoare, în Capitală, 
începe acțiunea de contractări în 
sectorul articole de sport din ra
murile tricotaje și confecții pentru 
1972. Se vor afla deci, cu acest pri
lej, față în față, reprezentanții pro
ducătorilor (M.I.U.), ai comerțului 
(M.C.I.) și ai beneficiarului direct 
— în numele sportivilor din în
treaga țară — C.N.E.F.S.

încă de pe acum, cînd confrun
tarea n-a început, sîntem în pose
sia unor date ce ne permit să fa
cem cîteva aprecieri privind reu
șita acțiunii, sau greutățile ce se 
pot ivi. De pildă, știm că se pot 
spune numai cuvinte bune în ceea 
ce privește ramura confecții. în 
primul rînd, a fost asigurat între
gul fond de marfă solicitat de că
tre Ministerul Comerțului Interior. 
După aceea, trebuie menționată 
strădania colectivelor din unitățile 
Ministerului Industriei Ușoare — 
și mai ales rezultatele bune, obți
nute — de a executa echipament 
sportiv de calitate, rezistent, plăcut 
la vedere. Se prezintă în acest an 
modele frumoase, fiind evidentă (Gontinuare tn pag. a 2-a)

responsabilitatea acestora de a lua 
măsuri pentru asigurarea bazei 
materiale necesare acțiunilor cul
tural-sportive.

Deosebit de importantă este mo
dalitatea prin care conducerile 
unităților socialiste de stat au po
sibilitatea concretă de a realiza în 
practică atribuția primită în do
meniul educației fizice și sportu- 

preocuparea de a trimite în maga
zine confecții deosebite i pantaloni 
supraelastici pentru schi, vindiacuri 
și hanorace de relon și multe al
tele. în general, se poate spune că 
atit Ia Ministerul Comerțului In
terior cît și Ia Ministerul Industriei 
Ușoare s-a găsit înțelegerea nece
sară realizării confecțiilor pentru 
diferitele sporturi.

Nu stau Ia fel de bine lucrurile 
în cealaltă ramură, a tricotajelor 
din bumbac, fire p.n.a. și supra- 
elastice. Fondul de marfă pus la 
dispoziție de către Ministerul In
dustriei Ușoare nu va acoperi ne
voile sportului în anul 1972. Apre
ciem astfel, pe baza unor date an
ticipative, că nu vor exista sufi
ciente tricouri din bumbac pentru 
disciplinele fotbal, handbal, volei, 
întrucît ceea ce se oferă este mai 
puțin decît s-a livrat în anii tre- 
cuți și, bineînțeles, sub cerințe. în

Modesto FERRARINI 

lui. Potrivit prevederilor articolu
lui 7, se stabilește că întreprinde
rea constituie Ia dispoziția sa li
nele fonduri. Printre acestea este 
prevăzut și cel pentru efectuarea 
unor lucrări de investiții sociale: 
locuințe, creșe, cămine, cantine, 
dispensare, baze sportive, și altele 
similare, din beneficiile peste plan 
ale anului anterior, în cadrul co
telor stabilite prin planurile anu
ale ; pentru întreprinderile din ca
drul centralelor, fondul se constituie 
la nivelul centralei.

în lumina acestor prevederi ale 
legii, se creează posibilități mult 
lărgite de participare directă și 
eficientă a conducerilor unităților 
socialiste de stat la soluționarea 
problemelor legate de îmbunătă
țirea condițiilor materiale privind 
practicarea exercițiilor fizice și

prof. GH. VLĂDICĂ'

(Continuare tn pag. a 2-a)

In derbyul 
RUGBYSTIC 

DE DUMINICĂ

iar DINAMO
CINE VA

Turul campionatului diviziei A se 
apropie cu pași repezi de final. Acum, 
cu două etape înainte de căderea 
cortinei, a intervenit, intr-un fel, o 
schimbare spectaculoasă de lider : 
Grivita Roșie a luat locul Universi
tății Timișoara, după ce, de la în
ceputul competiției. XV-le studen
țesc din orașul de pe Bega s-a 
menținut în frunte. în etapa de du
minică, noul lider se arată ferm ho- 
tărît să mențină, în ce-1 privește, 
un firesc statu-quo. Va fi greu ? Va 
fi ușor ?

Exceptînd partida cu C.S.M, Sibiu 
(9—9), Grivita Roșie a avut, în ulti
mele etape, o evoluție constant valo
roasă. încheiată cu victorii la scoruri 
concludente (17—0 cu „U”, 41—15 cu 
Sportul studențesc. 19—6 cu Gloria). 
Chiar și atunci cînd și-a apropriat 
victoria la scoruri relativ strînse 
(10—3 cu Rulmentul și Agronomia), 
este de apreciat că actualul •lider 
s-ar fi putut detașa mai net, dar 
n-a făcut-o numai pentru a se me
naja pentru partidele următoare. 
Deci, o chestiune de tactică.. .

In ceea ce privește pe Dinamo, 
lucrurile se prezintă mai puțin edi
ficator. In etapele din luna octombrie. 
XV-le . pregătit de antrenorul Florian 
Gheondea n-a obtinut decît două 
victorii (7—0 cu Sportul studențesc 
și 8—3 cu Gloria) și a cedat, sur
prinzător. acasă. în fața Științei Pe
troșani (3—6). Există, însă, părerea 
larg creditată printre iubitorii rug 
byului — și pe care o împărtășim — 
că la ora derbyului cu Grivita Roșie 
Dinamo se va regăsi pentru a do
vedi că a rămas aceeași echipă va
loroasă. Evident, o victorie asupra 
liderului i-ar reabilita pe dinami- 
viști pentru toate scăderile lor din 
întregul tur.

Foarte interesante se anunță și 
celelalte partide ale etapei a IX-a. 
Știința Petroșani, de pildă, relansată 
după victoria asupra lui Dinamo, va 
încerca s-o repete, acasă. în jocul 
cu „U” Timișoara. în caz de succes, 
studenții din Valea Jiului au mari 
șanse să treacă pe locul 2 in clasa
ment. Rulmentul Birlad va primi re

Pătrundere pe semicerc și din nou gol pentru junioarele noastre
Foto I M. FELIX

GRIVITA ROȘIE va lupta 
pentru statu quo în clasament, 

in vederea unei reabilitări.
plica Stelei. Meciul interesează am
bele echipe : gazdele, pentru a re
veni în prima jumătate a clasamen
tului, oaspeții în ideea fericită de 
a reintra in discuție pentru primul 
loc.

Sub semnul echilibrului se anun
ță partidele Sportul studențesc — 
Farul. Gloria — C.S.M. Sibiu si 
Agronomia Cluj — Politehnica Iași, 
în care gazdele, deși păstrează, teo
retic, prima șansă. întîlnesc adver
sare puțin dispuse să se mulțumeas
că numai cu un singur punct, (t. st.)

Tiberiu STAMA

(Gontinuare tn pag. a 2-a)

INIȚIATIVE VALOROASE 
PENTRU PROMOVAREA 

SPORTULUI ÎN RÎNDURILE 
STUDENȚILOR DIN ORADEA 

Reflecții după plenara Asociației studenților Institutului pedagogi 
desfășurată sub egida Comitetului județean de partid

Există în rîndul celor aproape 900 de studenți care frecventează cursu
rile facultăților Institutului pedagogic din Oradea o audiență aproape 
totală față de sport, ca o modalitate directă de fortificare fizică și morală. 
Fenomenul, în complexitatea sa, a format, periodic, obiectul unor analize, 
treceri în revistă a succeselor obținute, totodată un schimb de experiență 
între facultăți și ani de studii. Recent, o plenară a Asociației studenților, 
desfășurată sub egida și în prezența unor reprezentanți ai Comitetului 
județean Bihor al P.C.R., a reliefat cu pregnanță dimensiunile fenome
nului sportiv printre studenții orădeni, perspectivele care se întrevăd ca 
un asemenea fenomen social să fie ancorat intr-un mod tot mai convin
gător în bugetul de timp al tineretului de la „pedagogic".

îndrumată efectiv de către rec
torat, sprijinită pe plan tehnic și 
organizatoric de către colectivul de 
cadre didactice aparțlnînd Facul
tății de educație fizică (decan, cont 
univ. Aurel Encuțescu), activitatea 
sportivă a studenților prezintă două 
direcții distincte, una către angre
narea marii mase a tineretului stu
dios în practicarea exercițiului fi
zic, a unei discipline, după apti
tudini și preferințe, cealaltă către 
impulsionarea performanței. în am
bele direcții sînt de semnalat ini
țiative valoroase și implicit rezul
tate remarcabile.

*
SPORTUL DE MASĂ la nivelul 

studenților orădeni prezintă cîteva 
elemente de referință foarte pre
cise. Unul dintre acestea este 
„Cupa anilor I", competiție tradi
țională care atrage la fiecare în
ceput de an universitar, numeroase 
echipe, sute de participant!. La 
ediția actuală, în care startul s-a 
dat în ziua de 1 noiembrie, s-au 
înscris 12 echipe și peste 300 de 
sportivi și sportive. Disciplinele de 
concurs — atletism, baschet, fotbal 
și handbal. Responsabilii sportivi 

pe facultăți aî asociației studenți
lor au făcut o bună popularizare 
întrecerii, astfel că este de antici' 
pat o nouă reușită.

Tot pe firul tradiției se înscrii 
și „Cupa Rectoratului", acum la i 
IV-a ediție. întrecerea cîștigî 
adepți în rîndul tuturor anilor d< 
studii, pasionați ai atletismului, 
baschetului, fotbalului, handbalului, 
tenisului de masă, schiului și vo
leiului. Dată fiind diversitatea dis
ciplinelor incluse în program (un 
răspuns ferm la sugestiile studen
ților), organizatorii nădăjduiesc in
tr-o participare masivă, care să de
pășească rezultatele edițiilor pre
cedente.

în atenția studenților acestui in
stitut se află, de asemenea, cam
pionatele universitare, de a căror 
temeinică pregătire se ocupă — 
alături de cadre didactice de spe
cialitate, reprezentanți ai asociației 
studenților și ai U.T.C. Fruntaș pe 
plan republican în organizarea prin
cipalei competiții de masă adre
sată studenților, Institutul peda
gogic din Oi&dea țintește și în
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DINAMO

Steaua - Rapid, o altă

intilnire interesantă

programată azi in sala

încheierea campionatelor 
(ionale. premii coșgeterilor. echi
pelor cu cele mai bune procen
taje la aruncările libere și celor 
mgi disciplinate formații.

terenul 
deoarece 

dificil,Și
cu poteci, 
coborîșuri 
cer multă

Ffttfi : Drago? NF.AGU

ti Brașov — l.E.F.S.. Constructorul 
Buc. — Poîităhnica Buc.

Comisia de educație și propa- 
gandj a F.R. Baăehet va oferi.

POLITEHNICA BUCUREȘTI

UN DERBY DE MARE ATRACȚIE
Coeziune, in urma unei Îndelungate 

activități comune, dublată de valoa- 
rea deosebită a uoor indjvidixalit^i 
mm sînt Albii si Diacon eseu ; wipe- 
rioritat» de talie, im piu» de viotnu- 
ne impus de tinerețea jucătorilor, 
aportul ce-1 pot aduce. în Sp««al, 
Popa. Pîrșu si Georgescu, iată atuuri 
ta echipelor Dinamo și Politehnica, 
ce-și vor disputa, astă-seară, la ora 
1 st 30 in sala Floreasca, derby-'il
etapei a II-a a campionatului repu-ciJnfe va învinge" 

ta 
este mult tnai indicat »ă

o invitație amatorilor 
doritori să urmărească

bliean masculin. <----
E greu de făcut uh prtmbștic. ... _x _ __ iischimb, 
lansăm 
baschet.

ÎA
di 

m ______ _   _ 5
tatrecere -pasionantă, Intre douâ,J™'” 
mâții redutabile, ambăle eărtdidâte 
ta titlu. ■>

Formațiile (intre părțitaz^ 
rele de pe tripoli) : DINAMO : Car
nea (4h HahSș (5). Chivutasâu (•>, 
Bradu (7). Săuea («1, Albu (9). Zriu 
(19). DiaconesOu (11). Novac (12>, 
Visner (13). DragowurMou (14) Du
mitru (15) : POLITEHNICA : <S*ar- 
gescu (4). Ornat (5), f>ir»u (8), Țu* 
(8). Dudescu O). Anâstasiu (10), Ro
tarii (11) Băc.eanu (12). Busu (13). 
TM»că (14). Popa (15) Arbitri: 6. 
Dutlca (Oradea) și M, ftizea (Bucu
rești).

în continuare, o partidă car* * 
stirnit intotdeauna un ifitorăi deose
bit : Steaua — Rapid. Să amintim 
doai- că. in campionatul trăcut, fero
viari; au obținut două 
fața steliștilor (aceștia

Floreasca
Disimtă directă intre 
dai dintre cei mai va
loroși bâs.chetMliști ai 
primei divizii: Alba
(eu mingea) și Popa 
(prim plan), urmăriți 
cu atenție de Troacă. 
Toți trei, ca și ceilalți 
baschetbaliști de la Di- 
nămO și Politehnica. 
vor ăpolua astă-seară. 
fn derhp-ul din sala 

Floreasca

Nr. 68G8

Si amintiri
victorii în 

a _ «U CÎȘtiB#t
do'âr un meci) și că de fiecare dată 
întîlnirile au fost extrem dă spec
taculoase și au avut finalurî drama
tice.

Formațiile : STEAUA : Tarău (4), 
Mărăcineanu (5). Baciu (6). Savu (7). 
Gheorghe (9). Polaam; (10), Dmrați- 
<ea (11), Dumitru (12), Oczelak (13). 
SpirțU (14). Molin (15). Vlădeseu (16); 
RAPID : Petreanu (4). Vasila (5), 
Andronescu (6). Lucaci (7), Stănes- 
cu (8). Popovici (9), Tursugîan (1»), 
Lungulescu (11), Popescu (12). Pre- 
dulea (13). Arbitri : N. Ili««eu fi 
I. Dinescu (ambii din București).

tată programul complet al meciu
rilor acestui sfirșit de sâptămînă : 
masculin, etapa a H-a: Steaua — 
Rapid D. îamo — Politehnica Suc., 
I.q.H.F. — I.E.F.S., Mureșul Tg.

Mures — Voința Buc.. Univaraitataa 
Timișoara — Politehnica Cluj, Poli- 
tehnica Galati — Univer»it*t<» Cluj ; 
feminin, etap» a IlI-a : Sănătatea 
Satu Mare — A.S.A. Cluj. Crițul 
Oradea — Univeraițatea Iasi. Unh 
versitatea Timișoara — Rapid, Voin-

LA APROPIATELE CONTRACTĂRI, ÎNȚELEGEREA NECESARĂ!
(Urmare din pag /)

âsemerîea condiții, nici vorbă nu 
mal poate fi despre diversificarea 
sortimentelor, realizarea a cît mai 
multe modele și culori. Cît de aș
teptate slnt, de ani, de pildă, ma- 
iourile colorate divers, în cel puțin 
4 culori. De asemenea, nu vor fi 
în cantități suficiente puloverele 
groase difi fire p.n.a. — folosite pe 
anotimp friguros, la schi, turism 
ș.a. S-ar ma| putea „pune umă
rul" la apropiatele contractări și 
pentru rezolvarea unei doleanțe a 
sportivilor: executarea din fire 
supraelastice, rezistente, cu aspect 
frumos, a unor treninguri, costume 
de natație, gimnastică, lupte, tri
coturi diferite. Cu atît mai mult 
cu cît dispunem de materia primă 
necesară confecționării lor chiar 
la noi în țară.

Este

SLALOM URIAȘ" PE ARENA METALUL

LA SEMNALELE ZIARULUI

INIȚIATIVE
i

VALOROASE

Peste cîteva zile, încep lucrările 
de contractări. De fapt, mai pe în
țelesul tuturor, industria și co
merțul vor conveni asupra artico
lelor de sport — confecții și trico
taje — pe care le vom găsi anul 
viitor în magazinele de speciali
tate. Așa cum se prezintă situația 
în momentul de față fondul de 
marfă pus la dispoziție nu va sa
tisface cererile comerțului și im
plicit ale mișcării sportive,
motivul pentru care solicităm Mi
nisterului Industriei Ușoare — a- 
cum înainte de a se porni ta drum 
în această importantă acțiune — 
aceeași înțelegere pe care a vă
dit-o și în alte situații, privind 
îmbunătățirea calității, diversifica
rea sortimentelor ș.a. Dorim ca 
M.I.U., prin Departamentul res
pectiv de confecții și tricotaje, să 
facă tot ceea ce este posibil pen
tru a veni în ajutorul dezvoltării 
tumultuoase a sportului din (ara 
noastră, inlăturînd greutățile ce au 
apărut.

(Urmare din pag. 1\

acest an la o poziție de prim plan, 
în privința „universitarelor" este 
de semnalat strădania car* există 
pentru a cuprinde în întrftceri, in
tr-o proporție sporită, studente de 
la toate facultățile. Este o cerință 
subliniată deseori, dar care rămîne 
deocamdată un deziderat.

Capitolul inițiative are ca repere 
principale dotarea căminelor stu
dențești (aproape 700 de benefi
ciari) cu aparate pentru practica
rea gimnasticii, organizarea unor 
centre de inițiere în natație (eu- 
vîntul de ordine: fiecare student 
să devină un purtător al brevetu
lui de înotător) și culturism, eursuri 
de instructori sportivi. La absolvi
re, viitorii profesori vor putea 
pregătească echipe. în special în 
mediul sătesc. Se actualizează tot
odată problema lansării turismului, 
în ideeg generoasă ca marea ma
joritate a studenților să participe 
ta drumeții și excursii, pe trasee 
din împrejurimile municipiului 
Oradea sau mai departe, către 
munții Apuseni, cu un obiectiv 
precis, stațiunea Stîna de Vale, 
cartierul general ăl celor de 1a „pe
dagogic" în vacanța. Așadar...

★
CIT PRIVEȘTE PERFORMANȚA 

se pieeonizează consolidare* tebni- 
co-organizatorică » secțiilor de atle
tism. gimnastică sportivă, schi și 
tir. cu reprezentanți care activea
ză la nivel republican. O tot mai 
exigentă selecție precum și un pu
ternic colectiv de profesori-antre- 
nori (D. Drăgan și M. Pirte» —r 
atletism, Ed. Junker — gimnastică, 
D. Mușat — schi și L. Stăneseu — 
tir) constituie o garanție in reu
șită. Se așteaptă totodată c* șee-

-rN, ...........................—-

(iile de handbal și volei șă reali
zeze, la rînțlu-le un salt valoric 
mai curajos, peste limitele județu
lui. In fine, cu multă atenție este 
urmărit experimentul ce Se efec
tuează in gimnastica modernă, con
dus în mod promițător de asist, 
univ. Maria Urata.

Succesele prezente și viitoare ale 
studenților arădeni au fost și vor 
fi facilitate de existenta unei dez
voltate baze materiale. Institutul 
pedagogic dispune de săli pentru 
gimnastică și culturism, de stadi
oane și terenuri pentru jocuri. Pro- 1 
iecte îndrăznețe vizează construi
rea unor noi terenuri pentru tenis; 
și gimnastjcă sportivă, o sală 
jocuri, reamenajarea sălii de atle
tism. Va ' ' 
trimoniul 
Vale, cu 
jocuri.

SANCȚIUNI

de- ysap
fi îmbogățit totodată pa- 
sportiv de la Stîna de 

spații pentru atletism și

*
O subliniere : înțelegînd să res

pecte recomandările documentelor 
de partid se va urmări o legătură 
cit mai strinsă Intre teorie și prac
tică. începutul a și fost făcut, în 
vară, cind studenții de la educație 
Halcă au activat, cite două săptă- 
mini, pe lingă asociații sportive 
din școli, uzine și fabrici, din insti
tuții, de la sate. Cu prilejul pre
zenței lor în diferite așezări să
tești, studenții orădeni au făcut o 
serie de investigații de ordin so
ciologic, apreciate de cadrele di
dactice. De altfel, Facultatea de 
educație fizică intenționează să 
persevereze în domeniul activității 
de cercetare sociologică, în pas cu 
noutățile care SU intervenit pe plan 
mondial.

Lectura componenței Ioturilor de box 
pentru viitoarele competiții internaționale 
a trezit curiozitatea cititorilor care au 
remarcat absența cîtorva titulari fermi 
în echipele naționale. Lucrurile s-au cla
rificat o dală cu publicarea hotăririlor Bi
roului Federației române de box, potri
vit cărora, pentru aJțaHuj. <l,(! IMlSfiPJ1?1» 
sportivă au fost excluși temporar 
& ia activitatea 14 
tulul republican 
ț^ilistrat • Cuțov 
Cu același prilej, 
mini disciplinare, 
antrenorului Vasiie Fiutină (U.R.A. Cra
iova), Împotriva asociației sportive Voin
ța — Brăila și împotriva boxerului Emil 
Băbătie (Voința Buzău),

Aceeași ședință a Biroului F.R. Box a 
prilejuit și o veste bună : acordarea ti
tlului de maestru al sportului boxerului 
Aurel Simion de .'a asociația sportivă 
Muscelul Cimpulung-Muscel.

competition»!;; a lo- 
boxerii. Ion Gydrtfl, 
șl Adrian Moraru. 

sanc- 
■, dictate împotriva

★

realități convingătoare, 
vrednice de luat în 

climat de muncă pasio-
SELECTIE

PENTRU TINERII SCMMBII 
LA CLUBUL PROGRESUL 

BUCUREȘTI

Clubv-1 sportiv Progresul 
rești din str. dr. St.aleovi.et 
organizează ln uilele de 
miercuri, vineri. 
10.30, selecție pentru . . 
scrimă, la cere se pot prezenta 
copii (băieți) în vtrsta de 11—ÎS 
ani. Selecția »r« loe în toata luna 
noiembrie,

Bucu- 
nr. 42, 

______ ___________ ... lupi, 
iîercuri, vineri, intra ®rele 8.30— 

seejip d*

Așadar, 
perspective 
seamă. Un 
nată și conștiincioasă și o colabo
rare directă între toți factorii inte
resați de promovarea ideii de 
spart, iată premisele reușitei și în 
viitor. Este lesne de înțeles că or
ganele de partid, județene și mu
nicipale vor sprijini întotdeauna 
inițiativele frumoase, destinate să 
educe și să formeze tineretul stu
dios în spiritul atașamentului față 
de tradițiile de luptă și de muncă 
ale poporului, de tot ceea ce se 
construiește astăzi în patria noastră.

De marți dtipă-amtază, cînd a 
avut loc recunoașterea, in corpore. 
a traseului pe care se va desfășura 
mîine campionatul de ciciocros al 
municipiului București, baza spor
tivă „MetaluJ" din șoseaua Pantc- 
limon. a fost cutreierată zilnic, ore 
în șir. 
Aceștia 
și s-an 
traseul 
cu multe 
cu dîmb'iri 
scurte dar 
abilitate și 
echilibrului.

De-a lungul a 2 km, cît măsoară 
un tur, sînt prevăzute 12 porți 
prin care vor trebui să treacă 
ciclocrosiștii. In fapt, un adevărat

de către numeroși cicliști, 
au studiat atent 
gntrenat intens, 

este interesant 
sinuo7jtăți, 
pipptișe și 

repezi, care
un dezvoltat simț al

slalom uriaș, care corespunde spe
cificului unei probe de ciciocros 
și, totodată, prezintă avantajul că 
spectatorii pot urmări întrecerile 
pe o bună porțiune. Primul start, 
la ora 9,30 : categoria biciclete de 
or?ș, un tur. Urmează categoriile 
semictțrșe (2 ture), juniori mici 
(.3) și juniori mari (.’>). La oua 11, 
start în tiltinui probă a reuniunii, 
categoria seniori (7 ture). Acest 
campionat bucureștean, ca și „Cu
pa Olițnpja", programată duminică 

severă14 noiembrie, constituie o 
și binevenită confruntare în ve
derea celei maj importante probe 
de ciciocros din anul 1971, campio
natul național care se va desfă
șura la 21 noiembrie.

ARGEȘUL A REVENIT 
ÎN CAMPIONATUL PE ECHIPE

Singurul județ al tării cu două 
stadioane speciale pentru atleii-m și 
pe teritoriul căruia funcționează „L>- 
ceul experimental dc atletism'' pro
movează. firesc, in divizia A. cisti- 
gmd barajul cu S.S.A. și cu județul 
Prahova.

Președintele C.J E.F.S. Argeș, tov. 
Gh. Crețu, care a însoțit selecționata 
județului la „baraj", ne-a declarat, 
printre altele 
acest succes 
cit am fost lipsiți dc aportul unpr 
tinere talente cum ar fi D, Cristudor, 
A. Cristali. ~ 
campioană 
toții 
avut, 
consacratul 
meleagurile 
ca profesor 
lang-Muscel 
rești nu i-a 
in timp ulii.

„barai".
„Sîntem satisfăcut! de 

cu aiit mai mult, cu

E. Răducu sau recenta 
de cros, Ion Ancta, cu 

accidentali. In plus, nu l-am 
în rindurile noastre, nici pe 

Dumitru Tit, creseut pe 
noastre, revenit acum 
in orașul său, Cimpu- 
si căruia C.A.U. Bucu- 
dat cuvenita dezlegare, 
pentru acest concurs”.

m :Rezultate — MASCULIN : 200 
Em. Georgescu (Argeș) 22,3 ; 800 m : 
N Gagiu (Argeș) 1:55,1 ; 5000 
N. Milea (Aigeș) 15:22,4; 400 mg:

m •

I. Dumitrașcu (Argeș) 56,2 ; Lungi
me i G. Oană (Prahova) 6,85 m ; 
Disc : M. Iordan 45,50 m.

FEMININ : 200 m : L. Leau (Ar
geș) 25,5 ; 800 m : V. Bocra (SSA) 
2:19,1; înălțime: G. Păcuraru (Pra 
hova) 1,63 m ; Greutate : M. Con
stantin (SSA) 13.29 m ; Suliță ; El. 
Neacșu (Argeș) 49,32 m ; 4 x 100 m : 
S.S.A. 49,8. Punctaj general : S.S.A. 
— Argeș 128 p — 150 p ; S.S.A. — 
Prahova 159,5 p — 127,5 p ; Argeș — 
Prahova 151 p — 101 p.

• In barajul pentru campionatul re
publican interjudețean. zonele 1 și 
a Il-a. Satu Mare a cîștigat detașat 
cu 67 p. promovind. alături de Vil- 
cea, eare a realizat 60 p. Clasamen
tul final. în continuare : 3. Hunedoa
ra 57 P, 4. Buzău 46 p, 5. Galați 42 p.

Spicuim din foile de concurs ale 
ziiei a 11-a : MASCULIN : 200 m : 
S. Tilvîc (SM) 23,3 ; Lungime : Ad. 
Marinescu (VI.) 6,51 m ; Disc • P.
Elizeu (Ud.) 40,44 m ; FEMININ :
200 ni : D. Sereșan (SM) 27,2 ; înăl
țime : D. Crăciun (Gl.) 1,58 m ;
4 x 100 m : Hunedoara 53,3. (C. MU- 
REȘANU — corespondent)

La țncep.ut. de an universitar, 
redactorii noștri au întreprins 
un raicf-anchetă prin cîteva in-, 
stitute de învățămînt superior 
din Capitală, pentru a constata 
stadiul pregătirilor în vederea 
efectuării în condiții cît mai 
bune a orelor de educație fizică 
și sport.

Printre aspectele criticate s-a 
numărat și dezafectarea — deo
camdată parțială, în viitorul a- 
propiat, totală — a bazei spor
tive de la Institutul medico-far- 
maceutic. Pe terenul respectiv se 
va construi o mare unitate spi
talicească. Ce vor face în noul 
an sportiv studenții de la J .M.F., 
care susțin o prodigioasă activi
tate de educație fizică și sport, 
la o serie de discipline avînd 
chiar echipe divizionare? — se 
întrebau autorii raidului an
chetă.

Direcția sanitară a municipiu
lui București a trimis redacției 
o adresă în care se arată măsu
rile întreprinse în urmă dez
afectării stadionului. .,€> </«(7 eu 
aprobarea construirii complexu
lui clinic, s-au alocat și fondu
rile pentru reconstruirea bazei 
sportive. Dat fiind faptul că re- 
amplasarea stadionului depinde 
de sistematizarea zonei Groză
vești, afectată în întregime con
strucțiilor studențești, proiectul 
noii baze sportive este în curs 
de elaborare, urmând ca lucră

rile să înceapă fn trimestrul I 
1972.“ In legătură cu asigurarea 
condițiilor de pregătire a echi
pelor de la I.M.F, direcția res
pectivă ne asigură că s-au luat

în acest sens toate măsurile 
pentru Închirierea unor tere 
nuri corespunzătoare.

★

După ediția din acest an a 
Jocurilor Balcanice de atletism, 
sub semnătura trimisului nostru 
special, care a asistat la com
petiția de Ia Zagreb, ziarul a pu
blicat unele constatări critice, tn 
special referitoare la comporta
rea nesatisfăcătoare a atlețiler.

Federația română de atletism, 
analizînd cele apărute în ziar, 
se declară întru totul de acord 
cu eriticile formulate, amintim 
du-ne că a luat o serie de mă 
suri. Astfel, biroul federal a în
tocmit 
privire 
la J.R. 
tiee au 
care fac parte sportivii respec
tivi. De asemenea, comportarea 
atleților, pregătirea lor fn secții 
vor fi dezbătute și cu ocazia 
consfătuirii antrenorilor, ce se 
va ține la mijlocul acestei Juni 
S-au mai luat și alte măsuri, on 
de pildă, periodic, antrenorii să 
prezinte referate metodice p° 
baza experienței proprii; grupa 
rea unor atjgți sub conducerea 
unui singur antrenor; coordona
rea unor acțiuni între federație 
și cluburi pentru intensificarea 
muncii de pregătire; sancționa
rea unor antrenori cu retrogra
darea pe 1—3 luni.

Măsuri ample și concrete, ni 
mic de zis, să vedem însă ce re
zultate vor da!

un material analitic cu 
la comportarea atleților 
și aceste observații cri 
fost trimise secțiilor din

CURSUL DE PERFECȚIONARE A TEHNICIENILOR
De mai mulți ani, la fiecare final 

de sezon, antrenorii și profesori; care 
lucrează în atletism, se întrunesc Să 
facă analiza si bilanțul anului ce a 
trecut si stabilesc programul și pla
nurile viitorului sezon.

Ca urmare a dispozițiilor în vigoa
re și a hotărîrii CNEFS, între 14 și 
20 noiembrie va avea loc, la Snagov, 
un curs de perfecționare a tuturor 
cadrelor de bază care lucrează în 
atletism. Federația de atletism a in
vitat, pe cheltuiala sa. un numgr 
de circa 150 de specialiști, dar CNEFS 
a recomandat ca să participe — fiind 
în interesul lor — si alte cadre care 
lucrează în atletism.

Cu acest prilej, vor fi susținute 
mai multe cursuri, necesare perfec
ționării specialiștilor noștri, analize 
metodice ale pregătirii celor mai 
buni atleți români, prezentare dc 
filme tehnico-metodice, distribuirea 
unor materiale, lucrări, grafice etc. 
Totodată, se va face o amplă ana
liză a activității din 1971 a ‘liedărtii 
antrenor,-precum si definitiVărea pla
nurilor generale și individuale, pe 
anul 1972.. loturile nationâle nofme- 
ie si WLW cta gfel^lieW

în sfirsit, vor fi acordate o serie 
de premii pentru antrenorii care au 
depistat atleli de valoare, celor cn 
activitate laborioasă în 1971, se v:> 
face premierea pentru campionatul 
da echipe, și vor fi decernate două 
cupe care tind să devină tradițio
nale : una pentru antrenorul cu cea

mai bună selecție și alta pentru >*'■' 
tia cu cele mai multe competiții or 
ganizate.

J.R. A. precizează că prezentarea 
In București, pentru deplasarea la 
Snagov. va fi simbătă. 13 noiembrie 
pină la ora 16. cursul începind du
minică. 14 noiembrie, la ora. 8.

Tn urma hotărîrii biroului F. R. 
Natație, cele două echipe clasate 
pe primele locuri în divizia B la 
polo, Industria linii Timișoara și 
Olimpia Oradea vor susține un 
baraj de două partide, în urma 
cărora vom cunoaște pe cea de a 
9-a participantă la ediția viitoare 
a campionatului național (divizia A).

Meciurile, ce urmau să se des
fășoare inițial la Cluj, au fost 
reprogramate în Capitală : sîmbătă 
6 noiembrie, de la ora 17,30, în 
bazinul Floreasca (arbitru N. Ni- 
calaescu) și duminică 7 noiembrie, 
de la ora 10, în bazinul Floreasca 
(arbitru M. Ștefănescu).

• In ultima ședință. biroul 
federal a definitivat programul 
competițional al echipei naționale 
de seniori, pentru sezonul viilor'*4 
1—3 martie, la București, RorpAnia 
— Cehoslovacia; 23—26 martie, 
la București — meciuri cu Bulga
ria și Suedia ; 8—10 aprilie, la
Sofia, turneu cu Grecia, Spania,
R. D. Germană, Turcia și Bulga
ria ; 18—23 iunie, 
turneu cu S.U.A., Iugoslavia. R. 
a Germaniei, Olanda și 
6—10 iulie, la Augsburg 
Germaniei), turneu cu
S. U.A., Spania, Olanda și 
Germaniei ; 11—16 iulie, 
da, România — Olanda.

la Budapesta,
F.

Ungari? ; 
(R. F. a 
Ungaria, 
R. F. a 

în Olan-

II
După primele etape în divizia A

BĂIEȚII URCĂ, FETELE COBOARĂ

Un derby de zile mari în campionatul masculin

GALAȚI CONTRA PLOIEȘTI
Etapa a Vl-a a campionatului diviziei 

A programează azi și mîine citeva par
tide atractive, unele dintre ele derbyuri 
veritabile. Astfel, la bărbați iși vor mă
sura forțele primele clasate in seria Sud, 
Constructorul Galați și Petrolul Ploiești. 
Confruntarea de la Galați se anunță 
deosebit de disputată cu toate că ambele 
echipe au o activitate competlțlonală to
tal diferită. Petrolul, un sextet cu veche 
experiență, de mal multe ori campioană 
a țării, va prițni o replică dîrză de la 
noua promovată în divizie, care, în 
schimb, are o garnitură de jucători de 
mina întîl, veniți în orașul de pe Dunăre 
prin transfer, ca de pildă reșițenli I. 
Băiaș șl I. Tlsmănaru, vicecampioni 
mondiali la perechi. Și in seria Nord se 
intîlnesc intre ele primele clasate, Voința 
Țg. Mureș și Voința Cluj. Mureșenii, 
chiar dacă pierd la Cluj, vor continua să 
se mențină in fruntea clasamentului, da
torită numărului mare de popice dobo- 
rîte în deplasare. In orice caz. meciul 
de la Cluj este deschis oricărui rezultat.

La femei, unul dintre cele mai impor
tante jocuri se desfășoară în București, 
între Voința (locul I în seria Sud) șl 
Metrom Brașov (locul II). Favorite, fi
rește, sînt bucureștencele care au o for
mație cu jucătoare de certă valoare, 
printre care și două maestre emerite ale 
sportului.. Metrom- o.'echipă tînără, cu 
multă ambiție (revenită în divizie după 
o absență de un an) nu poate spera la 
victorie. Pentru. ea ocuparea locului se-

cund în serie este In sine o performanță 
frumoasă.

Dintre celelalte partide ale elapel rețin 
atenția: Constructorul București — Ra
pid București, Gaz metan Mediaș — 
C.F.R. Timișoara, C.S.M. Reșița — Olim
pia Reșița la bărbați. Petrolul Băicoi — 
Voința Ploiești, C.S.M. Reșița — Hidro
mecanica Brașov, Voința Tg. Mureș — 
Voința Cluj și Voința Oradea — Voința 
Craiova la femei.

Iată șj situația în fruntea clasamentc-
lor :

FEMININ -- seria Sud

1. Voința București 5500 5236 10
2. Metrom Brașov 5302 6931 6
3. Cetatea Giurgiu 5 3 0 2 4562 6

Seria Nord

1. Voința Tg. Mureș 5500 7181 10
2. C.S.M, Reșița 5 5 Q 0 6691 10
3. Voința Timișoara 5 3 Q 2 4382 6

MASCULIN — seria Sud

1. Constr. Galați 5401 15238 8
2. Petrolul Ploiești 5302 15348 6
3. Rapid București 5302 15246 6

Seria Nord

1. Voința Tg. Mureș 5500 15600 10
2. Voința Cluj 5401 14867 8
3. C.F.R. Tg. Mureș 5302 10030 6

Campionatele naționale ale pri
mei divizii se apropie de jumătatea 
turului. Punct la care considerăm 
necesare citeva observații privind 
atît comportarea echipelor în etapele 
consumate, cit și perspebtiwile’’' Țbrj 

Ne vom opri, mai îhtîi, la campio
natul masculin, care ni sc pare, în 
acest an. incărcat de semnițțf^ți'i și 
de noutăți,' mai valoros decit în anii 
precedenți. Faptul cel mai pregnant 
este saltul calitativ pe care 11 în
registrează dinamoviștii bucureșteni. 
Intr-adevăr, echipa Iul George Ere- 
mia. după evoluțiile mai puțin con
vingătoare la Dinamoviadă și in pri
ma etapă a campionatului (evoluții 

în oboseala 
jucători ai 

din lotul de 
României 1a 
ne-a oferit

a căror explicație stă 
acumulată de ce; cinci 
săi care au făcut parte 
hază al reprezentativei 
campionatul- european), 
apoi măsura indubitabilei sale capa
cități în ultimele cinci partida sus
ținute, printr-un joc variat, combi- 
nativ. spectaculos și eficace, jocul 
cu care reprezentativa română a fas
cinat, în urmă cu o lună, în Italia, 
pe tehnicienii și ziariști; străini (și

despre 
Meyer 
francez ... . . ............
toate celelalte formații din Est au 
revenit la clasicism, renun|ind la 
tentativa de a juca în manieră japo
neză, România este singura care se 
străduiește să tulbure Jocul adver- 
rilor prin varietatea atacurilor sale, 
efectuate foarte adesea pe centru, 
din pase scurte sau întinse pe fileu-.. 
La Miinchcn, vom vedea care sis
tem se va impune. Dar se poate afir
ma, de pe acum, că, dacă stilul de 
joc al românilor nu este, poate, în
totdeauna cel mai eficace, în schimb, 
se dovedește — și de departe — eel 
mai spectaculos din Europa și se 
potrivește mult mai bine tempera
mentului latin. Italienii și francezii 
au, prin urmare, tot interesul să 
se inspire din el"). Participînd în 
număr mare la pregătirile lotului na
țional, dinamoviștii și-au însușit 
foarte bine maniera de joc impusă 
echipei reprezentative și au adău
gat combinațiilor utilizate de trico
lor; „morțștile”, care dau șl mai multă 
culoare jocului. Atuurile arătate și

care confratele 
scria, recent. în 
„L’Equipe” ; „.

Raymond 
cotidianul 

. .îp timp ce
valoarea ridicată a unor jucători ea 
Udiștcanu. Schreiber, Oros. Dumă- 
noiu, Codoi, Vranită. Tîrlici, Stoian 
ne indică, chiar de pe acum, pe 
Dinamo drept favorită în disputa 
pentî-u titlul național, pe care nu 
l-a mai cîștigat din 1958 !

Dar disputa cu Steaua nu poate fi 
considerată cîștigată. Actualii cam
pioni se prezintă, în .continuare, ea 
o formație redutabilă, care are la 
dispoziție jucători talii? unui
Bartha, cel mal comăRx jucător ro
mân la ora actuală, a unui Statuata, 
care adesea face minuni prin ica-uț 
său derutant, a unui Romeo EncscU. 
tînăr valoros în plină afirmare, a 
trăgătorului Creți; și a stîngaciului 
Cristiani, a altor tineri țu calități

Mîine, în Giulești, formația lui Aurel Dragan, Dapid, va primi replica 
Politehnicii Galați, intr-o partidă de mare însemnătate pentru ambele 
echipe. Iată-i pe gălățeni — în atac — în meciul pe care l-au cîștigat 
cu 3—0 în fața Progresului Foto i V. BAGEAC

NOI REGLEMENTĂRI MENITE SĂ SPRIJINE DEZVOLTAREA BAZEI MATERIALE
(Urmare din PdS- 1)

a sportului. Aceasta va stimula, 
totodată, extinderea inițiativelor și 
acțiunilor sindicatelor pentru ame
najarea de noi terenuri sportive 
pe lingă întreprinderi, cartiere de 
locuințe și zone de agrement, în
ființarea de baze turistice și de 
odihnă proprii, folosindu-se mun
ca patriotică, precum și contribu
ția voluntară și diferite fonduri a- 
locate în acest scop.

în domeniul lărgirii condițiilor 
de practicare a exercițiilor fizice 
și a sportului în mediul Urban 
și rural se înscriu șj reglementă
rile cuprinse în Normativul pentru 
proiectarea terenurilor de sport, 
stadioanelor și complexelor spor
ii ve. Acest normativ, recent emis 
de Comitetul de Stat pentru Eco
nomia și Administrația Locală, a 
fost publicat în Buletinul construc
țiilor nr. 9 al Ministerului Con- 
strucțiilor Industriale. El- se ' re
feră la prevederile și datele teh
nice necesare proiectării, execu
tării și utilării terenurilor de sport, 
stadioanelor și complexelor spor
tive. Se prevăd, în aceet eens, In
dici orientativi privind nEțmrul 
de teren pentru dotări țportlve în 
aer liber. De Meffiefles, «e Re
vede necesarul de dotări pentru 
educație fizică, ftî sport pe lîngă 
diferita Unități, 'școli generale, li
cee, institute pen' ' tnVățămînt 
superiort întreprinde! stitu-
tii de ’6rlc«£e

case sau palate de cultură, parcuri 
de cultură și odihnă.

In ultimii ani. ca rezultat al 
unor preocupări sporite din partea 
organizațiilor sportive, consiliilor 
populare, sindicatelor, a organiza
țiilor de tineret, și cu aportul ce
tățenilor s-au inițiat și desfășurat 
numeroase acțiuni prin care s-au 
înfăptuit sau sînt în curs de rea
lizare diferite amenajări sportive. 
Cu toate că în 
s-au luat unele 
privință — așa 
de către mulți 
fărințele mișcării sportive 
s-au desfășurat în acest an 
dotarea cu amenajări sportive a 
multor municipii, orașe, comune, 
sate, școli, unități de învățămînt 
superior, sau mari întreprinderi, 
nu este rezolvată la nivelul cerin
țelor care se pun pentru realizarea 
unei bogate și variate activități 
sportive de masă. In legătură cu 
această problemă este bine să rea
mintim că principala cauză a a- 
cestor stări de lucruri o consti
tuie subaprecierea de către unele 
consilii populare, a efectelor pe care 
le »u educația fizică și sportul 
di» punct de vedere social-educa- 
tiv și chiar economic, o asemenea 
Optică îngustă a făcut ca în dez
voltarea unor localități și mari 
colectivități să nu se privească în 
perspectivă — cu suficientă aten
ție și din punct de vedere al do
tării cu terenuri de sport. S-au 
realizat ..-„unele cartiere,-cu mii și

timpul din urmă 
măsuri In această 
cum s-a apreciat 
vorbitori la con- 

care

zeci de mii de locatari, fără res
pectarea normelor urbanistice în 
vigoare privind realizarea de dife
rite terenuri de sport și spații de 
joacă pentru copii, s-au desfiin
țat cu ușurință baze sportive prin 
încălcarea legislației în. vigoare, 
privind construirea și darea în fo
losință a unor noi baze, în locul 
celor dezafectate.

Transpunerea în 
multă inițiativă și 
prevederilor Legii 
organizarea și conducerea unități
lor socialiste de stat precum șF a 
normativelor elaborate deC.S.E.A.L. 
privind proiectarea obiectivelor 
sportive va contribui substanțial 
la îmbunătățirea condițiilor nece
sare atragerii maselor largi la ac
tivitățile sportive și recreative. 
Fondurilor alocate de statul nostru 
pentru dezvoltarea bazei materia
le a mișcării sportive li se vor 
adăuga numeroase posibilități ce 
se cer valorificate pe calea iniția
tivelor locale ale organelor și or
ganizațiilor sportive, consiliilor 
populare, sindicatelor, organizații
lor de tineret, conducerilor între
prinderilor, precum și prin aportul 
voluntar al cetățenilor și, mai 
ales, al tineretului.

Experiența pozitivă din unele 
județe ca Bacău, Argeș, Constanța, 
Mehedinți, dovedește că pot fi so
luționate problemele care privesc 
dezvoltarea bazei materiale a miș
cării sportive, acționîndu-se Pe 
baza unui plan comun de măsuri

viață cu mai 
perseverență a 
cu privire la

a tuturor- factorilor cu responsa 
bilități în domeniul mtivității 
sportive, Acest plan, întocmit pe 
unul sau mai mulți ani, cuprinde 
spațiile care se afectează pe baza 
normelor urbanistice în vigoare 
pentru amenajarea de baze, tere
nuri sportive și locuri de joacă 
pentru copii, precizîndu-se pentru 
fiecare obiectiv cine răspunde de 
executare, pînă la ce dată va fi 
dat în folosință, partea fiecăruia 
de contribuție la realizare, cine 
va asigura administrarea și între
ținerea.

Asemenea preocupări și măsuri 
de îmbunătățire a condițiilor 
cesare desfășurării activității 
educație fizică și sport se cer 
neralizate în toate județele și 
calitățile. In acest fel se sprijină 
promovarea largă a sportului de 
masă, se atrage un număr mai 
mare de cetățeni, de diferite vîr- 
sle, la practicarea cu regularitate 
a exercițiilor fizice, a sportului și 
turismului. In acest mod, educația 
fizică — parte componentă a pro
cesului de formare a omului nou 
— se va afirma tot mai mult ca 
un mijloc de educație, de dezvol
tare a unor aptitudini și calități 
deosebit de necesare în muncă și 
viață, ca un factor de deosebită 
importanță pentru recreare, ocroti
re a sănătății, combaterea efec
telor sedentarismului, pentru or
ganizarea interesantă și folositoare 
a timpului liber al cetățenilor și, 
mai ales, al tineretului.

ne- 
de 

ge- 
lo-

Chiar la acest sfîrșit de săptă- 
mînă, campionatele naționale de 
volei programează întîlniri din ce 
în ce mai puternice, opunînd — 
între ele — fie formațiile fruntașe, 
fie pe ce|c djn partea a dpua a 
clasamentelor diviziei A. De aceea, 
mulți consideră că adevăratul 
„start" în primul eșalon voleiba
liste se dă duminică.

Etapa masculină, a șasea din tur, 
derbyuri 

, Steaua 
în sala
în care 
formația revelație

are ca i 
București, 
(sîmbătă, 
ora 18,30), 
înfruntat, 
acestui sezon, și Rapid 
nica Galați (duminică de la ora 
11, tot în sala Giulești), meci ce 
se anunță atractiv, studenții gălă- 
țeni și rapidișlii oferind și pînă 
acum întîlniri pasionante, în care 
terenul propriu nu a constituit 
niciodată un factor hotărîtor. Și în 
provincie au loc partide intere 
sânte prin echilibrul valoric al 
echipelor ce se Înfrunta și prin 
consecințele pe care rezultatele lor 
le pot avea asupra ultimei părți a 
clasamentului. Este vorba de ine 
ciurile Unirea Tricolor Brăila —

încep partidele „tari"

l.E.F.S. București, Tractorul Bra
șov — Viitorul Bacău și Politeh
nica Timișoara — Universitatea 
Craiova.

La fete, derbyul etapei îl consti
tuie confruntarea din sala Dinamo, 
dintre studentele de la Medicina 
București și cele de la Universi
tatea Timișoara Echilibrate ni se 
par și partidele C.I'.H, — Construc
torul (sîmbătă de la ora 17, în sala 
Giulești) și Rapid — Ceahlăul P. 
Neamț. Iată și celelalte întîlniri: 
l.E.F.S. — Farul, Sănătatea Arad — 
Dinamo și Penicilina Iași — C.S.M. 
Sibiu.

întîlnirile din
— Progresul 

Ciulești, de la 
campionii au de 

a 
Politeh-

r—

ANUNȚ
Consiliul Național pentru 

Educație Fizică și Spori anun
ță că ultimul termen de în
scriere la examenul de avan
sare a antrenorilor pentru ca
tegoria I este 20 noiembrie 
1971.

Cristiani, a altor țineri țu calități 
(State, Antonescu, Țerbca).

Campionatul masculin cuprinde, 
apoi, o grupă destul de puternică 
de outsideri ; Rapid, I.p.F.S., Poli
tehnica Galați și chiar Progresul, 
care dau o acerbă bătălie pentru 
a se alătura primelor două în tur
neul final pentru locurile 1—4, Pu
tem spune că pînă acum, toate aces
te echipe au avut evoluții, în gene
ral. bune, jucătorii lor prezentindu-se 
la un nivel superior fată de anul 
trecut, O linie ușor ascendentă, cu 
toate că suferă un acut proces de 
întinerire, prezintă și formațiile 
Tractorul Brașov, Viitorul Bacău și 
Universitatea Cluj. în schimb, ne
mulțumește evoluția echipelor Poli
tehnica Timisoara, al cărei lot nu 
poate fi considerat modest, Univer
sitatea Craiova și Unirea Tricolor 

La fete, paradoxal, nivelul campio
natului după primele 3 etape ni se 
pare mai scăzut d .ît in perioada 
respectivă a anului trecut. Campioa
na, Penicilina Iași, cu un lot — 
aproape același — mai valoros deții 
celelalte, tinde parcă să șe alăture 
plutonului- evasiineolor al outsidere- 

IwedicJna, 
Timișoara.

lor — Rapid, Dinamo,
LE-F.Ș., Universitatea -.... . .......
Dintre acestea, primele două Se află 
în perioada înlocuirilor, dar Ou 
cu ce să le facă față, poate și din 
cauza acțiunii cam încîlcite de trans- 
ferări (multe elemente de perspec
tivă în divizia școlară nu au fost 
promovate in A) în timp ce Medi
cina și l.E.F.S, — echipe care su 
beneficiat de recolta bună din ultimii 
ani a... altora — nu dovedesc încă, 
practic, valoarea cu care sînt credi
tate. In fine, celelalte participante 
la divizie : Ceahlăul P. Neamț (sursa 
de aprovizionare a lașului), Farul 
(care a eedaț. Medicjnei două jucă
toare do bază). Constructorul C.S M. 
Sibiu, C.P.0. și Sănătatea Arad au 
deocamdată, evoluții oscilante. ls ni
vel modest sau. pur si simplu, con- 

r—a ce ne-au iă’at 
echipele feminine nu 

o pregătire corespunzătoare Șl
stant slabe. Din ceea 
să înțelegem.
au _ _________
aceasta se poate vedea, cu ușurință, 
după.,, siluetele jucătoarelor, dură 
detenta lor scăzută și după lipsa re
zistenței. Un control al activului Fe
derației in secțiile cluburilor sl aso
ciațiilor cu echipe feminine în divi
zia A. ni se pare necesar și stimu
lativ.

Aurelian 3REBEANU

după.,.

începind de șăptămîna aceasta o serie 
de luptători fruntași vor participa la 
cîteva înlilnlrl internaționale de presti
giu. Prima confrunte 
12 și 14 noiembrie, Î11 
unde se va disputa 
de libere, ’ ’ .. ...___ ._ ____ .
dev“. La competiție vor fi prezenți lup
tători din R.D. Germană, Ungaria, Iran, 
Polonia, Turcia, Cuba, Finlanda. S.U.A., 
România și, evident, U.R.S.S. Țara noa
stră va fi reprezentată de trei sportivi : 
I. Dumitru (Steaua) — la categ. 82 kg. 
I. Marton (C.S.M. Cluj) — 90 kg, — 
Stîngu (Steaua) — -f-ioo kg).

In zilele de 23—26 ale lunii v» avea 
loc în Iran, un adevărat campionat mon
dial la lppțe lipere, tradiționalul turneu 
„Cupa Aryamehr". La întrecerile de la 
Teheran vor fi prezenți cei mai buni 
luptători de la stilul libere din peste 20 
de țări, printre care, Afganistan, R. P. 
Mongolă, Bulgaria, Turcia. U.R.S.S., Ja-, 
ponia. Franța, Polonia, S.U.A.; India» 
Italia. Grecia, Pakistan, Ungaria, Maroc 
etc. Federația română de lupte va trl-

vor participa
__

lațM va avea' loc intre 
îiXJT.R.S.S., la Minsk, 
i Wndtțlonalul lurneu 

„Memorialul Alexanilr Merive-

șt.

mite la întrecerile clin capitala Trăitului 
trei sportivi, care vor fi desemnați sâp- 
tămîna viitoare.

în fine, In ultimele zile ale lunlf va 3wa 
loc la Belgrad o Interesanta competiție 
internațională de greco-romane. „Trofeul 
campionilor". România va fi reprezen
tată la acest concurs de către patru cam
pioni al țării,

★

Ultima etapă a campionatului diviziei 
A, la libere, programează mîine urmă
toarele partide : la BUCUREȘTI ; Pro
gresul —• Vulturii textila Lugoj — Lem
narul Odorlieiul Secuiesc : la HUNE
DOARA : Constructorul — Steagul roșu 
Brașov — C.F.R. Timișoara; la BRAȘOV: 
A.S.A. Brașov — Olimpia Satu Mare — 
Dinamo București; la CONSTANȚA: To- 
mlstex — Mureșul Tg. Mureș — Progre
sul Brăila; Ia âlrtGOVIȘTE : Metalul — 
Steaua — Nicolina Iași; la MEDGIDIA c 
I.M.U.M, — Dunărea Galați — Rapid 
București,
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MIINE B“-UL PE PRIMUL PLAN

MARI LIDERII AVANTAJUL ? A. $. A. TlBGIl FIBRES

A FOST INVITATA

Ședinfa de aseară 
a Biroului F. R. F.

In obiectiv-campionatul echipelor de tineret-rezerve

AZI, POPAS LA „L CLUJ ȘI RAPID

Formațiile din eșalonul secund 
se apropie cu pagi repezi de fina
lul turului. Cu fiecare act? consu
mat, duelurile directe sau indirecte 
dintre aspirantele la șefie 
teptate cu tot mai mare 
Mîine, în lipsa întîlnirilor 
A — „relache" intervenit, 
cum se știe, pentru a da posibilita
te tricolorilor să se pregătească în 
vederea dublei partide cu selecțio
natele A și de tineret ale Ceho
slovaciei — jocurile de „B“ vor fi 
duminică pe primul plan al activi
tății interne, eaptînd atenția ama
torilor de fotbal.

Desigur, în această fază a campio
natului, privirile sînt îndreptate, 
nițai ales, spre evoluțiile celor doi 
lideri, Sportul studențesc și, respec
tiv, C.S.M- Reșița. E și firesc. Bucu- 
reștenii n-au cunoscut înfrîngerea 
fn această toamnă, iar teșițenii au 
acumulat un avantaj de patru 
puncte față de principala lor ur
măritoare — C.F.R, Timișoara. în 
etapa de mîine, a XIT-a, atît Spor
tul studențesc cît și C.S.M. vor be
neficia de avantajul terenurilor 
proprii și, deci,de sprijinul, deloc 
neglijabil, al suporterilor lor în 
partidele ce Ie vor susține cu Me
talul plopeni și respectiv, Olimpia 
Satu Mare. în m.cciul de pe stadio
nul Politehnica, din Capitală, stu
denții au prima șansă, deși Meta
lul Plopeni a arătat pînă acum că 
nu a venit în B pentru o sim
plă plimbare de un an. C.S.M. 
Reșița, în schimb, pare să aibă o 
misiune mai ușoară în fața Olim
piei, formație care doar cu cîteva 
zile în urmă a pierdut, fără drept 
ele apel, la Timișoara.

La ora cînd Sportul studențesc 
va începe întîlnirea sa cu Metalul 
P}openi, pe stadionul din Panteli- 
rpon, se va da primul semnal în- 
tr-o altă partidă interesantă, Me
talul București — Progresul Bucu
rești. Deși gazdele ocupă în pre
zent un loc periferic țn clasament 
(13). foștii divizionari A au, totuși, 
de trecut un examen dificil, echipa 
metalurgiștilor bucureșteni avînd, 
fără îndoială, o valoare superioară 
actualei poziții în competiție.

sînt aș- 
interes. 
diviziei 

după

în- seria a II-a, derby-ul va fi 
furnizat de jocul de la Sibiu din
tre formația locală C-S-M- Și C.F.R. 
Timișoara. Visul ambelor echipe 
este de a rămîne în.„ plasa tide-, 
rului, pentru ca, la eventualele e- 
șecuri ale acestuia, să poată prelua 
conducerea. De aceea, în cele două 
tabere toate forțele au fost mobi
lizate pentru a obține victoria. Dar, 
cum nu întotdeauna dorințele se 
împlinesc, nu este exclus ca după 
cele 90 de minute, tabela de mar
caj să înregistreze un rezultat de 
egalitate. O altă candidată la lo
cul întîi, Minerul Baia Mare, va 
evolua acasă, în compania Gloriei 
Bistrița. Băimărenii, de fiecare 
dată cînd au jucat pe propriul te
ren, nu și-au dezamăgit suporterii,

așa că este de așteptat ca el să 
presteze un joc de bună calitate 
și să cucerească ambele puncte. în 
sfințit, merită să amintim și efor-, 
turile ce le- depun studenții timi- 
șoreni de a reveni pe primele 
loifurț Victoria realizată miercuri, 
în partida restanță cu Olimpia Sat'i 
Mare, a însemnat pentru ei o nouă 
treaptă urcată spre 
lului. Adversarii lor 
cătorii de la Minerul 
dat pînă acum prea 
echipelor din orașele 
vizitat, dar, cum 
tund, nici acest 
considerat jucat 
rul final...

atingerea țe- 
de mîine, ju- 
Anina, nu au 
multe emoții 
pe care le-au 

balonul este ro- 
meci nu trebuie 
înainte de fluie-

V. POMPILIU

Alertă in careul fotbaliștilor din Jim. Vilcea. in poarta cărora mingea a 
poposit de... 8 ori. Fază din meciul Progresul — Chimia Rm. Vilcea 

( Foto ! Th. MACARSCHI

LOTUL DE TINERET
(Ungare din pag. 1)

de tineret, dar îl cunosc foarte
— ne asi-

ÎN S. B. A
F.R.F. a tinut aseară o șe- 
eaclrul căreia au fost re- 

o serie de probleme ®u-

Biroul 
dință, tn 
zolvate 
rente.

Antrenorul federal Angelo Nicu-, 
leseu a făcut o informare tn legă
tură I 
meciul 
că t uită 
punct 
torîce 
desfășurare a partidei. Meciul 
începe la ora 14.

A fost ascultată și informarea 
antrenorului federal Gh. Ola, re
feritoare la lotul de tineret, unde 
există semne de întrebare în ceea 
ce privește starea de sănătate a lui 
Vidac, Simionaș și Sătmăroanu II.

S-a hotărît ca întîlnirea Meta
lul—Progresul să aibă loc pe sta
dionul Metalul.

în principiu, Biroul federal a fost 
de acord cu invitația pe care a pri
mit-o A.S.A. Tîrgu Mureș, de a 
treprinde un turneu în S.U.A., 
iarna aceasta, sau în vaya 
1972.

O altă ofertă, adresată lotului 
țional, de a efectua un turneu 
8—10 meciuri în America Centrală, 
în perioada ' 15 decembrie — 15 ia
nuarie, se pare că nu va fi accep
tată.

A fost perfectat un meci între o- 
rașele Chișinău și Galați-El va avea 
loc la Chișinău, în perioada 10—14 
noiembrie.

cu ultimele pregătiri pentru 
cu Cehoslovacia. A fost ah 

. o comisie care va pune la 
toate amănuntele organiza
ta măsură să asigure huna 

va

în- 
în 
lui

na
de

MODIFICĂRI IN PROGRAMUL
DE PREGĂTIRE

A LOTULUI NATIONAL

MECIURI AMICALE
CEAHLĂUL P. NEAMȚ — 

SPORT CLUB BACAU 2—0 (1—0)
Q surpț-jnzătoare, dar meritată, victorie 

a gazdelor. Golurile au fost realizate de 
Cioqirlan (min. 27) șl Baicu (min. 65).

C. NEMTFANU. coresp.
i

PETROLUL PLOIEȘTI — 
METALUL TÎRGOVIȘTE 4—1 (3—0)
Joc plăcut. Tn prima repriză, pioieș- 

tenil au dominat mal mult șl au înscris 
trei goluri. După pauză, Jocul s-a mal 
echilibrat, fiecare echipă fructificînd cite 
o ocazie. Au marcat : Grozea (mln. 7), 
*'' ~~ ' Dobre (min.

69).
coresp.

■ Dincuță (mln. 23 și 30),
75), respectiv, Stăncescu (mln,

V. ALBU,

tul
bin” încă de la juniori’ 
gură antrenorul Ola. Brașoveanul e 
fericit, dar se gîndește cu regret 
la școala de maiștri de unde va lipsi 
10 zile i „Recuperez, spune el, că 
altfel nu se poate. Fotbal fără 
școală nu mă interesează".

Sîntem întrerupți de zbîrnîitul 
unui tejefon. Din Arad, Coco Dur 
mițrescu comunică și bune și rele i

— ...Arădenii vin dupăramiază. 
Fără Vidac, însă, care azi noapte 
a foșt internat de urgență în spi
tal cu o criză de stomac. Să fie 
urmare a gripei pe care 
sau altceva ? (n.n. — în 
Vidac a fost convocat la 
teanul Arieru).

Pe rînd cei sosiți șînt 
Centrul „23 August",

Pe 
doi 
în 
semnăm și două partide de veri
ficare ce vor avea loc i luni di
mineața, ora 11,30, pe stadionul 
Ghencea din Capitală, cu echipa 
de tineret a clubului Steaua ; 
miercuri — la ora 15 la Alexan
dria cu formația Comerțul.

primul plan integrarea celor 
nou veniți > Cadar și Uifăleanu 
stilul de joc al echipei. Con-

COLȚUL ’h

a avut-o 
locul lui 
lot piteș-

JUNIORULUI

F. C. ARGEȘ — 
METALUL BUCUREȘTI 3—1
Un util Joc de verificare. Bucureștenil 

au deschis scorul în minutul 37, prin 
Trei. După pauză, jucătorii de la F.C. 
Argos au pus stăpinire pe Joc șf au mar
cat trei goluri. Autorii golurilor : Radu 
(mln. 47 și 79) și Frățilă (min. 63).

I. FEȚEANU, coresp.

(0-1)

trimiși la 
„z.o ziugusu , unde sînt 

așteptați de antrenorul secund Gh. 
Constantin. Aici va avea loc pre
gătirea pînă în ziua plecării la 
Fraga (12 noiembrie). Aflăm că în 
această etapă se urmărește, în pri
mul rînd, refacerea jucătorilor, 
unii oboșjți după meciurile difi
cile la care au participat în cupele 
europene și apoi, după două-trei zile, 
să înceapă efectiv pregătirea echipei.

simbata
BOX : Sala uzinei Semănătoarea, 

de la ora 13 : „Cupa Metalul" 
(gala I)

BASCHET : Sala Flqreasca, de 
la ora 17 : ICHF — IEFS, Dinamo
— Politehnca Buc., Steaua — Ra
pid. meciuri in cadrul diviziei îpas- 
culine A ; sala Constructorul, ora 
17 : Constructorul — Politehnica 
Buc. (f.A)

JUDO : Sala Dinamo, de la ora 
7,30 : Finalele campionatului națio
nal de juniori (echipe)

POLO : BazinuJ Florcasca, de 
la ora 17,30 : Ind. Linii Timișoara

— Olimpia Oradea (baraj div. A)
POPICE : Arena Laromct : La- 

romet. Bu-, — Gloria Buc. ; arena 
Voința: Voința Buc. —' Metrom 
Brașov ; arena Constructorul : Con
structorul Buc. — Cetatea Giurgiu 
— meciuri in cadrul campionatului 
feminin div. A. Jocurile încep la 
ora 16

RUGBY : Stadionul Tineretului 
(teren TV) .ora 15 ; Arhitectura — 
Vulcan (div. B)

VOLEI • Sala Gjulești, de la ora 
17 : C P.B. — Const ructnrul 
Steaua — Progresul (m.A)

(f.A),

DUMINICA
ATLETISM : Teren Tinerelului, 

ora 19 : ..Cupa Flacăra” la marș
BOX ; Sal» uzinei Semănătoarea, 

de la ora 10 ; „Cupa Metalul” (gala 
a II-a)

CICLOCROS : Haz» sportivă Me
talul (șoseaua Pantelimon). de la 
ora 9,30 : Campionatul municipiu
lui București

GIMNASTICA MODERNA : Sala 
Tineretului, de la ora 8,30 — Faza 
Pe București a campionatului re
publican 
maestre)

FOTBAL : Teren Politehnic», ora 
11 : Sportul studențesc — Metalul 
Plopeni (div. B) ; teren Metalul, 
ora 11 : Metalul Buc. — Progresul 
Buc. (div. B) ; teren Dinamo I : 
ora 11 : Dinamo Obor — T.M.B. 
(div. O) ; teren Lacomei, or» 11 : 
Laromet — Celuloza Călărași (div. 
C) ; teren Flacăra roșie, qra 11 7 
Flacăra roșie — Sirena ; teren 
Autobuzul, ora 11 : Autobuzul — 
Olimpia Giurgiu ; teren Elec
tronica, ora 11 : Electronica — Uni
rea Tricolor (djv. C) ; teren F-R.B,. 
ora 11: Mașini Unelte — Țehpo- 
metal (div. C)

LUPTE : Sala Progresul, de la 
ora 10. reuniunea de lupte libere 
in cadrul campionatului diviziei A. 
Se Intilqesc echipele Progresul Bu-
— Lemnarul Odorheiul Secuiesc — 
Vuțturii Textila Lugoj

POLO : Bazinul Floreasca, da la 
ora 10 : Industria Linii Timișoara
— Olimpia Oradea (barai (div. A)

POPICE : Arcn» Constructorul : 
Constructorul Buc. — Rapid Buc, ; 
arerț» Voința : Voința Buc. — Me
talul Plopeni ; arena Gloria : Glo
ria București — Rulmentul Brașov, 
meciuri In cadrul campionatului 
masculin, dvizia A. Partidele; sînt 
programate începînd de la ora 8

RUGBY : Teren Gloria, ora 9,30 ; 
Gloria — C.S.M, Sibiu : ora 11 : 
Sportul studențesc — Farul Con
stanța ; stadionul Dinamo, or» 14 : 
Dinamo — Grivița Roșie (meciuri 
în cadrul etapei a IX-a a campio
natului diviziei A)

VOLEI : Sala Ciulești, de la 
ora 8,30 ; I.R.F.S, — Farul Con
stanta (f.A). Rapid —- Ceahlăul 
P. Neamț (f-A), Rapid — Politeh
nica Galați (m. A) ; sal» Dinamo, 
ora 9 : Medicina Buc. — Universi
tatea Timișoara (f.A)

După o întrerupere de o săptămînă, 
explicabilă prin desfășurarea dublei par
tide Internaționale dintre juniorii ro
mâni șl bulgari, reluăm rubrica de in
formații din perimetrul fotbalului ju
nior.

® La lotul național, Indisponibilitățile — 
apărute în rînqul prezumtivilor titu
lari — șe țin lanț ! După apărătorii 
Enache (Politehnica Galați) și Bedea 
(Crișul), indisponibili cel puțin 6 luni, 
antrenorul federal. Constantin Ardeleana 
se vede in imposibilitatea de a conta, 
cîteva șăptfimînl, pe aportul iul Istră- 
tescu (Petrolul), care a suferit o' gravă 
întindere musculară.
• In campionatul națlopal »1 Juniori

lor, înaintea partidei dintre Corvinul 
Hunedoara șl C.F.R. Cluj s-au făcut pre
siuni asupra arbitrului pentru a in
fluența rezultatul I încercarea de influen
țare a conducătorului Jocului a ajuns 
pînă la urechile federației. Așteptăm să 
ajungă șl măsurile...
• Din păcate, nu toate Consiliile jude

țene pentru educație fițlcă șl sport, pe 
teritoriul căror» se dispută parțide din 
campionatul republican, depun strădanii 
pentru a asigura un cadru prielnic com
petiției. A.stfel, CJRFS Tulcea. Sălaj, 
Dolj, Covasria sau Olt nu se interesează 
suficient de delegarea arbitrilor, In vre
me ce CJEFS Iași, Hunedoara sau Pe
troșani nu popularizează de loc întîlnl- 
rile din campionatul de Juniori, sillndu-1 
pe arbitri să caute terenurile ore in șir I 
Anonimatul, care însoțește în unele 
locuri campionatul republican de Ju
niori. șî-a găsit expresia, nu de mult, la 
Sf. Gheorghe. unde — înaintea meciului 
Clubul sportiv școlar — Poiana Cîmpina
— arbitrii șl Jucătorii celor două echipe 
s-au văzut nevoiți să pătrundă pe sta
dion prtptr-o... spărtură a gardului. 
Deocamdată, fără comentarii...
• Scriam despre ediția trecută a cam

pionatului că ea se „remarcă" prin ne
numărate abateri regulamentare. Spre 
satisfacția noastră, noul campionat se 
desfășoară lntr-o atmosferă de legalitate 
șl fair-play. folosirea de Jucători depă
șiți de virstă Și eliminările de pe teren 
avîpd un caracter mai degrabă lntim- 
plător. Pentru că Se mal intîlnesc, to
tuși, încă linele defecțiuni. Iată două 
exemple : Secula (Minerul Anina)
— eliminat din joc pentru lovirea in
tenționată . a adversarului. Miolea (Uni
rea Dej) — folosit In campionatul de 
juniori deșt este născut Ia 4.V.1953 t
• După Traian Coman (Ceahlăul P. 

Neamț), trecut de la Centrul pe copii șl 
Juniori la echipa de seniori, un alt an
trenor de la centrul de copil — Emil 
Feilipger (Automobilul Focșani) — op
tează pentru formația primă, partici
pantă in divizia C.
• Din nou despre Juniorii Farului 

Constanța, despre care aminteam, cu 
luni în urmă, că nu au acces pe tere
nul gazonat al complexului sportiv *,1 
Mal". Deșt turul campionatului este 
aproape de sfirșlt, juniorii eonstănțenl 
n-au pășit încă pe gazon, în ciuda unor 
promisiuni „ferme". Astfel, la 24 octom
brie, prezența juniorilor pe terenul ga- 
zpnat a fost declinată în ultimul mo
ment, datorită programării unul impor
tant concurs local de... atletism '
• Unul dintre jucătorii activi 

talului Tr. Severin, Jimboreanu, 
angajat la Centrul de oepii și 
Trecind peste caracterul inedit 
așemenea operații, notăm că Jlmboreanu 
nu participa decît la 2—3 antrenamente 
pe lună I Poate conducerea Metalului 
Tr. Severin n® va furniza unele expli
cații...

REP.

A fost modificat programul pregă
tire a reprezentativei naționale în vede
rea meciului de la 14 noiembrie, cu Ce
hoslovacia. Iată-1 în noua Iui alcătuire, 
așa cum hi i-$ comunicat Angelo Nicu- 
lescu : jucătorii vor fi convocați azi, la 
ora prînzului, la București ; după amiază 
— plecarea, cu autocarul, la Poiana Bra
șov, pnde, la cîteva ore de la sosire, 
antrenorii vor prezenta „planul de bă
taie" — pentru meciul cu Cehoslovacia-

Duminică sînt prevăzute două antre
namente, primul urmînd a fi precedat 
de un control medical.

Luni după-amiază, lotul va r___
Snagov, unde va rămîne pînă în dimi- 
neaț^^cclUjuV ^r^ehoeUvacța. Pe lin
gă antrenamente zilnice. Jucătorii vor fi 
supuși'-'-marți untif riguros consult me
dical la Centrul 23 August, iar miercuri 
vor face un joc de verificare în com
pania echipelor Flacăra roșie și Metalul 
București (ora 14.30, pe stadionul 23 
August).

Joi, fotbaliștii vor urmări filmul jocu
lui R.EA, German^ — Cehoslovaci?, iar 
vjneri vor fgce o vizită la My^eul de 
istorie a Partidulțit.

Iată lotul de jucători care vor fi reu
niți azi : Răducanu și Ghiță — portari; 
Sătmăreanu, Lupescu, Dinu, Deleanu, 
Vlatl. Mocanu - fundași : Dumitru,
Radu Nunweiller, Anca și Vlgu — mijlo
cași ; Demhrovșchl, Tordănescu, Neagw. 
Năstase, Lucescu și Domide — înaintași. 
Dobrln va face „joncțiunea" eu lotul 
luni, la Snagov.

pleca la

Problemele referitoare la campio
natul de tineret-rezerve sînt, fn 
general, controversate. Interlocuto
rii spun lucrurilor pe nume, In 
termeni categorici. Unii — amin
tind de sumele d* bani învestite 
fără prea mare finalitate în com
petiție — merg pînă acolo îneît cer 
desființarea ei. Alții, ceva mai 
numeroși, o aplaudă înșă, conside- 
rfnd-o încă necesară. Deși drepta
tea este indiscutabil de partea celei 
de a doua tabere — afirmație prin 
care ne exprimăm de la început 
atitudinea față de acest etalon al 
fotbalului — trebuie să recunoaș
tem că argumentul celor care soli
cită'renunțarea Ia competiție e de 
natură să atragă atenția. Argu
mentul, nu și soluția.

Campionatul de tineret-rezerve a 
mai fost desființat în anul 1956, 
după numai un an de existență, 
tocmai cu' aceleași argumente prin 
care unii ar vrea să-l dizolve șl 
acum. S-a renunțat atunci la el, 
dar federația și-a dat apoi seama 
că a greșit și a dispus reînființa
rea lui (1968, în toamnă). Federa
ția constatase că întrecerea aceasta 
rezervată cadeților și rezervelor 
eșuase nu pentru că idee» ar fi 
fost neavenită, ci din vina clubu
rilor care nu-i acordaseră impor
tanță, privind-o ca pe o obligație 
pur formală.

Au trecut, așadar, trei ani de la 
reluarea competiției. Cum merg 
acum lucrurile ? S-a învățat ceva 
din greșelile trecute ? 
laborator dp 
tingente de 
manță ? Iată 
invitat — și 
ocazii — să 
conducători de secții caro se ocupă 
de soarța echipelor de tineret- 
rezerve. Iată primele răspunsuri i

ȘTEFAN ONISIE consideră cam
pionatul de tineret-rezerve o com
petiție viabilă, o treaptă valorică, 
o curea de transmisie, absolut ne
cesare între echipele de juniori și 
de seniori ale unui club. „La 18.—19 
ani, cînd termină junioratul — 
spune Onisie — jucătorul este ne
copt, lipsit de experiență și nu 
poate face fată cerințelor echipei 
de seniori. El țrebuie să-șl facă sta
giul 'a tineret pentru a se roda, 
pentru a căpăta experiență".

Antrenorul principal al lui „U“ 
Cluj apreciază însă ca foarte scăzut 
nivelul campionatului de tineret- 
rezerve. în marea majoritate a 
echipelor s-au refugiat, contrar 
scopului întrecerii, jucători plafo
nați, fără veleități și perspective. 
Prin multe locuri nu se duce o 
politică de promovare a unor ele
mente tinere și capabile. Se pri
vește superficial, nesocotindp-se 
menirea competiției. Printre clubu
rile care acordă.o deosebită impor
tanță formației de tinartrt, 
citează în primul 
unde a activat ca 
începutul acesțui 
Cyjstache, Naam. 
taru, Iordpnescu și Aelepei. pil cres
cut. au xacumuLăi și $-au impus în 
oih'ipâ1 tineret-rezerve. Tot aici 
au juițat V,igu șl Pantea. atunci cînd 
aii trăit o pț-elungită ciȚză de for
ma.' "

Onisie s® preocupă îndeaproapa 
de echipa de tineret a lui „U" 
Cluj, căreia vrea să-i imprime sti
lul de joc ah primei formații. De 
aceea, ședințele tehnice de pregă
tire a meciurilor se fac îp comun, 
cu participarea fotbaliștilor ambe
lor echipe. Onisie este de părere 
că meciurile de tineret ar trebui 
s§ se dispute în cursul săptămînii și 
nropune ziua de miercuri, citind 
drept exemplu campionatul simi
lar al Italiei. Programarea meciu-

rilor duminica prezintă un dublu 
inconvenient. în primul rînd, nu 
pot fi 
rului, 
trecuti 
bitraj. 
de la
să urmărească decît o repriză din 
Jocul cadetilor (prima), pentru că 
apoi pleacă Ia cabine pentru a su
praveghea echipa seniorilor. Am
bele inconveniente s-ar anula dacă 
etapele ar fi programate miercurea.

Antrenorul Iul „U“ Cluj propune, 
pentru reducerea cheltuielilor de 
transport, împărțirea echipelor pe 
zone geografice, așa cum s-a pro
cedat în Ungaria și Italia. în sfîr-

folosiți, cu excepția porta- 
Jucătorii de Ia echipa întîi 
ca rezerve pe foaia de ar

in al doilea rînd, antrenorul 
seniori nu are posibilitatea

a mai Jucat, e drept, în divizia A, 
dar pe timpul cit a fost în dizgra-' 
ția fostului antrenor s-a menținut 
în activitate Ia mine, în echipa de 
tineret). Sînt foarte mulțumit pen
tru că am reușit să scot rezultate 
bune șl, fn același timp, să dau 
primei echipe cîțiva Jucători pe 
care se poate baza. Am reușit prin 
muncă, prin foarte multă muncă. 
Am făcut și cite două antrenamente 
pe zi, iar cu Jucătorii mai talcntațl 
am lucrat și individual.

Două propuneri pentru bunu) 
mers al întrecerii. 1) ÎN ECHIPELE 
DE TINERET S.A FIE ADMIȘI 
DOAR DOI JUCĂTORI PESTE 23 
DE ANI. Pentru că, în treacăt fie
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I
ai Me- 
a fost 
juniori, 
al unei

Servește ca 
noilor con- 
de perfor- 

la care am

formare a 
fotbaliști 
întrebări

o vom face șl cu alte 
răspundă antrenori și

Onisie 
r-înd pe Steaua, 
antrenor pînă la 
șezon. Ciugapin, 
Ștefănescu, Tă

JUCĂTORUL SĂPTĂMÎNll

NEGREA
Steana face parte dintre echi

pele care apelează mai mult la ra
finamentele tehnice, decît la virtu
țile fizice, în căutarea victoriei. 
Miercuri, însă, în fața fotbaliștîlor- 
artiști de la G.F. Barcelona, echi
pa a trebuit să renunțe la armele 
obișnuite și să-și deschidă drumul 
spre calificare printr-o voință ex
traordinară de luptă, printr-un an
gajament total, pe care nu I-a pu
tă» slăbi nici virusul gripei* ci|i- 
bărit printre Jecătorii ei.

Iar «nul din făurarii acestei 
victorii a ambiției și a dăruirii a 
fost, incontestabil, Vasile Negrea. 
Inepuizabila lui forță de luptă, 
participarea sa plină de succes la 
duelurile aeriene și, în general, 
prezența lui atît de vie în terenul 
de joc, nu au putut trece nere
marcate* De altfel, de multă vreme, 
acest fotbalist care n-a sorbit din 
paharul celebrității, își face pe de
plin datoria față de echipa sa, fiind 
un adevărat ostaș al ei, un apără
tor, dar și om de asalt cu șut de 
temut. Puțini sînt înaintașii care 
l-au putut Infringe pe Negrea, In 
lupta pentru balon. Și chiar dacă 
l-au biruit în primul moment, ei 
aveau să simtă îndată răsuflarea 
lui Negrea, flacăra voinței lui, dlr- 
zenia cu care își disputa și ultima 
șansă.

Și Negrea nu mai este chiar un 
fotbalist tînăr. Anii au trecut, pe 
nesimțite, și peste acest jucător ve
nit la București de pe meleagurile 
gălățene (vi-I mai aduceți aminte, 
de la . Siderurgiștul ?). Vasile Ne
grea esțe în prag de a împlini 30 
de ani. Pentru el, însă, această

vîrștă înseamnă vîrsta maturită
ții sportive și nicidecum cea care 
toarnă plumb în Inimă și picioare. 
Se auzise, într-un. timp, că Negrea 
nu va mai putea ti decît rezervă, 
tn echipa pe care o slujește din 
1964. Și poate că nu era un simplu 
zven. Dar iată că el este prezent, 
în continuare, îp formația Stelei, 
pe un post de și mai mare răs
pundere, cel din fața buturilor. 
Tricoul cu nr, 6 cîptârește mai 
greu a’ecît cel cu nr. 10, pe care l-a 
purtat ani de zile. Negrea știe a- 
cest lucru. Știe, și face totul ca 
să-1 păstreze...

Meciul cu C.F. Barcelona ne-a 
oferit » asemenea mărturie.

Jack BERARIU

TRAGERE EXCEPȚIONALA PRONOEXPRES
Se acordă: AUTOTURISME „DACIA 1300", „DACIA 1100", EXCURSII 
LA MOSCOVA—LENINGRAD, EXCURSII LA PARIS, NUMEROASE ClȘTIGURI lN BANI

AZI ULTIMA ZI PENTRU PROCURAREA BILETELOR
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Deschidere" pe Dinamo. Meci intre cadefii echipei din Șos. Ștefan cel 
Mare ji cei ai Rapidului, la poarta cărora fotoreporterul nostru, V. 
Bageac, a suprins o frumoasă fază.

șit, el sugerează, federației să răs
plătească primele trei 
sate în cmnpionaț, cu 
nou în străinătate,

VASILE BALUȚIU 
de doi ani echipa de 
zerve a lui „U“ Cluj, 
tăm opiniile privitoare 
natul cadeților : „Numai cinci echi
pe se preocupă îți mod serios de 
acest campionat. Steaua. Petrolul. 
Dinamo, Universitatea Craiova șl 
,.U“ Cluj. Celelalte — cred — îl 
tratează cu oarecare indiferență; 
și-au încropit de ochii lumii o for
mație pe care o prezintă duminica 
la meci pentru că așa trebuie.

Printr-o holărîre a federației, an
trenorii secunzi de la echipa întîi 
slut antrenori principali ia echipa 
de finereț, dar de cele mai multe 
ori ei nu vin nici la meciuri, lăsînd 
echipa în grija altcuiva. Ce rost 
mai are, în această situație, să vor
bim de modul țn egre șînt pregâ- 
ti ți jucătorii în cursul săptămînii ? 
Vă pot da și două exemple: „se
cunzii’* do la Crișul și Farul nu se 
ocupă de loc de echipa de tineret, 
pe care au „pasat-o" unui al trei
lea antrenor 1 Iar la Rapid, Gheor- 
ghe Nuțescu lasă de 
multe ori echipa în 
torului jije Greavu.

Federația are — zic 
ei de vină. Nu supraveghează com
petiția și nu dictează măsuri e- 
nergice împotriva acelora care 
muncesc necorespunzător. S-a a- 
Juns, într-un fel, la situația din 
anul desfinițării ei : competiția este 
nerentabilă, nu-și atinge scqpul 
— acela de a crește și forma Jucă
tori tipori, dotați — căci marca 
majoritate a cluburilor np-i acordă 
importanța cuvenită, o privesc ca 
pe o povară.

La ,,U" Cluj, continuă Băluțiu 
se lucrează bțpe. Ayem o echipă 
bună, egre anul trecut a ocupat lo
cul I și din caye au fost promovați 
în lotul mare Mihăilă, Sudy, Dorin 
Mocanu, Iordgche șl Lică (ultimul

echipc cla- 
cite un tur

antrenează 
tineret-re- 

Sâ-i ascul- 
la campio-

cele mai 
grija... Jucăe

eu — partea

spus, s-a ajuns Ia situația bizară 
îp care media de vîrstă a unor e- 
chipe de tineret o depășește pe cea 
a echipelor prime (de exemplu, 
F. C. Argeș)!! 1 2) Arbitrii să aibă 
obligația de a specifica pe foaia 
de arbițraj numele celor mai buni 
jucători ai meciului",

L-am întrebat pe antrenorul se
cund al Rapidului, GIIEORGlIE 
NUȚES.C.U, dacă est? adevărat că 
lasă echipa de ti.nereț pe mîna lui 
liie Greavu. „Da, este adevărat — 
ne-a răspuns el. Dar nu o las pen
tru a mă' degaja de ea, ci pentru 
B-i permite lui Greavu să se for
meze ca antrenor, meserie pe care 
o va îmbrățișa foarte curînd".

După opinia lui Gh. Nuțescu, fe
derația acordă destulă atenție cam
pionatului de tineret-rezerve, din 
moment ce jucătorii au asigurate 
condiții de transport, cazare și ali
mentație similare cu cele ale Ju
cătorilor din divizia A ; condițiile 
sînt mai bune decît la divizia B, 
Ușa îneît campionatul de tineret- 
rezerve reprezintă în versiunea fe
derației a doua treaptă valorică 
competițlonală.

„Echipa Rapidului nu a obținut 
cine știe ce rezultate, dar are în 
componența ei cîțiva băieți de nă
dejde, ce se anunță foțhaljști do 
clasă. Pe primul loc s-ar situa mij
locașul Rotaru, care are un stil de 
joc asemănător cu gl Iui Dumitru. 
Apoț, vin fundașii (Irigoraș (com
ponent al lotului național de ju- 
nioyi) și Cine?. De pe lista jucă
torilor de prospectivă lipsesc, deo
camdată, înaintașii. Căutările însă 
coptinuă..."

Antrenorul Nuțescu apreciază 
campionatul, de tineret-rezerve 
drept o competiție foarte utilă, că
reia cluburile nu-l acordă, din pă
cate, prea mult credit. Nici Rapid 
nu i-a acordat fn anii trecuți, dar 
acum și-a reconsiderat atitudinea...

Dumitru VIȘAN

0 „DEROGARE" PENTRU QOBRIN
Azi, componențil Iotului național de 

fotbal șe vțur reuni Ia București. începe 
O nou» (șutilțimă) cțapă de pregătire in 
vederea meciului cu Cehoslovacia, de la 
ț4 noiembrie După partidele susținute 
țniercur’ bl Cupele europene, efoctivcle 
echipelor respective ș^au inapojat din 
deplasări (cazul lui Dinamo și Rapid) Șl 
tricolorii sînt gata să răspundă prezent 
la apelul selecționerilor.

V» fi, totuși, și o uhsență. E vorb» de 
Dobrln. In urma accidentului surerit la 
Antrenamentul dinaintea jocului de veri
ficare cu echipa olimpică a Bulgariei, 
pitcșteanul a urmat un program de pre
gătire specială. Abia joi el și-a făcut 
reapariția în echipa sa de club, în ami-

calul cu Metalul București. Ca urmare 
a Întreruperii pe care a făcut-o «1upț 
cum se știe, el n-a Jucat ulei la Cluj), 
ieri, Dobtin a fost chemat la București 
unde, după un riguros control meditai, 
i s-a stabilit programul individual de 
pregătire? La dorinț» Jucătorului, care 
simte nevoia unor meciuri în plus, An- 
gelp Nlcuiescu șba dat avizul favorabil 
și Dqbrln va participa simbătă și dmnl- 
nlcă, la Pitești, la partidele pe care F.C. 
Argeș )e va susține in cadrul sCupei 
memqriale Emeric Vogi".

După aceste doqă meciuri, luni dlmț- 
neața, Dobrln se va alătura tricolorilor 
șl va lua parte Ia pregătirile comune. 
(AL. C.).

CUPLAJ" PRONOSPORT, PRONOEXPRES!
• Astăzi este ultima zi în care 

mai puteți participa atît la țpp- 
oursul obișnuit Pronosport, cît și la 
tragerea excepțională- Pronoexpres. 
Se poate spune deci că ziua de 7 
noiembrie a.c. Se prezintă cp un 
atractiv „cuplaj" Pronosport — 
Pronoexpreș, cuplaj din care par- 
țicipanții vor 
excursii pesțe 
în bani.

® Extragerea 
toare la tragerea excepțională Pro- 
noexpres va avea loc mîine, dumi
nică 7 noiembrie a.c,, la ora 18,30, 
in sala clubului Finanțe-Bănci din 
str. Doamnei nr. 2 — București.

• Iată acum programul con
cursului Pronosport nr. 46, etapa 
din 14 noiembrie a.c. : I : Româ
nia (A) — Cehoslovacia (A) ; II: 
Cehoslovacia (tineret) — România 
(tineret) : III : Atalanta — Lane- 
rossi ; IV. Bologna — Juventus; 
V. Mantova — Catanzaro ; VI : Mi
lan— Cagliari; VID Napoli — Jn-

ter ; VIII; Torino — Sampdoria ; 
IX : Varese — Roma ; X : Verona
— Fiorentina; XI s Metalul Tîrg.
— Progresul Brăila; XII : Corvi- 
nui — Politehnica Tjm, ; XIII. Gaz 
metan — C.S.M. Sibiu.

obține autoturisme, 
hotare șj cîștiguri

numerelor cîștfgă-

lei.
73 11

10.

<1

79

60

32

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA 
EQTQ DIN Ș NOIEMBRIE I?71

FOND GENERAL DE CțȘTiGURI: 
975.454 lei.

EXTRAGEREA I I 72 46 75 56 7
53 44.

Fond de cîștiguri : 467.635
EXTRAGEREA a D-a : 62 

66 31.
Fopd <Je cîștiguri ; 507.019
Plata câștigurilor la această tragere 

va face astfel ? tn Capitală de 1» 1Ș no
iembrie pină la 20 decembrie 1971 in
clusiv; în țară de la 16 noiembrie pînă 

20 decembrie 1971 ipcțuslv.

Rubrică redactată de 
LOTO • PRONOSPORT

se

'a
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Măria alexandru și carmen crișan
LUPTA PENTRU MEDALII LA DUBLU

PIRAȚII'I
AU CÎȘTIGAT

•••

Novi sad, 
irimisul nostru

Competiția

5 (prin telex, de la 
special).

Internațională de te- 
his de masă cai-S Se desfășoară 
aici, Ia Novi Sad, este țleosebit de 
dificilă, nu numai pehtru că la 
Startul întrecerilor sînt prezente 
numeroasa palete de renume mon
dial, dar și pentru că 
^ste extrem de dens.

Programul de joi a 
hoaptea tîrziu,, t> dată 
rea întîlnirii feminine 
IR. P. Chineză. Sincer_ _______
trezăream șanse destul de bune 
pentru jucătoarele noastre în acea
stă confruntare grea, care ar fi 
putut, însă, să fie trecută cu suc
ces numai în cazul în care sporti
vele noastre ar fi evoluat în cu 
totul altă manieră decît au făcut-o. 
(Este, drept, ele au luptat cu multă 
hmbiție, dar acțiunile lor nu au 
tavut vigoarea cunoscută, s-au co- 
tnis nenumărate greșeli. In special 
Maria Alexandru nu s-a regăsit 
nici un moment, pierzînd — așa 
cum arată și scorurile — fără drept 
'de apel, în cealaltă semifinală femi
nină, reprezentativa sovietică, cu 
Gedraitite într-o formă bună, a 
dispus de selecționata Cehoslova
ciei unde singură Ilona Vostova, 
rleși a cîștigat partidele de simplu, 
h-a putut asigura și victoria la du
blu.
'' La băieți, s-au calificat în finală 
£ele mai bune formații, Suedia și 
Ungaria, cu jucători bine pregătiți 
jfi garnituri omogene.

, Dacă probele pe echipe nu ne-au

programul

luat sfîrșit 
cu disputa- 
România— 

să fiu, în-

adus satisfacțiile așteptate, s-ar 
putea ca cele individuale să ne o- 
fere mai multe rezultate favora
bile. Afirmăm aceasta, întrucît 
pînă la ora transmisiei, jucătoare
le noastre Maria Alexandru și Car
men Crișan au avut cîteva evolu
ții frumoase, ajungînd în semifinale
le probei de simplu și în finala ce
lei de dublu femei. Azi, Maria A- 
lexandru a dispus cu destulă ușu
rință de Ranghelova (Bulgaria), 
iar în sferturile de finală ea a e- 
liminat-o, vădind o superioritate 
netă, pe sportiva chineză Cian Li, 
cea de care fusese învinsă cu o 
seară înainte. De data aceasta A- 
lexandru a dirijat precis mingea 
în apărare și a inițiat cîteva lovi
turi ofensive prin surprindere. De 
asemenea, Carmen Crișan se pre ■ 
zintă mai bine de la un meci la 
altul, se mișcă dezinvolt, atacă ra
pid. Așa le-a învins, pe rînd, pe 
maghiara Lotaller și apoi pe ex
trem de agresiva jucătoare fran
ceză Claude Bergeret care în turul 
precedent dispusese de fosta cam
pioană europeană, cehoslovaca 
Ilona Vostova. în semifinale, Cri
șan va întîlni pe Kishazi, iar Ale
xandru pe Calinska. Proba de du
blu fete a însemnat — și ea — o 
suită de victorii pentru perechea 
noastră, pînă în finală.

Doboși și Gheorghe s-au compor
tat la nivelul cunoscut. Ei au ce
dat unor adversari mai experimen
tați. Totuși, la dublu ei ar fi me
ritat victoria asupra cuplului chi
nez Van Ven-hua, Cen Ciu-tun.

Lipsa de finalizare i-a împiedicat 
să cîștige.

Mîine (n.r. azi) începînd de la 
ora 15 se vor disputa probele fi
nale.

Constantin COMARNISCHi

Iată rezultatele tehnice mai impor
tante : echipe femei, semifinale : R.P. 
Chineză—România 3—1 : Ciu Pao-cin 
—Crișan 2—1 (—16, 15, 13) Cian El— 
Alexandru 2—0 (17, 10), Ciu Pao-cin, 
Cian Li—Alexandru, Crișan 1—2 (20, 
—17, —14), Ciu Pao-cin—Alexandru
2- 1 (—21, 8. 16) | U.R.S.S.—Ceho
slovacia 3—2; echipe bărbați, semi
finale : Suedia — Iugoslavia 3—1 j 
Bengtsson—Stipancici 2—0, Person— 
Surbek 1—2 Bengtsson, Person—Sti
pancici, Surbek 2—0, Bengtsson—Sur
bek 2—0 ț Ungaria—Franța 3—1.

Simplu femei, optimi de finală: 
Bergeret—Vostova 3—1, Crișan—Lotal
ler (Ungaria) 3-0 (14, 18, 19). Resler 
—Neikova 3—0, Kishazi—Ciu Pao-cin
3— 0, Alexandru—Ranghelova (Bulga
ria) 3—0 (20, 10, 10) i sferturi de fina
lă : Crișan—Bergeret (Franța) 3—1 
(16, —14, 20, 19). Kishazi—Resler 3—0, 
Alexandru—Cian LI (R.P. Chineză) 
3—1 (—13, 18, 19, 17), Calinska—Je- 
ler 3—1.

Simplu bărbați, turul I : Gheorghe 
—Kukin (Iugoslavia) 3—2 (—16. —21, 
9, 14, 7), Doboși—Mikeln (Iugoslavia) 
3—0 (14, 8, 13) | turul II : Cen Ciu-tun 
—Zivanovici 3—1, Beleznaț (Ungaria) 
—Gheorghe 3—1 (18, —15, 13, 11), We- 
ber—Vecko 3—0, Bauregel—Ciu Ciu- 
sen 
cia) 
hua 
blu

CANDIDAȚI PENTRU SAPPORO

Ciu-tun

finală :
Bakos 

finală 1

3—1, Doboș!—Rousoupoulos (Gre- 
3—0 | optimi de finală : Van Ven- 
(R.P. Chineză)—Doboși 3—0 | du- 

bărbați, turul I: Doboși, Gheorghe
—Lipotici, Kurtes (Iugoslavia) 3—0 | 
turul II : Van Ven-hua, Cen 
—Doboși, Gheorghe 3—2.

Dublu femei, optimi de 
Alexandru, Crișan—Kishazl, 
(Ungaria) 3—1 i sferturi de
Neikova, Ranghelova—Vostova, Sml- 
dova 3—0, Alexandru, Crișan—Magos, 
Lotaller 3—0 | semifinale : Alexandru, 
Crișan—Andersson, Radberg (Suedia) 
3—1 (20, 18, —18, 11), Grinberg, Ge- 
draitite—Neikova. Ranghelova 3—1.

TURNEUL AFRO-ASIATIC

(A TENIS DE MASĂ

RUGBYȘTII FRANCEZI AU INAUGURAT
SEZONUL INTERNATIONAL

Echipa pentru meciul cu România va fi cunoscută după două testuri cu selecționata Australiei
Dax, Agen și Narbonne. Adevărata 
luptă pentru poziția de fruntaș al 
seriei va începe însă abia în ianua
rie. Pînă atunci, pasionații rugbyu- 
lui trăiesc „febra australiană** și, 
apoi, pe aceea a meciului cu Ro
mânia, confruntări în care repre
zentanții cocoșului galic vor căuta

Rugbyul francez și-a inaugurat 
sezonul internațional cu o netă 
victorie obținută la Paris de repre
zentativa secundă a Franței în fața 
echipei similare a Țării Galilor: 
30—9 (24—6). Sub aceste fericite 
auspicii a început extraordinar de 
bogata serie de confruntări pe care 
le vor avea rugbyștii francezi în 
următoarele luni-. 12 întîlniri numai 
în cursul lunilor noiembrie și de
cembrie și încă tot atîtea de la 1 
ianuarie pînă la 15 aprilie 1972. 
Este — se spune — cel mai bogat 
calendar internațional pe care 
avut rugbyul francez în istoria

cupărilor federației de specialitate. 
Echipa care va reprezenta Franța 
se va contura abia după primul 
meci-test cu selecționata Austra
liei (Toulouse — 20 noiembrie) și 
va fi definitivată peste o săptămî- 
nă, după al doilea test cu austra
lienii.

„LUNA AUSTRALIANA

Pentru iubitorii sportului cu 
Ionul oval din Franța, noiembrie 
a căpătat — anul acesta — supra
numele de „luna australiană**. Este 
lesne de înțeles pentru cei echipa 
continentului din emisfera sudică 
susține în cursul acestei luni opt 
meciuri în Franța, 
două cu 
(în 20.XI
27 XI la Paris) înccrcînd să reabi
liteze rugbyul australian după seria 
de înfrîngeri suferite, la începutul 
toamnei, din partea selecționatei 
sud-africane.

dintre care 
selecționata Franței 
la Toulouse și în

250 DE NOI

Întîlnirile cu 
eni, meciurile

1
> '.;7 ?

Mi

f PRAGA. — Colegiul de antrenori al Federației cehoslovace de schi 
ti stabilit loturile olimpice restrinse din (are urmează a fi selecționați 
sportivii și sportivele ce vor face deplasarea la Sapporo. Lotul masculin 
'Cuprinde pe Fajstavf, Michalko, Henych și Luptak, iar în cel feminin 
figurează Eva Labaskova, Milena Chlumova, Helena Sikolova, Alena 
Hartosova, Anna Sulekova și Milena Cillerova (în fotografia de mai sus, 
!de la ștînga la dreapta). Antrenorii celor două loturi sînt Jaroslav Honcu 
Și, respectiv, Zdenek Ciller.

PEKIN, 5 (Agerpres). — In Pala
tul Sporturilor din Pekin au conti
nuat întrecerile turneului afro-asiatic 
de tenis de masă.

Iată cîteva dintre cele mai impor
tante rezultate înregistrate în con
cursul pe echipe: masculin ; R.P. 
Chineză — Singapore 5—1 ; India — 
Kenya 5—0 ; Nigeria — Senega! .5—0; 
Ceylon — Zambia 5—0 ; Republica 
Arabă a Egiptului — GaU'.bia 5—0 j 
Japonia — Guineea 5—0 : Nigeria — 
Liberia 5—0 • feminin ; R.P. Chi
neză — Sierra Leone 3—1 
Iran
geria' — Liban 3—0 ; Japonia — Irak 
3-0 5 - ' - ■ •
pore — Ti 
Sudan 3—0.

R.P.
Ghana — 

3—1 ; Uganda — Cambodgia 
Uganda — Dahomey 3—0 ; _N1- 
Siria — Etiopia ’3—0 ; Singa- 

Tanzania 3—0 ; Nigeria —

Start în seria secundă
A DIVIZIEI NAȚIONALE 

DE HOCHEI
GALAȚI, 5 (prin telefon, de la 

Corespondentul nostru).
Pe patinoarul artificial din loca

litate au început vineri după-amia- 
ză întrecerile grupei secunde a di
viziei naționale de hochei. Echipele 
I.P.G.G, București, Dunărea Galați, 
Țîrnava Odorhei și Avîntul Gheor- 
ghieni yor stabili pe parcursul a 
cinci tururi configurația locurilor 
V—VIII ale clasamentului. Iată 
cîteva amănunte de la reuniunea de 
Ieri i

I.P.G.G, — AVÎNTUL 
| 4—2 (1—1, 0—1, 3—0)

A fost o partidă de mare luptă, 
Bar de slab pivei tehnic. Studenții 
fiu întîlnit Un adversar incomod, 
hotărît să lupte' pînă la epuizare 
pentru un scor cît mai ștrîns. La un 
moment dat balanța avantajului a 
înclinat în favoarea Avîntului, da
torită jocului foarte inspirat al por
tarului Gherghely și... lipsei de in
spirație a bucureștenilor care, chiar

'S'.

și în momentele de superioritate 
numerică, n-au reușit să marcheze. 
După două reprize scorul era favo
rabil hocheiștilor din Gheorghieni.

în final, studenții au avut o re
venire puternică, smulgînd în cele 
din urma o victorie în care aproape 
că încetaseră să mai spere. Nu pu
tem trece cu vederea numeroasele 
durități care au caracterizat acest 
joc și care i-au obligat pe arbitrii 
C. Sgîncă și M. Presneanu să dic
teze nu mai puțin de 23 de minute 
de penalizare. Au marcat: Man- 
tea (2), Păduraru, Rusz, respectiv, 
Szasz și Csikil.

DUNĂREA GALATI — TlRNAVA 
ODORHEI 10—2 (2—0, 4—1, 4—1)

Au înscris: Ciobotaru, Curelaru, 
Nistor (2), Moroșan, Olevici, Cordu- 
ban (2), Rusu, Nuțu, respectiv 
Gyorgy și Tarcsi. Au condus bine 
arbitrii Gh. Tașnadi (M.Ciuc) și Gh. 
Mureșan (Buc.).

T. SIRIOPOL

•A. <r'-. “•

„CLIPA ROMÂNIEI LA CĂLĂRIE
CLUJ, 5 (prin telefon). Vremea 

iîeosebit de rece și ceața abunden
tă i-a împiedicat Pe amatorii de 
călărie de a fi martori la prima 
competiție cu caracter republican 
pe care o găzduiește zilele aces
tea noua bază hipică a Clujului.

Prima zi a întrecerilor din ca- 
'drul „Cupei României*’, p debutat 
cu proba de obstacole, categoria 
Semiușoară-juniori. barema A, fără 
Cronometru. Din cei 11 călăreți ^a- 
iparținînd cluburilor Steâua, Dina
mo, Petrolul Ploiești, Clubul Spor
tiv Municipal Iași, Centrul de că- 
Oărie București ți Asociația' spor
tivă Armata Cluj ■— doar trei au 
terminat parcursul fu 0 p penali-' 
tare, disputîndu-șl fipol barajul.

Reușind Un parcurs fără nici p 
teroare și realizînd cel mai bun timf) 
(33,1) clujanca Ildiko Uifalvi s-a 
clasat cu galul Oglinda, pe primul 
loc. Ei îi țirmează Marian Simion 
ÎDinamo), teu Milano j Ș4,l ți Paul 
7 ■

Mazilu (C. S. M. Iași), cu Anton i 
50,5 cu 3 p penalizare.

Seniorii au debutat în „Cupa Ro- 
mâniei** cu parcursul american, ca
tegoria ușoară. Proba a fost do
minată de stelistul Vasile Tudor 
care, cu Sonor, a realizat cel mai 
bun punctaj — 39 p (1 : 31,5). Pe 
locul II, Gheorghe Moiseanu (Di
namo), cu Jantuan : 38 p (1:34,5). 
37 de puncte au totalizat trei călă
reți : Gioconda Pînzaru (C. S. M. 
Iași) •— cu Lăcătuș, Gh. Nicolae 
(Petrolul) —• cu Bicaz și C. Vlad 
(Dinamo) ■— cu Jac. Datorită unui 
timp superior (1 :33,5), locul trei 
în clasamentul probei îl ocupă plo
ieșteanul Gh. Nicolae.

Astăzi, după 6 probă neoficială 
de obstacole, categoria semiușoară, 
barema A la cronometru, urmează 
proba de obstacole ștafetă doi că
lăreți, categoria ușoară.

Nușa DEMIAN
T

rugbyștii australi- 
echipelor A și B ale 

Franței, selecționatele Parisului și 
ale altor orașe sau departamente 
care au în fată un bogat program 
internațional, au dat mult de lu
cru selecționerilor federali, ca și 
celorlalți tehnicieni care au tre
buit să rețină pentru cele 12 par
tide din acest an nu mai puțin de 
250 jucători. Cei șapte observatori 
federali care străbat Franța în 
lung și în lat, urmărind jocurile 
din campionatele diviziilor A și B 
au recrutat o serie de elemente 
noi, o pleiadă de autentice spe
ranțe.

ECHIPA PENTRU MECIUL 
CU ROMÂNIA

INTERNAȚIONALI 1

Jean Louis Berot (cu mingea în mină), unul dintre valoroșii mijlocași 
rugbyul francez

să confirme excelentele rezultate 
obținute în turneul estival din A- 
frica de Sud.

de deschidere din
Dacă nu putem anticipa nimic în 

privința componenței XV-lui fran
cez, știm, în schimb, că arbitrul 
meciului va fi scoțianul T. S. Grier
son. ing. PAUL CIOBĂNEL

Paris, noiembrie 1971

Trebuie să spunem că, pentru 
moment, meciul Franța — România 
nu se află pe primul plan al preo-

...Șl CAMPIONATUL CONTINUĂ

In ciuda calendarului internațional 
atît de încărcat, cele 64 de echipe 
din prima divizie își continuă ac
tivitatea competițională fie în ca
drul campionatului, fie în cupa De 
Manoir. Pînă în prezent au cele 
mai mari șanse de a termina în 
fruntea seriilor echipele: Beziers, 
Toulon, Brive, Pau, Montferrand,

In meciul de box de la Wroclaw

POLONIA R.F.G. 7-3
Numeroși spectatori au urmărit, 

la Wroclaw, intilnirea internațională 
de box dintre selecționatele Poloniei

PUGILIȘTII DE LA CONSTRUCTORUL GALATI

VICTORIOȘI
Boxerii de la Constructorul Ga

lați, însoțiți de antrenorii Petre 
Mihai și Mihai Dobre, precum și 
de arbitrii Petre Epureanu și Cor
nel Țucă, an efectuat un turneu 
în Italia, unde a» susținut două 
partide cu selecționate ale regiunii 
Toscana. Iată rezultatele înregis
trate Ia Piombino i Ganea egal cu 
Sal, Gojan b.p. Favaro, Iuga b.p. 
Soro, Amăzăroaie înv. ab. II Bonzi,

ÎN ITALIA
Deicu egal cu Diana, Bogdan b.p. 
Gordini, Moraru p.p. Marcheti. A- 
poi, la Cecina i Deicu egalpoi, la Cecina i Deicu egal cu 
Șanseverin, Bogdan egal cu Ga- 
sami, Săvescu p.p. Conte, Bute egal 
cu Pel ini, Marcel Florea egal cu 
Rosito, Sănătescu b.p. Cerbai. în 
prima reuniune rezultatul a fost 
10—4 pentru gălățeni, iar în a 
doua 6—6.

și R.F. a Germaniei. Pugiliștii polo
nezi au obținut victoria cu 7—3 (s-au 
disputat 10 meciuri, în program ne- 
figurînd categoria ’ semimuscă Din 
echipa poloneză, o impresie deosebită 
au lăsat Szcepanski (cat. semiușoară). 
campion al Europei, și Rudkowski 
(mijlocie mică). Iată rezultatele în 
ordinea categoriilor (de la muscă la 
grea) : H. Skrzypczak (P.) b.p. W. 
Stephani (RFG) ; J. Witek (P.) b.p. 
W. Schafer (RFG) ; R. Gotfryd (P) 
b.p. P. Krause (RFG) ; J. Szcepanski 
(P.) b.p. P. Henatsch (RFG) ; F. 
Madarasz (RFG) b.p. S. Osztab (P.); 
G. Muenchow (RFG) b.p.
(P) ; W. Rudkowski
Kottysch (RFG) ; R. Sitkowski (P) 
b.p. L. Kakolewicz (RFG) ; S. Dra
gan (P.) b.p. U. Siemering (RFG) ; 
P. Hussing (RFG) b.p. L. Treia (P.).

P. Osiak 
(P.) b p. D.

DE IARNAIN FAȚA J.O.
Pe măsură ce ne apropiem 

viitoarea ediție a JO. de iarnă

Jocurile Olim- 
s-a produs la 
acum 15 

cucerit
ani, 

prima 
schiu- 
Sido- 
proba 

fost o 
ar fi

de 
Si 

de vară, presa de pretutindeni con
sacră articole consistente probleme
lor pe care le ridică pregătirea co
respunzătoare a sportivilor din țara 
respectivă. Ziarul sovietic „PRAV
DA”, de exemplu, se preocupă de 
perspectivele pe care le ad schiorii 
alpini ai U.R.S.S. în probele olim
pice 5

La debutul lor în 
pice de iarnă care 
Cortina d’Ampezzo, 
sportivii sovietici au
medalie (de bronz) în domeniul 
lui alpin, datorită Evgheniei 
rova, clasată Pe locul III în 
de slalom special. Și nu a 
intîmplare fericită. Sidorova
putut să se claseze mult mai bine, 
dar ea a fost serios handicapată de 
o rană suferită cu numai o zi înain
tea concursului. La următoarele 
Jocuri Olimpice de iarnă, schiorii 
noștri alpini 
nici un Ioc

Ne aflăm. 
Olimpice de 
schiorii noștri alpini să se situeze 
printre primii 1 Da, spun antrenorii 
șl specialiștii. Noi avem sportivi bine 
dotați $1 vor putea dovedi aceasta 
in competiții. La concursurile de 
vară, desfășurate în Caucaz, dețină
torul celor două Cupe mondiale și 
al titlului de campion mondial, aus
triacul Karl Schranz, ca și cîștigă- 
toril medaliilor de argint șl bronz 
Ia J.O. de Ia Grenoble, Huber și 
Meissner, i-au întrecut pe schiorii 
noștri alpini cu numai cîteva ze
cimi de secundă. De asemenea, la 
ultimul concurs international, dispu-

concursului.
Olimpice de 

nu au mai ocupat, insă, 
fruntaș.
acum, în fata Jocurilor 
la Sapporo. Vor reuși

tat in luna mai, sportiva noastră So
nia Isakova a fost întrecută de cîști- 
gătoarea Cupei Mondiale. Gertrude 
Gabie, cu numai o secundă și 7 
cimi în proba de slalom uriaș.

Totuși, aceste rezultate pline 
promisiuni nu ne pot liniști. La 
trecerile din tara noastră au 
cipat numai sportivii sovietici 
mai buni 
La J.O. ei 
sau a 5-a 
Iuzuri...

ze-

de 
în- 

parti- 
și cei 
lume, 
a 4-a

schiori alpini din
vor lua startul în 

grupă, pe o pîrtie cu ta-

Ce mai trebuie făcut în timpul 
care a rămas pînă la J.O. i 
ameliorăm forma sportivilor ? 
buie să se realizeze o pregătire 
tilaterală și foarte minuțioasă, 
alpinii noștri vor trebui să-și 
vîrșească experiența de concurs în 
perioada noiembrie — ianuarie și, 
eventual, să dobîndească dreptul de 
a lua startul în grupa a 3-a sau 
chiar a 2-a. Se înțelege de Ia sine 
că sportivii vor trebui înzestrați și cu 
un echipament modern.

ca să
Tre- 

! mul- 
Apoi, 
dcsă-

LtOUlPt FĂRĂ ISOTRON!
„E vorba despre aparatul, inven

tat cu vreo 15 ani în urmă de doc
torul John B. Ziegler — scrie coti
dianul francez „L’EQIHPE" — și 
care a fost perfefcționat în vre
mea din urmă. Aparatul, numit 
Isotron, produce cu ajutorul unor 
electrozi legați de 
rie de impulsuri 
ceeași natură ca 
duși de creier.

Doctorul Ziegler afirmă că a reușit, 
cu stimulatorul său artificial, în 
cursul a numeroase încercări e- 
fectuate îndeosebi asupra copii
lor, creșteri ale volumului muscu
lar pînă la triplarea lui. Bineînțe
les, o asemenea descoperire nu pu
tea lăsa indiferentă .lumea profesio
nistă a sportului american, în spe
cial cercurile fotbalului, base-ball- 
ului și boxului.

Cunoscutul sportiv (n.r- haltero
fil american) Bob Bednarski, a măr 
turisit că utilizînd isotronul a reu
șit ca, în trei ședințe de 20 de

încheieturi o se- 
electrice, de a- 
biocurenții pro-

minute, să economisească trei an- . 
trenamente săptămînale complete. 
Totul, fără a resimți vreo oboseală 
fizică la sfîrșitul ședințelor.

S-ar crede că visăm... Din pă
cate nu plutim în domeniul ficțiu
nii. Utilizarea Isotronului poate 
explica unele rezultate, deoarece 
aparatul îmbunătățește condiția fi
zică a sportivului. Se află, oare, 
aici cheia unor spectaculoase per
formanțe în discipline bazate în
deosebi, pe forța musculară?

Dar în lumea antrenorilor au în
ceput să se audă glasuri care sînt 
împotriva unei asemenea invenții 
care nimicește etica sportivă. Ne 
putem imagina de pe acum, în mod 
efectiv, apariția pe stadioane a u- 
nor monștri pregătiți de ingineri, 
de alchimiști ai forței fizice, o re
plică de tip'“sportiv a celebrului

este de acord că un 
de a progresa tre-

Frankenstein.
Toată lumea 

asemenea mod 
buie interzis**.

...Cu aceste cuvinte t-a în
cheiat uttima transmisiune 
radiofonică ăe la competi
ția de base-ball „World Se
ries' pe care tiord-amerlcanil 
o consideră an veritabil cam
pionat mondial al echipelor 
profesioniste, chit că ele nu 
provin dectt din emisfera 
nordică a Lumii Noi. Locul 
tntîi, așadar, echipa .Pitts
burgh Pirates".

Au ctștigat „Pirații"/... Și 
orașul de baștină al acestei 
formații — este vorba de 
marele centru industrial Pitts
burgh — avea să cunoască, 
tn locul clipelor de firească 
și decentă euforie, umilința 
și Spaimele născute din sfi
dare și gest brutal.

Au ctștigat „Pirații", iar 
onorabilii profesioniști ai 
mingii de 5 uncii, purtînd pe 
tricouri acest nume, ca să 
semene, probabil, teama prin
tre adversari — au simțit ei 
înșiși cum îi gîtuiește frica, 
în momentul tn care „admi
ratorii" au tăbărît asupra lor 
pentru a le sfîșia echipamen
tul, pînă la ultima piesă ves
timentară, 
dorea o 
epocalul

Prilej 
șuiul să 
țin a mai lipsit ca să se a- 
peleze la Garda Națională) 
în primul rînd, pentru a-i 
salva pe jucătorii asaltați de 
„fans"-ii dezlănțuiți și, apoi, 
ca să-i tempereze pe cei 
40 000 de exaltați care au 
spart vitrinele magazinelor, 
au devastat localurile, au răs
turnat automobile și le-au 
dat foc, au violat femei tn 
plină stradă, urmăriți de pri
virile dezgustătoarei hoarde

Si pompierii orașului au 
fost nevoiți să intervină pen
tru a salva un zgîrie-nori de 
flăcările ce s-au întins asu
pra lui de la un enorm pa
nou publicitar, incendiat de 
cîțiva simpatizanți ai ,,pira
ților", cărora suprema beati
tudine prilejuită de succesul 
acestora în „World Series" 
le-a trezit veleități de Ne- 
reni.

Au ctștigat „Pirații"! Și 
pentru asta, la Pittsburgh, 

niște oameni tși pierd omenia 
și uzul rațiunii ?

căci fiecare tji 
mică amintire de la 
eveniment.

pentru poliția ora- 
intre in alarmă (pu-

Sebastian BONIFACIU

SPADASINII ROMÂNI LA KIEV
O victorie și două

MOSCOVA, 5 (Agerpres). — La 
Kiev, s-a desfășurat întîlnirea in
ternațională de spadă dintre selec
ționatele R.S.S. Ucrainene și Româ
niei. La capătul unor asalturi spec
taculoase scorul a fost 8—8, victo
ria revenind gazdelor la tușe cu 
55—60. O evoluție remarcabilă a 
avut spadasinul român Alexandru 
Istrâte, care l-a învins cu 5—4 pe - 
campionul mondial Grigori Kriss.

Echipa României a mai susținut

tnfrlngeri la tușe
două întîlniri i cu formația de ti
neret a R.S.S. Ucrainene, pe care 
a învins-o cu 9—3, și cn selecțio
nata secundă a R.S.S. Ucrainene în 
care scorul a fost din nou 8—8, 
victoria fiind obținută Ia tușe cu 
59—62 de scrimerii ucraineni.

TIRIAC

La Stockholm 
gimeno Învinge 

PE ROSEWALL
Turneul de tenis de la Stockholm 
programat ultimele partide din op-a . __

timile de finală ale probei de simplu 
masculin. Tn cadrul acestor meciuri, 
spaniolul A. Gimeno l-a învins pe 
australianul Ken Rosewall cu 7—6, 
7—6. în celelalte meciuri : Arthur 
Ashe — Marty Riessen 6—3, 6—1 ; 
Tom Okker — Charlie Pasarell 
6—1. 6—2 ; John Aexander — Brian 
Fairlie 7—6. 6—4.

ELIMINAT !
GLASGOW 5 (Agerpres). — In sfertu

rile de finală ale probei de simplu băr
bați din cadrul turneului internațional de 
tenis de la Aberavon (Țara Galilor), en
glezul Gerald Battrick l-a învins cu 6—4. 
6—2 pe compatriotul său Warboys. In 
semifinală, Battrick 11 va tnttlnl pe J. 
de Mendoza (Anglia), care l-a eliminat 
cu 6—2 6—3 pe jucătorul român Ion Ti
riac. Cealaltă semifinală se va disputa 
între sud-africanul Hewitt șl chilianul 
Fillol, învingător cu 7—6. 6—0 în fața 
francezului Goven.

Intr-o partidă contind pentru turneul 
feminin, tenismana franceză Franțoise 
Durr a dispus eu 6—2, 6—0 de ameri
cana Patti Hogan.

PATINATORII ARTISTICI IN INIRECERE
Elena Moiș pe locul

MOSCOVA, 5 (Agerpres). — Con
cursul internațional de patinaj artis
tic, desfășurat la Rostov pe Don, 
a fost dominat de sportivii sovietici, 
învingători în toate probele.

în proba masculină, victoria i-a 
revenit lui Iuri Ovcinnikov. cu
1 296,2 p. urmat de compatrioții săi, 
~ " 1287,7 p și Igor

p. Patinatorii ro
și Octavian Goga
12 (cu 1 055 p)

1 038 p).

Sergheț Volkov — 
Bobrin — 1 260,3 
mâni Mircea Ion 
au ocupat locurile 
respectiv, 13 (cu '

Concursul feminin s-a încheiat

IX la Rostov pe Don
succesul Marinei Titova — 1 253,8 p, 
secundată de Tatiana Oleneva (URSS) 
— 1203,2 p. Patinatoarea româncă 
Elena Moiș s-a clasat Pe locul 9, 
Cu 1 067,5 p.

Foarte spectaculoasă a fost proba 
de perechi, cîștigată de Liudmila 
Smirnova — Andrei Suraikin cu 226,1 
p. Multiplii campioni olimDlci și 
mondiali. Liudmila Belousova si Oleg 
Protopopov s-au situat Pe 
cund, cu 225,6 p.

In proba de dansuri au 
învingători Tatiana Voltiuk 
slav Jegalin, cu 168,2 p.

locul se-
terminat 

si Viace-

La Setubal s-a disputat meciul retur 
dintre echipa locală Vitoria și formația 
Spartak Moscova, contînd pentru turul 
II al „Cupel UEFA" la fotbai. victoria a 
revenit gazdelor cu scorul de 4—6 (1—0) 
prin golurile marcate de Octavio (mln. 
29), Torres (min. 52 și 56) șl Jacinto 
Joao (mln. 77). Partida a fost urmărită 
de peste 40 000 de spectatori. în primul 
Joc, scorul a fost egal : 0—0, astfel că 
fotbaliștii portughezi s-au calificat pen
tru turul următor al competiției, în care 
vor Intîlnl pe U.T. Arad.

Juan de Los Lagos) cîștigatâ de olande
zul Van Stralen. care a acoperit distanța 
de 85 km în lh 58:00. Pe locurile urmă
toare s-au clasat belgienii A. Heryeers 
— lh 58:10, Van Looy — lh 58:2o și ar
gentinianul Breppe — lh 58:30. tn cla
samentul general individual continuă să 
fie lider Fedor den Hertog (Olanda), 
urmat de Franco Baroni (Italia) — la 
4:58, Win Kelleners (Olanda) — Ia 5:24. 
Pe echipe, conduce formația Italiei cu 
63h 19:33, secundată de Olanda — 63 h 
20:33, Cuba — 63h 22:07,

Echipa de fotbal Progresul Brăila, aflată 
In turneu în Bulgaria, a jucat în orașul 
Ruse cu formația locală Dunav. Victoria 
a revenit fotbaliștilor bulgari cu scorul 
de 3—0.

Concursul Internațional de călărie de Ia 
Amsterdam s-a încheiat cu o probă de 
obstacole, în care victoria a revenit cu
noscutului campion vest-german Alwln 
Schockemohle pe calul „The Robber". 
El a parcurs traseul în lungime de 520 
m cu 16 obstacole în 48,6 și 4 puncte 
penalizare. Pe locul secund s-a clasat 
brazilianul Nelson Pessoa pe „Nagir" — 
43,1 și 8 p.p., urmat de Ann Moore (An
glia) pe „April Love" — 141,9 și 4 p.p., 
Gert Wiltfang (R.F. a Germaniei) pe 
„Dorian Grey” — 148,7 șl 4 p.p. 
no Manclneli (Italia) pe „Water 
— 150,8 și 4 P-P.

Grazla- 
Surfer”

dotatăTradiționala 
cu „Trofeul 
ceastâ ediție 
nia) — Leif 
au parcurs 106 km. pe un traseu de lingă 
Bergamo, în 2h 14:16,4, obțlnînd o medie 
orară de 48,706 km. Excepționala perfor
manță constituie un nou record al cursei 
(vechiul record era de 47,453 km Ia oră 
și aparținea fraților Pettersson). La ac
tuala ediție, frații Gosta și Thomas Pet
tersson au ocupat locul doi cu 2h 16:42, 
fiind urmați de francezii 
și Bernard Thevenet, la 
gatorl.

competiție clclistă 
Baracchi" a revenit la a- 
cuplulul Luls Ocana (Spa- 

Mortensen (Danemarca). Ei

Roger Pingeon 
3:46 de învin-

Turul ciclist al Mexicului 
disputarea etapei a 7-a (Leon

a continuat cu 
— San

etc.

In Cursa clclistă de șase 
desfășoară In prezent pe 
coperit din Frankfurt pe Main, continuă 
să conducă cicliștii vest-germani Rudi 
Altlg ș! Albert Fritz cu 330 puncte, se
cundați de compatrioțll lor BugdahI — 
Kemper cu 307 puncte.
■

La Cairo, lntr-un meci pentru primul 
tur al „Cupei campionilor europeni" la 
baschet masculin, s-au lntîlnit echipa 
locală Gezlreh șl formația lugoplastlka 
Split. Baschetballștii Iugoslavi au termi
nat Învingători cu scorul de 84—66 (43— 
33). Returul acestei intllnlr! se va dis
puta Ia 10 noiembrie la Split. In cadrul 
aceleiași competiții, echipa TU Istanbul 
a învins pe teren propriu cu scorul de 
01—84 (48—48) formația UBSC Vierta.
■

Echipa masculină sovietică de baschet 
Statyb Vilnius, aflată in turneu tn Ce
hoslovacia, a Jucat cu formația Banik 
Gandlova pe care a invins-o cu scorul 
de 92—86 (56—46). Cel mai bun jucător 
de pe teren a fost cehoslovacul Lacina, 
care a înscris 33 de puncte. Din echipa 
oaspeților s-au remarcat Kazunas (21 
puncte) șl Glrskis (16 puncte).
■

Turneul Internațional masculin de volei 
desfășurat la Avignon (Franța) s-a în
cheiat eu victoria formației italiene Pa
nini Modena, urmată de echipele Raemg 
Club (Franța), Partizan Belgrad. Atleti
co Madrid și C. V Avignon. In finala 
competiției, voleibaliștii italieni au în
trecut cu scorul de 3—0 echipa Racing 
Club.

sile, care se 
velodromul a-
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