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Perioada de relaxare a selecfionabililor s-a încheiat ieri
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u ample reverberații în conștiința cetățenilor 
țării, care au aprobat cu entuziasm Programul 
P.C.R. pentru îmbunătățirea activității ideologi

ce, ridicarea nivelului general al cunoașterii ți edu
cația socialistă a maselor, pentru așezarea relațiilor 
din societatea noastră pe temelia principiilor etice ți 
echității socialiste ți comuniste, Plenara Comitetului 
Central al Partidului Comunist Român din 3—5 noiem
brie se înscrie ca un eveniment memorabil în istoria 
poporului nostru.

Cuvîntul responsabilitate a revenit adesea în lucrările 
recentei plenare. Prin Expunerea secretarului general 
al partidului, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, înalta 
responsabilitate a comuniștilor pentru destinul Ro
mâniei socialiste, pentru triumful principiilor socialiste 
ți comuniste în viața poporului nostru, ți-a găsit o 
strălucită afirmare. Analiza temeinică, lucidă, prin
cipială, prilejuită de această plenară — „o înaltă 
țcoalâ de clarificare a unor probleme de o impor
tanță excepțională" pentru educația socialistă a ma
telor, cum a subliniat secretarul generai al partidului 
în încheierea lucrărilor — a fost animată — respon
sabilitatea politică, civică, morală a acestui înalt for 
de partid, reflectînd, totodată, deplina sa unitate, 
devotamentul întregului popor față de politica marxist- 
leninistă a Partidului Comunist Român.

Apreciind și aprobînd amplul program de măsuri 
adoptate în iulie de Comitetul Executiv al C.C. al 
P.C.R., pe baza propunerilor tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, Hotărîrea plenarei din 3—5 noiembrie 
vede în acest program „o vie întruchipare a respon
sabilității și umanismului care călăuzesc politica par
tidului, a caracterului său consecvent revoluționar".

lată de c» întregul nostru popor își exprimă ade
ziunea deplină la Programul adoptat de plenară. 
Pornind de la realitățile țării noastre și avînd în față 
țelurile, majore ale noii sale etape de dezvoltare — 
construirea societății socialiste multilateral dezvoltate 
— Programul definește cu claritate răspunderile pe 
care fiecare comunist, fiecare cetățean le are în ridi
carea nivelului general al cunoașterii, In educația sa 
ți a colectivului din care face parte, în promovarea 
cu principialitate și intransigență □ principiilor eticii 
și echității socialiste și comuniste.

Programul adoptat de partid — plan de perspecti
vă, cu o puternică armătură ideologică, politică și eti
că — se adresează fiecăruia dintre noi, mobilizîndu-ne 
la o contribuție conștientă și responsabilă în dome
niile noastre de activitate, la o autoanaliză exigentă 
a modului nostru de comportare în societate, lată de 
ce realizarea acestuia este considerată, pe bună drep
tate, drept un ideal concret al întregului popor român.

Conferențiarul, prof univ. dr. Leon Teodorescu, ți asistența, ieri în sala 
Dalles. Foto l M. THEO

HANDBALISTELE 
JAPONEZE 

ÎN CAPITALĂ
Asearfi a sosit în Capitală 

echipa feminină de handbal 
a Japoniei. Formația niponă 
va întîlni la 12 noiembrie (la 
Galati) și Ia 13 noiembrie (la 
București) reprezentativa Ro
mâniei. Aflată de la 3 noiem
brie în Europa, selecționata 
Japoniei (antrenor principal 
Kazoe Yamada, antrenori 
Utzuno Tosikazo și Ii Kaoru) 
a jucat patru partide (toate 
cîștigâte) în Danemarca și 
Suedia. După cele două me
ciuri din România, handba
listele japoneze vor evolua 
în R.F. a Germaniei, Franța 
și Italia, după care, la 11 
decembrie, se vor prezenta 
la startul turneului final al 
campionatelor mondiale din 
Olanda.

FORMULA NAȚIONALEI DE FOTBAL S-A CONTURAT

Năstase sau lordănescu, alături 
de 3 certitudini : Lucescu 

Dembrovschi, Dobrin

BRAȘOV, 8 (prin telefon) — Luni 
a fost din nou la Poiana Brașov o 
vreme de o frumusețe simplă și ab
solută, o sărbătoare de lumină, de 
verde și dc alb. Păcat că lotul națio
nal del fotbal pleacă după un sejur 
atît de scurt. încă două, trei zile 
de odihnă în ambianța aceasta care

Romulus BALABAN

(Continuare in pag. a 3-a)

DE ASTAZI, LA GALAȚI

8 REPREZENTATIVE ÎSI DISPUTĂ
TROFEUL CARPAȚI

• întrecerea este cotată drept una dintre cele mai mari com
petiții de handbal masculin ale sezonului 4* Privind, de pe malul 
Dunării, spre Miinchen... ® Out-siderii pot deveni... protago-

niști ! • Cavalerii fluierului și problemele ior
european — au oferit spectacole de 
calitate, dispute in general intere
sante prin echilibrul și dirzenia lor. 
Dar, la a Xll-a ediție, lucrurile se 
schimbă într-un fel. Ea se încadrea- 
ț

in timp ce la București e „primăvară" în Poiana Brașov, tricolorii s-au în- 
tilnit cu iarna într-un splendid decor, cu adevărat deconectant.

Foto i Th. MACARSCrilColin ANTONESCUUN ÎNDEMN 
Șl 0 CĂLĂUZĂ

ÎN MUNCĂ

GALAȚI, 8 (prin telex, de la tri
misul nostru).

Timpul care a mai rămas pînă la 
partida de debut a celei de a XII-a 
ediții a „Trofeului Carpați” la hand
bal masculin se exprimă acum în ore
Aceasta înseamnă că, pe toate pla
nurile. pregătirile au fost încheiate, 
că echipele care Vor disputa intîie- 
tatea au terminat preparativele și 
și-au definitivat planurile tactice, 
că organizatorii au pus totul la 
punct. Gălățenii. ca să spunem așa, 
debutant! pe acest tărîm — deoarece 
„Trofeul Carpați” a. . circulat de-a 
lungul anilor numai pe ruta Bucu
rești — Cluj — Timișoara — au avut 
multe și spinoase probleme de re
zolvat Dar. acum putem spune că 
totul este pus la punct și că. îm
preună cu amatorii de sport din 
acest mare oraș dunărean, așteptăm 
cu Interes primele confruntări. Ce 
ne vor aduce ele ?

Iată o întrebare la care răspun
sul este destul de greu de dat. Toate 
edițiile de pînă acum ale acestei 
tradiționale întreceri — care se 
bucură de un mare prestigiu pe plan

V

EDUCAȚIA FIZICA ȘI EDUCAȚIA CETĂȚENEASCA*
(Continuare tn png. a 4 a)

DE NEDESPĂRȚIT
ÎNTREAGA ACTIVITATE SPORTIV-TURISTICĂ

La Universitatea populară Bucu
rești, instituție oare și-a ciștigat un 
frumos prestigiu în opera de răspîn- 
dire a științei și culturii în rîndul 
maselor, și-a inaugurat ieri cursurile 
lectoratul avînd drept obiect proble
matica educației fizice și a sportu
lui.

în sala Dalles au fost prezenți ac
tiviști sportivi, membri ai birourilor 
cluburilor și asociațiilor sportive din 
Capitală, conducători de secții, an
trenori. profesori de educație fizică, 
metodiști. practio activul de bază pe 
care se sprijină sportul bucureștean. 
Deschlzînd cursul, conf. univ. dr.

Nîcu Alcxe, din ooleotivul de cate
dră, a evocat rezultatele rodnice ob
ținute In eei trei ani de existență a 
lectoratului, aportul adus la popu
larizarea educației fizice și a sportu
lui, la ridicarea nivelului de cunoaș
tere și de înțelegere a acestui feno
men integrat organio In viața noastră 
socială.

Anul acesta cursul și-a propus să 
consacre majoritatea expunerilor sar
cinilor de uriașă însemnătate reieșite

(Continuare In pag. a 4-a)

FĂCUTĂ DL CĂTRE Ctl CU ÎNALTE VIRTUȚI MORALE
Amplul program adoptat de Comi

tetul Executiv al C.C. al P.C.R. în 
iulie 1971 ne-a determinat să întoc
mim imediat un plan de măsuri me
nit să contribuie Ta îmbunătățirea 
activității politico-ideologice a tutu
ror celor care lucrează în cîmpul 
activității de educație fizică și sport 
din județul Cluj, proiect care a dus 
la unele acțiuni practice valoroase și 
la forme educative eficiente.

Acum, însă, în lumina lucrărilor 
recentei plenare a Comitetului Cen
tral al P.C.R. șl a istoricei expuneri 
a tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU 
— care constituie pentru noi toți un

veritabil îndreptar a ceea ce trebuie 
să fie un cetățean de tip nou și „un 
comunist de omenie" — planul nos
tru de muncă trebuie mult îmbunătățit 
și completat, după cum îmbunătățită 
trebuie să fie și activitatea noastră, 
a celor care urmărim materializarea 
planurilor pe care le elaborăm.

Apreciind că munca educativă a 
sportivilor trebuie făcută de către oa
meni cu înalte virtuți morale și pro-

NICOLAE MUREȘAN
președintele C.J.E.F.S. Cluj

(Continuare In pag. a 4-a)

După victoria de la Nov! Sad

MARIA ALEXANDRU CONCUREAZĂ
LA „INTERNAȚIONALELE" FRANȚEI
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Maria Alexandru pe podiumul premianților, după primirea tro
feului ciștigat o dată cu titlul de campioană internațională de tenis 
de masă a Iugoslaviei. Alături, finalista probei, maghiara Beatrix 
Kishazi. De la Novi Sad, prima noastră jucătoare a plecat la Paris, 
unde participă in aceste zile la internaționalele Franței.

Foto: Bora VOJNOVICI-Novi Sad

Mi-am putut da seama, o 
dată în plus, de importanța 

care o acordă 
factorului u- 

de
primordială pe 
partidul nostru 
man, în amplul proces 
edificare a societății socialiste 
multilateral dezvoltate. O ase
menea societate nu poate fl 
făurită decît de oameni înar
mați cu o înaltă conștiință 
socialistă, devotați patriei, 
luptători neobositi pentru în
florirea ei.

Expunerea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU, lu. 
crările Plenarei și Hotărirea 
care a fost adoptată cu acest 
prilej constituie pentru mine 
un îndemn si o călăuză In 
muncă. în eforturile de ridi
care a nivelului 
in strădania de a 
tățean de nădejde 
mele. La cei 39 de . ___
mă mindresc cu faptul de a 
fi împlinit 24 de ani de drd 
lucrez in această uzină și. 
totodată, de a ti desfășurat 
o eficientă muncă obștească, 
în special pe tărîmul sportu
lui. Sîut arbitru de volei, gim
nastică si atletism și găsesc 
timpul necesar să mă ocup șl 
de antrenarea echipei de volei 
a uzinei noastre, care anul 
acesta a promovat în campio
natul municipal — categoria 
Promoție. Toți lucătorii aces
tei echipe inimoase sînt sn- 
lariați aj uzinei, muncitori și 
tehnicieni, patru dintre el lu- 
crfnd alături de mine. in 
secția freze. Noi am învățat 
să apărăm prestigiul uzinei, 
atit ca muncitori, cit ii ca 
sportivi, dind lucru de cali
tate. dovedind o 
ireproșabilă Ia locurile noas
tre de muncă, manifestlnd (1 
In activitatea sportivă aeeeați 
exigentă.

Lucrările recentei Plenare 
a C.C. al PC.R. constituie un 
izvor bogat de 
pentru ' “

•-u 
Ideile 
trebuie 
fiecare 
stituind . .
ridicarea conștiinței 
in participarea cu 
sporite la opera de 
șire a construcției 
la realizarea propriei noastre 
prosperități.

Meciurile selecționatei 
de handbal a Israelului
Zilele acestea, în cursul a două 

meciuri amicale, selecționata de 
handbal masculin a Israelului, 
aflată în țara noastră, a obținut 
următoarele rezultate : 15—18 (9—9) 
cu Universitatea București și 15—15 
(9—9) cu selecționata Municipiului 
București (d.n.)

*

PRIMELE MECIURI

TREBUIE SĂ SE DESFĂȘOARE
«

CU PRECĂDERE LA NIVELUL CLASEI,
AL DETAȘAMENTULUI DE PIONIERI•»

Cîteva reflecții pe marginea lucrărilor celei de a ll-a Conferințe 
Naționale a Organizației Pionierilor

profesional, 
fi un ce
ai patriei 

ani ai mei,

disciplină

----  _j învățăminte 
toți oamenii muncii, 
întregul nostru popor.

au fost expuse 
de către 
ele con- 
ajutor tn 
socialiste, 

posibilități 
deeăvîr- 

socialiste.

care _ 
aprofundate 
dintre noi, 
un prețios

NICOLAE POPIȘTEANU 
frezor la Uzinele „Timpuri noi' 

din București

IN TURNEUL FINAL LA POL»
începînd de astă-seară, primele 

patru clasate în campionatul na
țional de polo își continuă cursa 
pentru titlu. De fapt, întrecerile 
se rezumă la dubla întîlnire dintre 
Dinamo și Rapid, singurele echipe 
ce mai pot emite pretenții la pri
mul loc. I.E.F.S. șl Voința 
nemaiavînd posibilități de a 
locurile III și. respectiv IV.

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

Programul 
tur cuprinde următoarele întîlniri: 
astăzi, de 1* or» 18, la bazinul Flo- 
reasca: Voința — Dinamo ți
I.E.F.S. — Rapid; miercuri, de 
la ora 18: Voința — Rapid ți 
I.E.F.S. — Dinamo; Joi, de la ora 
181 I.E.F.S. — Voința ți Rapid — 
Dinamo.

• Arbitrii care vor conduce a- 
ceste partida sînt N. Nicolaescu, 
A. Kiss, I. Drăgan ți C. Mărcu- 
lescu.

• Iată și componența loturilor 
celor 4 echipe : DINAMO : Huber 
(FI. Slăvei) — Popa, Zamfirescu, 
Kroner, M. Popescu, D. Popescu, 
Novac, V. Rus, Lazăr, Frîncu, Teo
dor ; RAPID : Mureșan (Chețan)— 
Bartolomeu. Țăranu, Szabo, C. Ru
su, I. Slăvei, Culineac. Băjenaru, 
Olac, Miu ; I.E.F.S. : S curei—Bancu,

la această oră

Cluj, 
evita

arată

Ionescu, Schilka, Blajec, Preda, 
Păun, Rotariu, Demian, Weiss, Va- 
silco ; VOINȚA : E. Mureșan—E. 
Szilagy, R. Rusu, Fulop, Ci. Rusu, 
St. Szilagy, I. Pop, G. Pop, A. Szi
lagy, F. Ocolișan, V. Oprea.

• Tn clasamentul golgeterilor, 
această oră conduce CI. Rusu 
urmat de : Blajec 30, Culineac 
C. Rusu 26, Szabo 23, Miu 22 și 
Kroner 19.

la
45.
29,

Lucrările celei de a II-a Confe
rințe Naționale a Organizației Pio
nierilor, încheiate recent, au reafir
mat adevărul că exercițiul fizio ți 
sportul se integrează din zi In zi 
tot mai organio în viața și activita
tea purtătorilor cravatelor roșii. Atît 
raportul prezentat în comisie cit și 
opiniile exprimate de participant! 
au scos în relief justețea orientării 
organizației de a găsi modalități efi
ciente pentru a-i apropia pe copil 
de activitățile sportive, în corelație 
directă cu aptitudinile, specificul și 
preferințele lor dar care să tină 
seama, în același timp, de latura a- 
tractivității.

Un asemenea 
complex și de 
drept mijloc de 
rînd. activitatea 
piele ei forme : . , -
tabere de corturi, pe profiluri spor
tive. „expedițiile Cutezătorii" etc. An 
de an, zeci si sute de mii de pionieri

obiectiv extrem de 
important a avut 
realizare. în primul 
turistică, cu multi- 

drumeții, excursii,

Si școlari au fost beneficiarii turis
mului de masă, parcurgînd trasee 
dintre cele mai diverse, către munte 
sau în zona maritimă, bucurindu-se 
de frumusețile neasemuite ale pa
triei. , Cu flecare acțiune turistică la 
care au luat parte, copiii și-au spo
rit continuu orizontul cunoștințelor 
și al înțelegerii, turismul 
servind, direct ' și eficient, 
educative de Ia vîrsta cea 
gedă.

In același timp, a fost 
valoarea socială a unor 
și activități sportive cu un pronun
țat caracter aplicativ. Este cunoscut, 
de pildă succesul de care s-a bucu
rat acțiunea de inițiere a copiilor 
In natație — „Delfin ’70”, — reedi
tată anul acesta și, In mod practic,

T. BRADEȚEANU

de masă 
sensurile 
mal tra-
sublinată 
lnițiativs

(Continuare tn pag. a 2-a)
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SCHIUL SUCEVEAN A OBOSIT ?
• Excelentă bază de masă • Unde dispar talentele ?

Pap (Avîntul) — 
nr. 2 — încearcă să 
oprească un nou a- 
tac al Stelei.

Foto i M. FELIX

CAMPIONATUL

REPUBLICAN

DE HOCHEI

Schiul sucevean se bucură de 
frumoase tradiții. Performantele 
ultimilor ani, realizate de V. Pa
puc, Paraschiva Cojocaru, Gh. Ca- 
trici, Gh. Duca, I. Catargiu etc., 
astăzi componenți ai loturilor na
ționale de fond și biatlon, nu re
prezintă decît vîrfurile unei acti
vități de masă foarte larg râs- 
pîndită pe teritoriul județului. E- 
xistă secții de schi și grupe de în
vățare pentru fond și probe alpine 
la școlile sportive din Cîmpulung 
Moldovenesc, Gura Humorului, Va
tra Domei, centre de inițiere la 
Bradina, Cîrlibaba, Panaci sau un 
centru experimental In Cîmpulung 
Moldovenesc pentru copiii din cla
sele I—IV (prof. Bratu). Sute de 
copii deprind tainele alunecării de 
la profesorii lor, foști sportivi d» 
performanță ți profesori cu spe
cializarea schi: Rodie» Stadrilaru, 
Rodica Pali, Gh. Bratu, sau antre
norul O. Frățeanu etc. De aseme
nea, comisia județeană de schi cu 
sprijinul U.T.C. ți al Consiliului 
județean al Organizației Pionierilor

va lărgi în acest an aria de răs- 
pîndire a schiului prin deschiderea 
unor centre de inițiere la școlile
generale din Putna, Broștcni, Mol- 
dovița, Fundul Moldovei, Vama,
Șiret, centre ce urmează a fi con
duse de profesorii de educație fi
zică ai școlilor respective. Deci,
din punctul de vedere al schiului 
de masă, putem spune că schiul su
cevean are frumoase perspective. 
Talentul sportivilor, condițiile na
turale (excelente) ți înzestrarea cu 
materiale le-ar da dreptul să adîn- 
cească ți aspectele de performanță, 
fructificînd la modul optim grija 
ți pasiunea cheltuite în anii de 
pionierat. Șl, totuși, există 
fire de nisip care blochează 
najele, fire care ar putea

cîteva 
angre- 
fi eli-

Mihai BIRĂ
Ștefan STÂICULF.SCU

r (ătenllnuare fn pa?, a d-aj

Cele patru formații fruntașe ale 
hocheiului nostru au început de 
ieri lunga bâtă1 ie pentru cucerirea 
titlului de campioană a tării pe 
anul 197P72. Etapa inaugurală a 
competiției finale a pus față în fată 
Sleaua și Avîntul Miercurea Ciuc, 
Dinamo și Agronomia Cluj. care 
chiar în acest an s-au mai aflat în 
postură de adversare directe. în ca
drul celor două grupe ale tururilor 
preliminarii de la M. Ciuc șl Bucu
rești- De fiecare dată atunci vic
toriile au revenit formațiilor buoureș- 
tene la diferențe de scor destul 
mari.

Iată acum, pe «ourt, relatări de 
cele două partide de l^rl :

- AVÎNTUL 
1—2, 5-0)

buni de etnd 
nu i-au mai 
Steaua în meciuri

Poate tocmai de aceea, considerind 
că tradiția poate fi și de data aceas
ta hotărîtoare pentru formația lor, 
bucureștenii au abordat partida par-

In programul de azi, la 
„23 August , ora 16,30: DI
NAMO — AVÎNTUL, ora 
18,30: STEAUA - AGRONO
MIA.

de
La

STEAUA - 
8—2 (2—0,

Sînt dțiva ani 
cheițtil din Ciuc 
vins pe cei de la____ -_________
de campionat ți nu le-au pus cine 
știe te probleme dificile ție F’^v^U ■

ho- 
ln-

că cu mai puțină vigoare el inci
sivitate decît îi știam. Avîntul, în 
schimb, a acționat, din acest punct 
de vedere, cu mult mal bine, patl- 
ntnd rapid (1 constrîngîndu-ji ad
versara la o apărare strfnsă. în a- 
ceste condiții, în care s-a văzut 
multă vreme dominată. Steaua a 
adoptat tactica contraatacurilor, dar 
nici asa n-a izbutit mare lucru, de
fensiva AvîntțțJu! xf^PțioțjJpd ..bine, .

iar portarul Boghian rezolvînd cî
teva situații care ar fi putut în
semna goluri. Nu-i mai puțin ade
vărat că sarcina sa a fost ușurată 
și de... bare, care au respins 4—5 
pucuri șutate cu sete de bucureșteni.

Abia în ultima repriză Steaua a 
evoluat mal aproape de valoarea-1 
cunoscută și apăsîna pe „accelerator" 
s-a putut detașa nu numai în învin
gătoare. ci țl ca scor. Aceasta a fost 
repriza In care Avîntul parcă a dis
părut din joc.

Partida caia, numai rareori ne-a 
amintit că pe gheață se află două 
echipe cu pretenții, Intr-atft s-a Ju- 
sat de modest, a reținut totuși a- 
tențla spectatorilor prin dteva ac
țiuni bine lucrate, mal aproape da 
cerinței» actuala ale acestui sport 
Dar cum aceste acțiuni au fost foar- ' 
te puține In cele 60 de minute, nu-\

Romeo VILARA '

- t? f&. a 4-a) ■



in divizia A In campionatul femininO REUȘITĂ

SERIA COMPORTĂRILOR MODESTECONTINUĂCICLOCROSZI DE
a campionatului

PE ARENA METALUL

H

CARUSELUL
I Campionatul diviziei 
nu se dezminte. De 
consecutiv surprizele 
,.Roli" Iași pierde apjjșâ la 
montul (8—9), iar Farul dispune 
ele Steaua (15—9) în etapa a Vil-a. 
IDupă aceea, campioana țării ce
dează din nou, în deplasare, la 
Știința Petroșani (9—18), în etapa 
a VIII-a. In continuare a venit 
rîndul lui JJinamo să cede?e pe te- 

’ren propriu (3—6) în fața Științei 
(Petroșani, în etapa a IX-a. în fine, 
^duminică, Rulmentul și-a înscris 
și ea o victorie de prestigiu, aca
să, asupra Stelei (16—8) în etapa 
a X-a.

Din tot acest joc al rezultatelor 
a avut de cîștigat Grivița Roșie. 
Cu egalul realizat în fața lui Djnp- 

1 mo (9—9), echipa lui j-ladu Demi- 
an și-a păstrat poziția de lider al 

; campionatului. Derby-ul etapei a 
('‘X-a n-a răspuns insă integral aș
teptărilor. Față de valoarea recu
noscută a celor două cctțipe, am 

) i’ăzut prea puțin rugby de calita
te. Au jost rare ocaziile in care 

' r/ucătorii au dat drumul la mingi 
și au organizat șarje. Perioade în
tregi din meci am asistat ța tri- 

.miteri și repuneri din margine-la 
'acțiuni șablon care nu plac spec
tatorilor. Aceasta nu înseamnă 
propagandă pentru rugby. Evident, 
miza jocului nu era de neglijat, 

, dar țață de o serie de rugbyști 
țsusceptibili să îmbrace' in curind 
.tricourile reprezentativei, preten- 
■ țiile sint, oricum, mai mari. Difici
lă misiune pentru antrenorii care 
au primit investitura de a alcătui 
XV-le țării.

Dintre cei 14 selecționabili numai 
6 au avut o evoluție constant valo
roasă : iorgulescu, Iftimic, Flo- 
icșcu, Onuțu, Nica și Nicolescu. 
Dărăban și Constantin s-au văzut 
mai mult în prima repriză, în timp 
ce Demian. Atanasiu și Miclescu 
au convins după pauză. Accidenta
rea lui Baciu la scurt timp după 
începerea meciului, nu ne îngăduie 
să formulăm o concluzie asupra 
comportării sale și la fel schim
barea lui Alexandru Pop. Simion 
a avut momente de mare lucidita 

țte (cînd a înscris „drop-ul“ ega
lizator de la o distanță de peste -i() 
de metri), dar a acționat. în cîteva 
ocazii, .mult prea larg, permițîn'i 
atacanților adverși să domine zona 
din apropierea buturilor echipei 
sale. De altfel, într-un astfel de 
moment, Dinamo a reușit să con
cretizeze încercarea la centru.

în cursul zilei de astăzi, cei doi 
■ antrenori coordonatori ai pregătiri

lor lotului național, prof. Al. Teo- 
filovici și Petre Cosmănescu, vor 
consulta rapoartele observatorilor 
asupra comportării celorlalți jucă
tori selecționabili și vor stabili 
sportivii * care urmează să susțină

li
să

La faza zonală a campionatului 
republipan de juniori pe echipe, 
reprezentanții asociației sportive E- 
nergia I.R.E. Supeava au dorit cu 
tot dinadinsul, și au reușit în 
nijl, clasîpdu-șe pe locul doi, 
șe califice în țprneul fipăl al cam
pionatului, disputpt repent, la Bucu
rești. A foșt, jntr-adevpr, o încu
nunare a pasiunii, a eforturilor de
puse de antrenorul Mihai Alexan- 
droaie, de instructorul Gh. Vasilaș, 
și de elevii lor, și a unei bune 
pregătiri. Dpr bucuria tinerilor ju-

Juniorii, în progres
Se cuvine a fi făcute, acum, după ce 

întrecerile finale au desemnat eenipeje 
.campioane republicane la juniori, cîteva 
constatări. în primul rînd, trebuie men
ționat saltul valoric general — rapoi-tat 
ia edițiile anterioare ale camplpnatelor — 
Înregistrat de tinerii noștri judoka. Ade
rența mărită a judo-ului în rindurile co
piilor, preocupările din ce în ce mal 
susținute ale multor secții șl conduceri 
de asociații și cluburi, privind gcest 
sport, dar In primul rîrid pregătirile 
atent asigurate de mulți antrenori. se 
numără printre cauzele acestei Îmbucu
rătoare ascensiuni.

Ocuparea locului I — la categoria ju
niori mici — de către Șc. Sp. Unirea — 
Iași a fost cotată drept o surpriză. -An
trenorul Constantin Bordea a reușit, 
insă, intr-un timp rplauv scurt, sâ asi
gure elevilor săi o bună pregătire fizică 
și. mal ales, tehnică. De asemeni, în 
cadrul unor bune evoluțți se înscrie șl 
aceea a echipei Șc. Sp. 1 București, an
trenată de către. Ion Bărbuță, jar la )U- 
nipri mari a formației,' Trotușul orașul 
Gii. Gheorghlu-Dej. d

t ________ _ ______as

1 ÎNTREAGA ACTIVITATE SPORTTV-TURISTICA
(Urmare din pag. 1)

organi- 
muni- 

lscusin- 
și con-

t __ _________________________
Intrată în circuitul principalelor ac
tivități sportive de masă înscrise in 
agenda fiecărui consiliu al 
zației pionierilor, orășenesc, 
cipal sau județean. Ștafeta 
iței si a îndemânării precum 
'cursurile de orientare turistică, do
tate cu „Roza vînturilor”, au între
git sfera unor discipline sportiv-apli- 
■cative, reprezentând alte două mij
loace importante (șl, element esen
țial cu o mare audiență la copii și 
școlari) destinate să dezvolte purti- 
cipanților gustul pentru activități In 
aer liber, să le formeze deprinderi 
practice, să le dezvolte simțul de 
orientare în mijlocul naturii, posibi
litatea de a căuta, prin inventivitate, 
rezolvări imediate in cele mai di
verse situații.

La reușita acestor multiple activi
tăți — devenite tradiționale — și-au 
adus contribuția comandanții de uni
tăți pionierești, directorii de școli 
profesorii. Merită a fi remarcat și 

■ sprijinul ' de care s - 
ganizațiile pionierilor 
sppcțpratelor școlare, 
pentru educație fizeă 
ganizatiilor U.T.C. și

Lucrările Conferinței ai) relevat 
și unele neajunsuri, cere, pe alocuri, 
au stopat ritmul de dezvoltare a ac
tivităților sportive cu pionierii. Nu 
în toate cazurile, exercițiul fizic și 
sportul au fost la îndemîna copiilor- 
Dimpotrivă, a existai la unii profe
sori de educație fizică tendința de 
a selecta și pregăti una sau mai 
nțulte echipe —vjrfurile sportive ale 
șcp|ii și unității de pionieri — restul 
elevilor rezumindli-șe 1» rolul do 
simpli spectatori. Apare, de aceea, 
ca o necesitate stringentă cuprîn- 
clereo tuturor elevilor în activitatea 
sportiv-turistică, angrenarea integra
lă a clasei, concentrarea și perma
nentizarea concursurilor șl competi
țiilor la nlvclul_fie£ăru| detașament.

s-au bucurat or
din partea in- 

a consiliilor 
și sport, a or- 
U.G.S.R.

SURPRIZELOR CONTINUĂ!
A de rugby 
patru etape 
nu lipsesc :

Rlll-

nu un al doilea meci de trial, cum 
fusese proiectat inițial, ci un meci 
ele verificare cu una din divizio
narele B, probabil cu Constructorul 
București. Meciul a fost fixat, în 
principiu, pentru joi după-amiază

Revenind la jocurile etapei a 
X-a trebuie să remarcăm reviri
mentul, tardiv este adevărat, dar 
inutil, al Agronomiei Cluj (se pare 
Pă s-a șchiipbat ceya în cadru) 
secției și mai ales în concepția 
celor care au obligația să sprijine 
echipa), jocul bun al rugbyștilor 
de la C.S.M. Sibiu, care n-au fost 
departe de a realiza un rezultat 
pozitiv în partida cu Gloria și evo
luția mai aproape de cerințele 
competiției a Sportului studențesc- 
Prezența, alături cjg antrenorul 
Florian Tudorache, a upui alt 
specialist cp recunoscute virtuți 
— este vorba de Alexandru Car- 
habel — la cîrma echipei bucureș- 
tene este, se vede, de bun augur. 
Nădăjduim ca meciurile viitoare, 
cele din retur mai ales, să nu ne 
dezmintă aceste aprecieri. Echipa 
are condiții excelente de progres, 
jucători de talent care au făcut 
parte din lotul național (Fugigi) 
sau sînt capabili să ajungă pe o 
asemenea treaptă valorică (Gheor
ghiu, Piștalu șa.).

Tiberiu STAMA

X-a, penultima a retu- 
de rugby,

După etapa a 
rulul diviziei A 
are următoarea înfățișare ;

clasamentul

1. GRIVIȚA ROȘIE 10 7 3 0 177: 67 27
2. șțiinta J0 7 1 2 66: 38 25
3. Timișoara 10 7 0 3 1’3: 76 24
4. Dinamo ]0 6 2 2 109: 52 24
5- Șteâua' 1Q 5 2 3 152: 08 22
6. Rulmentul T0 5 T 4 87: E5 21
7. Țaru] • 10 4 0 6 66:129 16
8. Politehnica 10 4 0 6 78: 88 TU
9. Gloria 10 3 1 6 63:136 17

10. C.S.M. Sibiu Î0 2 1 7 67: 07 .15
11. Sportul studențesc jn 2 1 7 71:123 15
12. Agronomia 10 2 0 8 60:138 14

ETAPA a XI-A (II noiembrie): Grivița . 
Roșie — Știința Petroșani, Politehnica 
Iași — Dinamo, C.S.M. Sibiu — Agrono
mia Cluj, farul Constanța — Gloria, 
Sleaua — Sportul studențesc, Universi
tatea Timișoara — Rulmentul Birlad.

In divizia B
CONSTRUCTORUL ÎNVINGĂTOR

LA PITEȘTI
In clapa de duminică a diviziei 

B Constructorul București a dispus 
în deplasare <țe Petrochimistul Pi- 
leșii cu 11—7 (7—4L Alte' rezultate: 

petrolist 
Lupe ni 
(nepre- 

- C.F.R.
Giur- 
(4-4)

S.N; Oltenița — Tînărul 
Ploiești 35—0 (19—0). Minerul 
— Șțijnța II Petroșani 0—4 
zentare), Pojitehnica Cluj — 
Brașov 7—3 (0—0). Dunărea
giu — I.S.E. București

După corespondențele 
Ia I. Udrescu, M. Voicii, 
I. Mareea și P. Burciu.

1'5-7 . 
prjmite de 
I. Costescu.

CE N-A VENIT ENERGIA
doka suceveni avea să se transfor
me repede în amărăciune, ‘iar dru
mul la 
facă. Să 
lor doi

—
saltele, n-am avut sală. Ne-aiji pre
gătit pp iarbă și am reușit să în
cropim o echipă din băieți care 
iubesc mult judo-ul. Dar adevăra
tele gretită|i, dp-abia acum au în
ceput și tocpiai din partea... 
C.J(E.F.S. ! Aniii trecut, :un fost 
anunțați în ultima oră despre or
ganizarea, Ia Roman, a campipna- 
telor naționale de seniori pe echipe- 
Am plecat ia Roman, cum se spu
ne, pe cont propriu. Ca să nu mai

București să nu se mai 
le dăm însă cuvînlui ce- 

care au pregătii echipa : 
început greu : n-am avut

pa Juniori mari, echipa Răpiți gucu- 
rești, pregătită de Gheorghe ponciu, a 
cucerit — meritat — titlul de campioană, 
remareîndu-se din rindurile ei Ion 
Nache, autor al punctelor, decisive pen
tru echipa sa, în mgciurlie cu 
Șoimii Buzău, cînd l-a țnvins în primul 
minut prin ippon (în urmă unul exce
lent o-soto-gari) pe redutabilul interna
țional Jon Buzic și cu Dinamo BÎășdv 
<in ‘ finală).

Dar, actualele finale au scos in evi
dență și cîteva aspecte pe care nu le-am 
mai Ciori repetate. Am rnai amintit lipsa 
de pregătire a echipei din Buzău ; adău
găm totalul dezinteres (ca să nu spu
nem rea-voință după cele aflate) 
ae care a dat dovadă C.J.E.F.S. 
Suceava. neasigurînd participarea ia 
aceste finale a reprezentantei orașului 
lor.

Și acum, cîteva cuvinte despre arbi
traje. Ele au fost asigurate în bune con
diții, remareîndu-se cele pt estate de L. 
Vasilescu, V. Tosun, V. Corin, A. Vul
garis, C. Ciolan, D. Dautner, V. Alexan
dru (toți din București) șl Ion Blejan 
(Cluj).

geografice. Chiar 
copiilor din cla- 
găsit întotdeauna 
eficiente.

De altfel, prin noul Statut al uni
tăților și detașamentelor de pionieri 
se prevede ca detașamentele să fie 
organizate Pe grupe de câte 8—10 pio
nieri. ceea ce va permite o diversi
ficare a activităților, o viață inter
nă de detașament extrem de com
plexă Si din care sportul se Înțelege 
nu poate lipsi. Așadar, apare un 
element favorizam de mare amploare.

Tot la capitolul neajunsuri s-a 
amintit de faptul că nu s-a reușit 
pînă acum să se realizeze o dife
rențiere între activitățile sportive 
desfășurate ci» elevii din mediul ru
ral, investigațiile întreprinse, stu
diile și cercetările efectuate neavind 
încă o finalitate. Și astfel a lost 
scăpat in general din vedere un eșa
lon masiv de copii, fără îndoială la 
fel dp dornici ca și cei de la orașe 
să practice exercițiul fizic și spor
tul. A fost criticată, de asemenea, 
absența fetelor din sfera sportului, 
a pionierilor din clasele VII și JVHI, 
în anumite zone 
și pentru atragerea 
selc I—IV nu s-au 
soluțiile cele mai

★
Conferința a stabilit unele direcții 

cqpcrete pentru cuprinderea tuturor 
copiilor și școlarilor într-o activitate 
sportivă continuă. In acest sens va 
fi intensificată activitatea sporțiv-tu- 
ristică de masă. Se vur căuta căi Și 
soluții pentru ca fiecare detașament 
de pionieri să aibă în sistemul său 
de organizare și cite un cerc turistic, 
așa cum. de altfel, există, în mo
mentul de față, într-o serie de 
școli și unități de pionieri, din Ca
pitală Si din țară. îndrumarea co
piilor către sporturile aplicative va 
constitui o altă direcție importantă 
din activitatea sportivă a „cravatelor 
roșii". So are în vedere, de pildă, 
o extindere a acțiunii de inițiere in 
natație, prin organizarea unor centre 
pretutindeni unde există ștranduri 
și bazine sau cursuri de apă, in așa 
fel Incît toți țOPlll Că devină but.

Campionatul de ciclocros al Mu
nicipiului București, desfășurat du
minică dimineață pe arena Metalul, 
pe un teren adecvat și o vreme 
admirabilă, a prilejuiț dispute ur
mărite cu viu interes de un public 
numeros. La seniori (7 ture a 2 
km), D. Stanca a condus impetuos 
trei ture, urmărit de aproape de 
către George Negoescu și V. Se
lejan. în turul al patrulea, G. Ne- 
goeșcu preia conducerea, dar spar
ge și lider devine Selejan. Nego
escu, -reparînd pana, reia cursa cu 
multă convingere și reface treptat 
terenul pierdut. în ultimul tur îl 
ajunge pe Selejar), de care se des
prinde în final, obținînd o victorie 
clară care vădește forma sportivă 
bpnă a acestui cjpljsț — acum, in 
preajma campionatului național.

onrasEE-.’

TRĂGĂTORII TINERI SE MENȚIN

IN ACTUALITATEA COMPETIȚIONALĂ

La Timișoara, s-a disputat penul
timul act al campionatului repu
blican de juniori, care i-a selectat 
pe competitorii ce vor evolua ală
turi de trăgătorii buqmjjșțeni în 
faza finală a competiției. Ș-au în
registrat, in general, rezultate scon
tate și anume : Floretă fete : 1.
Eeaterina Fepyps (Cj-ișul); .2. Mar
cela Moldovan (Șc. șp. Sațu Mare); 
3—4. Gabriela Garda (Olimpia), 
Elena Pricop (Farul), 5—8 Rodica 
Onu (Electroputere). Eva Lepgyel 
(Șc. Sp. Sațu Mare), Maria Lazăr 
(Olimpia), Corina Corpea (Șc. sp. 
Oradea) ; Floretă băieți: 1. P. Kuki 
(Olimpia); 2. L. Ruff (Șc. sp. Ora
dea); 3—4. Fr. Hetz (Șc. sp. Ora
dea), A. Csorba (Polit. Timișoara); 
5—8. Gh. Pordea (Polit. Tim.), C. 
Moise (Olimpia); V. Aniculăesei 
(Olimpia), C. Ghinea (Petrolul) ; 
Sabie: 1. A. Creițaru (Tractorul), 2. 
I. Pop (C.S.M. Cluj); 3—4- Al. Csiki 
(Tractorul), V. Șuta (Olimpia); 5—8. 
K. Buș (C.S.M. Cluj), D. Mancaș 
(Petrolul), M. Michere (C.S.M. Iași), 
M. Frunză (Tractorul); Spadă : 1. 
A. Cărămidă (Electroputere); 2. V. 
Butuman (Dunărea); 3—4. V. Ște- 
fănescu (Dunărea), A. Torok (Polit. 
Timișoara); 5—8. G. Fekete (Olim
pia), M. Bunea (Electroputere), I.

LA BUCUREȘTI ?
accesul nostru In Sala 
este cu totul intîmplă-

SUCEAVA

curs n-a adus nimic 
vicepreședintelui

spunem că 
Sporturilor 
tor...

Anul în 
nou în optica 
C.J.E.F.S., Gh. I-Ialițchi, și a meto
distului în atletică grea, Mihai An- 
drici, deși Suceava a fost gazda 
unei faze de zonă a campionatului 
republican de juniori pe echipe. 
Sugestiile celor doi antrenori n-au 
fost ascultate și, din această cauză, 
organizarea a avuț mult de su
ferit. Iar activiștii C.J.E.F.S. au 
primit reproșurile invitațiior lor. 
Și „răzbunarea" acestora asupra 
sportivilor judoka suceveni a con
tinuat : nu numai că nu li s-a asi
gurat participarea la finalele de 
la București, 
nici măcar... 
propriu

C.J.E.F.S. 
niciodată 
celor de 
se vede, le mai pune și bețe în 
roate.

dar nu li s-a permis 
deplasarea pe cont

Suceava n-a ascultat 
bunăvoință doleanțelecu

la Energia. Ci. după cum

Rd. T.

O FORMULĂ FERICITĂ„CUPA CONSTRUCȚIA

DE COMPETIȚIE
Am urmărit pentru a doua oară com

petiția interjudețeană de orientare tu
ristică „Cupa Construcția” și am putut 
constata de cită popularitate se bucură 
in continuare, deși este plasată la sfîr- 
șit de sezon cînd, în general, numărul 
participanțiior descrește, fie pentru că

BiHgsasrtffiaaaiawMm -----------------------------

tători ai brevetului dc înotător- 
Răspunzi nd inițiativei Secției Sport 
a C.C. al U.T.C., Consiliul Național 
al Orgauizației Pionierilor și-a în
scris în calendar competiția dotată 
cu „Săniuța de argint”, anul acesta, 
deci, la prima ediție. Vor fi organi
zate competiții și concursuri pionie
rești la tir (armă cu aer comprimat) 
și tir cu arcul. Un accent deosebit 
va fi pus pe organizarea de crosuri 
Pc teren variat, pe toată durata anu
lui. în acest fel, copiii vor li obiș- 
nuiți să alerge, intr-un regim pro
priu (fără timp, important va fi ca 
ci să parcurgă o anumită distanță, să 
termine un traseu). Pentru a asigu
ra pionierilor si școlarilor deprin
deri de mișcare și un anumit regim 
de rezistență fizică vor li organi
zate marșuri, concursuri de orien
tare turistică a căror tematică va fi 
amplificată eu elemente de ordin 
aplicativ mult mai complex, in ra
port cu vechiul regulament care 
limita dificultățile la minuirea bu
solei. Vor fi inițiale cît măi multe 
concursuri și competiții între blocuri 
pe cartiere, după exemplul foarte 
reușit al unor județe (Galați, Con
stanța. Dîmbovița, Maramureș etc), 
in genul întrecerii de minifotbal, 
dotată cu „Cupa cravatelor roșii”, 
organizată anul acesta. Pentru spo
rirea patrimoniului de amenajări și 
construcții sportive rezervate pionie
rilor se 
luare a 
nu mai 
și care 
ele să . j
tane ale pionierilor. O serie de alte 
direcții vizează organizarea activi
tăților sportive în vacanțe.

Important este ca în realizarea tu
turor acestor obiective, pionierii să 
simtă permanent sprijinul școlii, al 
unității, prin persoana directorilor, 
a comandanților instructori, a tutu
ror cadrelor didactice care au sar
cina de a contribui la formarea și 
educarea aoniUoe Jn snirit comunist

va extinde acțiunea de pre- 
unor cabane forestiere, care 
au o funcționalitate specifică 
să fie adaptate astfel incit 
devină baze turistice mon-

Muite asemenea dimburi a avut traseul campionatului municipal de 
ciclocros pe care îl va ciștiga — la seniori — George Negoescu (in 

prim plan)

REZULTATE : seniori 1. G. Ne- 
goescu (Steaua) 37:1'5, 2. V. Selejan 
(Dinamo) 37:24; 3. D. Stanca (Voin
ța) 39:30, 4. C. Popescu (Voin
ța) 40:25, 5. V. Rățoi (Voința) 40:41,

Palotas (Olimpia). A. Drăghici 
(Tractorul).

• La București, competiția 
„Cupa Speranțelor" a prilejuit o 
popă verificare n potențialului ti
nerilor trăgători din' Capitală. Re
zultate : Floretă fete: 1. V. Draga 
(S.S. 1); 2. M Bartoș (Viitorul) ; 3. 
R. Niculescti (Viitorul). Floretă bă- 

(Prpgresul) ;
3. A. Fălti- 
Sabie. 1. C. 
(ambii Vii-

icțj : 1. G. Ursovici
2. L. Meleca țlEFS);
ceapu (Universitatea);
Mapin. 2. Gh. Mocanu
torul), 3. I. Petricg (S.S.E.); Spadă:
1. I Popa (C.S.S.); 2. O. Zidaru
(C.Ș.Ș.); ?. P. Aghininei (Progresul).

UN AN DE ACTIVITATE

A LICEULUI DIN
Biroul C.J.E.F.S. Argeș a orga

nizat Zilele trecute o 
analiză a activității de 
ceului experimental de 
Cîmpuiung Muscel. 
L.E.A., prof. Gabriel 
înfățișat principalele 
decursul anului de existență a primei 
unități școlare cu profil de atletism 
din țara noastră. Rod ai sirguinței 
cu care au activat profesori și e- 
levi, al sprijinului permanent pri
mit din partea forurilbr locale și 
din partea Ministerului învâțănțîn- 
tului, succesele înregistrațe consti
tuie, fără îndoială, un prilej ds 
satisfacție.

Adevărul este că acest Liceu de 
atletism, ca și activitatea atletică 
în general, se bucură de apreciere 
și de mult sprijin <5in partea ofi
cialităților sportive județene. Pre
ședintele C.J.E.F.S. Argeș, tov. Cre- 
țu, împreună cu un larg activ de 
tehnicieni lucrează temeinic pe tă- 
rîmul atletismului în cadrul aces
tui județ, cu efecte pe plan națio
nal. în județul Argeș există la a- 
ceastă oră, la Pitești și la Cîmpu
iung, singurele stadioane din țară 
utilate și folosite numai pentru at
letism, există acest Liceu și mai 
presus de toate multă înțelegere și 
dragoste pentru această ramură 
sportivă.

Faptul că, în numai un an de 
activitate, atleții reprezentînd L.g.A. 
au înregistrat 22 de recorduri re-

ședință de 
un an a Li- 
atletism din

Directorul 
Bădescu, a 
realizări In

INTERJUDEȚEANĂ
modestele fonduri afectate de cluburi și 
asociații acestei disc pline se eppizează, 
fie pentru că lptercsul față de întreceri 
cunoaște un oareca're regres după ce 
trece perioada campionatelor republi
cane.

Succesul de participare al cupei amin
tite are două explicații: 1) concurenții a- 
preclază efortul șl capacitatea organiza
torilor (care au avut, de data aceasta, 
buna inițiativă de a oferi sportivilor 
gustări și ceaiuri calde după terminarea 
cursei): 2) competiția a stabilit în sub
sidiar clasamente pentru sportivii care 
lucrează jn sectorul de construcții Și 
cărora ziarul „Viața Șantierelor” le-a 
oferit trofee aparte. Această lormulă de 
concurs merită — după părerea noastră 
— toată atenția, deoarece reunește nu 
numai eșalonul do frunte al orientării 
turistice din țara noastră, dar oferă și 
sportivilor din următorul compartiment 
valoric posibilitatea de a se afirma, sa
tisfacția cuceririi unul trofeu.

Concursul, desfășurat în Poiana Bra
șov — pe un timp splendid, dar pe un 
teren extrem de dificil — a reunit 143 
concurențl.

REZULTATE TEHNICE. — Senioare A: 
(7 350 m: dif. niv. 370 m): 1. Aurora Șișu 
(Dacia București) 84,08; 2. Elena Hando- 
lescu (Dumbrava Sibiu) 87,17; 3. Paula 
Chiurlea (I. T. Bucureșți) 88,10. s-au 
mai remarcat: L. Mușa (U. Iași), G. Popa 
și A. Cotjțosu (V. București). Seniori A 
(10 150 m; dif. njv. 640 pi): 1- O- Lexen 
(Rulmentul Brașov) 98,02; 2. T. Konreich 
(I.P.G.G. — București) 98,19; 3. i. Mutu 
(Voința Sibiu) 106,05; s-au mai impus c 
Țlcleanu (București), p. Kovacs (Tg 
Mureș) șî Gutt (Sibiu). Senioare B : 1. 
Mgrga Lazăr (Confecția Tg. Mureș) 
115.29; 2. Nidia Rlmbaș (Dumbrava)
139,17; 3. Doina ArOn (Spicul) 169,05. Se- 
nlgri B : 1. 1. Mureșan (Voința Sibiu) 
77,53; 2. Gh. Soos (Voința Craiova) 78.16; 
3. I. Dobrea (Sănătatea București) 81,41. 
Junioare : 1. Voința Sibiu (G. Zîgler — 
R. Hertz); Juniori : Rulmentul Brașov 
(G. Mtihlsam — R. Acker); țpcepătoarc: 
1. I.C.P. București (El. Enache — S. Va- 
sile); începători: 1. I.C.M. I București 
(M. Ghiță — P. Solacolu); Copii (14—16 
ani): Rulmentul I Brașov (frații K. șl 
W. Graeff).

Sebastian BONIFACIU

ANUNJ
FABRICA DE CALCULA

TOARE ELECTRONICE din 
București, calea Floreasca nr. 
242, sector 2, tramvai 5, au
tobuze 72, 106 și TIO, stația 
Șoseaua Fabrica de Glucoza 
a'eazâ urgent paznici și 

agrafe cu domiciliul în 
București sau localități situa
te pînă la 50 km. depărtare.

Foto i N. PRAGOȘ
6. Șt. Cernea (Olimpia) 4ț:09, 7. I. 
Cernea (Steaua 41:21. Junior» mari : 
1. T. Drăgan (Voința) 27:24, 2. M. 
Ferfejea (Steaua) 28 12, 3. N. Văicări 
(Șc. sp. 3) 28:28, 4. M. Romașcanu 
(Dinamo), 29:00, 5. I. Cojocațu (Șc sp. 

2) 30 00. Juniori miei: 1. Ad. Flo- 
rea (Șc. șp. 3) 17:2ț, 2. I. Totora (Șc. 
sp. 2) 18:08, 3. T. Ciumeti (Șc. sp. 3) 
18:29. 4. I. Lăzărescu (Șc. sp. 3) 
18:42, 5. N. Tănăsescu (Dinamo)
18:44. Semicurse: |. 1. Drăghici 
sp. 2), ’ ~ ~
sp. 2), 
cîcJete . ___ _ .

2), 2. T. Făureanu (Voința), 3. 
Peneș (Voința).

(Șc. 
(§C.
Bi- 
(Șc.

2. Cr. Constantinescu
3. I. Fleșeriu (Voința), 
de -ora? : 1. M. Ghiță

sp. 
N.

Emil IENCEC

LA HERCULANE

Duminică s-a desfășurat în sta
țiunea balneară Herculane o com
petiție de ciclocros rezervată com- 
ponenților lotului de ciclism, în
trecerea, urmărită de un public de
osebit de numeros, a fost cîștigată 
de Șt. Szekely (CSM Cluj), urmat 
de T. Puterity (Met. Plopeni), N. 
Andronache (Met. Plopeni), V. Bu- 
dea (Dezrob. Brașov) și V. Muri- 
neanu (Șc. sp. 3).

CIMPULUNG MUSCEL
publicane și au cîștigat 14 titluri 
de campioni ai țării, constituie, de
sigur, prilej de bucurie, cu atît mai 
mult cii cît mulți dintre elevi au 
și fost selecționați în lotul repre
zentativ de juniori. De aceea, ni se 
pare foarte justă propunerea făcu
tă ca acest liceu cimpulungean să 
nu se mai numească experimental, 
această fază fiind depășită, de a- 
cum, — ci pur și simplu : liceu 
de atletism !

• în cadrul unui concurs -des
fășurat la Bacpu, sprintera Greta 
Măgirescu (Școala sportivă) a iz
butit să încheie cursa de 60 m în 
timpul de 7,5 s. performanță care 
întrece cu 0,1 s recordul republi
can de senioare și junioare, unul 
dintre cele mai vechi pe tabelul de 
onoare. (S. NENIȚA-coresp.)

PREDILECȚIA PENTRU ZONĂ, 

O FRlNĂ ÎN CALEA PROGRESULUI!
Ac.ua’ul regulament de transferări Intirzie afirmarea tinerelor talente

Evident, actuala ediție a campio
natelor republicane de baschet a 
început într-o notă de interes mal 
mare decît se prevedea. Multe me
ciuri s-au încheiat la scoruri mi
nime sau in prelungiri, surprizele 
nu au lipsit, iar partidele atractive 
au fost destul de frecvente. Numai 
calitatea tehnică a disputelor nu s-a 
aflat întotdeauna la înălțime, dar 
fruntașele baschetului nostru ne-au 
obișnuit (din păcate) să recupereze 
pe parcurs ceea ce trebuiau să facă 
înaintea' inceperii întrecerilor. în
țelegem. prin aceasta, că adevărata 
lor pregătire pentru divizia A a 
început o dată cu inaugurarea com
petiției Si deci doar peste două-trei 
săptămîni vom constata, poate, o 
cotă mai ridicată a nivelului calita
tiv al partidelor- In general, refe- 
rindir-ne la 
acum în 
sublinia că 
nica Galați 
Politehnica

etapele desfășurate pină 
divizia masculină, vom 

nupiai Steaua și Politeh- 
au rămas neînvinse, că 

deține ultimul loc și va 
trebui să"lupte din răsputeri pentru 
a reveni în plutonul fruntaș. La 
fete, trio-ului clasic Politehnica — 
I.E.F.S. — Rapid i s-a adăugat tî- 
r.ăra formație 
care, în cele 
de la debutul 
a demonstrat 
neala tinereții 
vinsă, fapt cu 
tr-un campionat republican.

a Universității Iași 
trei săptămîni scurse 
său în prima divizie, 
ce înseamnă indrăz- 
șl se menține neîn- 
adevărat rarisim in- 

Dar, 
mai presus decît aceste comentarii

Faza pe municipiu a campionatului republican

N-A MAI FOST CA ALTĂDATĂ I
gimnastică mo-Concursurile de 

dernă ne obișnuiseră cu o ambian
ță plăcută, cu întreceri de nivel 
ridicat și cu note mari, dar du
minică, cu ocazia fazei pe muni
cipiu a campionatului republican, 
desfășurată în sala Tineretului din 
Capitală, totul a fost altfel ! Am 
consemnat întîi numeroase absen
țe, dar nu numai de sportive, ci 
de echipe întregi ! în fine, dacă 
totul s-ar fi limitat doar la aceste 
regretabile absențe, poate că am 
fi urmărit totuși, o întrecere atrac
tivă, din păcate însă cele 6 ore de 
concurs s-au soldat cu o mare de
cepție, atît pentru spectatori și 
antrenori, cît și pentru gimnaste 
înseși ! A fost o zi a ratărilor, și... 
a notelor mici.

La categoria a II-a, gimnastele 
Școlii Sportive 2, Mioara Cozia și 
Mihaela Volentir, de astă dată 
fără adversare pe măsura lor, au 
cucerit ușor primele locuri deși 
s-a văzut clar că nu se găseau în 
cea mai bună formă. Aceeași si
tuație am întîlnit-o și la categoria 
I, la care Luminița Cizer și-a do
minat net mai tinerele adversare;^

Etapa a patra 
feminin a ilustrat din nou neco- 
pespunzătoarea pregătire a volei
balistelor primului' eșalon- Se pare 
că debutul modest al majorității 
divizionarelor A în campionatul 
In curs nu a fost depășit nici după 
4 etape. Chiar și echipele cu loturi 
mai valoroase (Medicina, Penici
lina) nu reușesc să satisfacă dato
rită jocurilor mediocre pe care le 
realizează în compania unor ad
versare slabe, datorită inconstan
ței lor de la meci la meci și chiar 
de la set la set. Duminică, în sala 
Dinamo, medicinistele au arătat 
uneori lucruri frumoase, dar foar
te rar și nu la nivelul pretențiilor 
pe care le avem de la această e- 
chipă (întărită acum cu ex-cons- 
tăntencele Maria Matei și Angela 
Moroianu și cu Ileana Dulău de la 
C.P.B.), în care evoluează și două 
componente ale lotului național I 
Gabriela Popa și Venera Zahares- 
cu. După evoluții neconvingătoa
re în primele etape, studentele de 
la I.E.F.S. par să-și revină pe linia 
de plutire. Au demonstrat-o dumi
nică în Ciulești, în fața Farului, 
deși victoria lor a fost muncită. 
Și de data aceasta Penicilina a e- 
voluat modest, pe teren propriu, 
avînd în față o formație lipsită de 
pretenții, C-S.M. Sibiu. Atunci, 
însă, cînd au fost puse la o mal 
grea încercare, campioanele au ce
dat un set !

în ușoară ascendență (care — 
să sperăm — va continua) se află 
formația Rapid, nl cărei joc pres
tat în fața Ceahlăului P. Neamț, 
a satisfăcut în bună măsură. De 
asemenea,. Dinamo culege destul 
de ușor victorii acasă și în depla
sare. Vom vedea dacă „vina" nu 
a aparținut doar adversarelor de 
pînă acum.

Exceptînd pe Farul (care a pier
dut două jucătoare de bază) și pe 
Constructorul, formație cu un lot 
foarte tînăr, celelalte participante 
la divizie sînt deocamdată la ni
velul diviziei B. Ce părere au an
trenorii și conducerile secțiilor 
respective ? Dar federația ? Pentru

IN FAȚA
o La Constanța a avut loc o dublă 

intîlnire internațională de volei care 
a opus formațiile masculine Farul și 
Dobruclja Tolbuhin (Bulgaria). In am
bele partide victoria a revenit oaspe
ților cu 3—2 și. respectiv. 3—0.

G. TAMAȘ-coresp.
• F.R Volei a hotărît. în sfirșit, 

că de la 1 ianuarie 1972, la partidele 
din campionatele interne să fie utili
zate obligatoriu tijele laterale, așezate 
la extremitățile fileului, la o distanță 
de benzile laterale egală cu circum
ferința mingii.

o Au fost trase ia sorți numerele 
echinelor în cele două serii ale Jocu
rile ‘Olimpice de la MUnchen.

La feminin, în seria A ?u fpst re
partizate următoarele echipe: nr. 1 
Ungaria. 2. Coreea de Sud, 3. U.R.S.S,
4. R.F. a Germaniei; din seria B fac 
parte echipele: 1. Cuba (deși ni s-a 
anunțat că. în urma Jocurilor Pan
americane. calificarea pentru J-O. a 
fost obținută de echipa Mexicului) 2. 
Japonia, 3. Cehoslovacia, 4. R.P.D. Ca-

La masculin, seria A are urmă
toarea componență: 1. Echipa ce se 
va califica la turneul preolimplc din 
Franța, la care este înscrisă și repre
zentativa Româriiei, 2. Campioana

socotim că este nece- 
unor probleme a 
ar fi. considerăm

generale 
sară discutarea 
căror rezolvare 
noi foarte utilă.

APARAREA IN ZONA, LA MARE 
PREȚ ! ?

De la început dorim să precizăm; 
apreciem utilitatea aplicării apărării 
în zona în unele situații impuse de 
desfășurarea jocurilor. Dar, de aici 
și pînă la a folosi permanent șl 
eu insistență acest sistem de apă
rare. este o cale lungă Pe care nu 
am fi dorit s-o vedem aleasă de 
team-urile diviziei A. Din • păcate, 
însă, adeptele acestui sistem desuet 
(utilizat de baschetbaliștii de_ va
loare doar din cind în cînd, în si
tuații speciale) s-au dovedit chiar 
cele mai bune echipe ale României. 
Dinamo. Steaua, Politehnica (pri
mele clasate ale campionatului tre
cut). Rapid. I.E.F.S- nu pregetă să 
înceapă și să încheie o întrecere 
prin folosirea zonei și renunță la ea, 
doar cînd evoluția meciului, mai 
bine zis a scorului, o impune. De 
multe ori, schimbarea sistemului de
fensiv intervine prea tîrziu pentru 
a mai modifica soarta partidei, așa 
cum au făcut Politehnica în disputa 
cu Dinamo, sau Rapid în întîlnirea 
cu Steaua. Pe ce se bazează echipele 
noastre atunci cînd utilizează zona 1 
Pe incapacitatea formației adverse 
de a contracara prin aruncări de la

Virginia Tbrbk, Doina Păltineanu 
și Adriana Hoppe (toăte de la Vi
itorul). La categoria maestre — o 
întrecere palidă, în care „miniatu
rala" Rodica Pintea (singura sur
priză plăcută a concursului) a cîș
tigat duelul cu Sabina Șerbănescu, 

în încheiere, am vrea să ne mai 
oprim asupra unui fapt : în con
cursul de duminică, cîteva dintre 
gimnastele care evoluau pînă acum 
lq categoria maestre, au fost cre
ditate cu titlul de arbitre. Dacă la 
categoriile a II-a și I ele s-au do
vedit, în mare măsură, corecte, la 
judecarea evoluției „maestrelor" ni 
s-au părut (și nu numai nouă !) 
prea severe și chiar malițioase!

Iată
II- A ; 
lentir 
CAT.
Petroveanu 35,00 ; 3. V. Torok 34,25. 
CAT. MAESTRE : 1. R. Pintea 46,10
2. S. Șerbănescu 45,55 ; 3. M. Pc- 
gulcscu 44,90.

primele clasate: CAT. A 
1. M. Cozia 26,50; 2. M. Vo- 
26,35 ; 3. I. Drăgulin 25,55. 
1: 1. L. Cizer 36,00 ; 2. E

Horia ALEXANPRE5CU iJ 

că de acum nu se . mal poate aduce 
ca scuză lipsă de omogenitate, os
cilațiile debutului. si» repliqa 
slabă a aâvgfsarei. în aproape toa
te echipele se vede lipsa pregăti
rii. Probabil, cei mai mulți dintre 
antrenori se gîndesc că meciurile 
importante pentru ei (fie pentru 
locurile fruntașe, fie pentru evita
rea retrogradării) se vor desfășura 
spre sfîrșitul turului. Sau lasă to
tul pentru turneul final, cînd își 
închipuie că vor reuși să pregă
tească echipele spre a-și îndeplini 
obiectivul...

De asemenea, unele echipe 
(C.S.M. Sibiu, C.P.B.) au pierdut 
vechii antrenori șl recurg la im
provizații Dar și pregătirea lor se 
dovedește o improvizație. Altele 
se bizuie în continuare pe cîteva 
jucătoare mai vechi, care cu greu 
mai fac față cerințelor. Aceasta 
în timp ce destule elemente de va
loare, ridicate de divizia școlară, 
nu au gășit posibilitatea de pro
movare. Printre ele se află și ju
cătoare din . iotul național de ti 
neret, rămase într-un mediu p«, 
care l-au depășit de mult și unde 
nu mal pot progresa. Un subiect 
de meditație pentru conducerea 
federației care, împreună cu Ml- 
nlsterul învătămîntului, ar putea 
găsi — sîntem siguri — o soluție 
în acest sens.

A. B.

DINAMO BUCUREȘTI — POLI
TEHNICA GALAȚI 3-0 
(15—10, 15-9, 15—12)

Aseară în sala Dinamo s-a disputat 
întîlnirea dintre echipele masculine Di
namo șl Politehnica Galați, contînd pen
tru etapa a Vlțl-a. aceasta deoarece în 
perioada 11—?1 noiembrie Politehnica va 
participa la un turneu în Cehoslovacia. 
Jocul nu s-a ridicat la o valoare tehnică 
deosebită, datorită faptului că dinamo- 
vlștllor le-au lipsit doi oameni de bază. 
Schreiber și Oros. Iar gălățenll se aflau 
la al doilea joc în decurs de 24 de ore. 
Dinamo cîștigă finalmente cu 3—0 (10, 
0, 12). Remareări : Dumănolu, Vranlță șl 
Stolan (Dinamo). Dumitrescu (Politeh
nica). A arbitrat foarte bine cuplul 
bucureștean V. Dumitru — Em. Iliescu.

Iulian COSTINIU

FILEULUI
Africii, 3. Cea de a doua echipă asia
tică ce va obține calificarea la un 
turneu programat tot în Franța 4. 
Bulgaria, 5. U.R S.S., 6. Cehoslovacia; 
seria B cuprinde formațiile: 1. R F- a 
Germaniei. 2. Echipa calificată la tur
neul preolimpic, 3. Cuba, 4. R.D. 
Germană, 5. Japonia, 6. Brazilia.

ut: uri,
la Cluj

ETAPA FINALĂ 
A CONCURSULUI COMPLET 

Astăzi, la Cluj, începe etapa finală 
a concursului .complet de călărie. In 
ma zi, pe baza hipică clujeană se des
fășoară (de la ora 9.30) proba de dresaj - 
Miercuri dimineață este programat fon
dul pe dealul Sopor, Iar joi după-aminză 
pe baza hipică se desfășoară întrecerile- 
de obstacole cu care se încheie concursul- 
complet

distantă si semidlstanță, riposta de
cisivă împotriva zonei. Dar. ne în
trebăm. în ce măsură contribuie per
manentizarea zonei la progresul Ju
cătorilor noștri ? Răspunsul nu poa
te fi decît unul și anume că apli
carea zonei (deci și antrenarea bas- 
chetbalistilor în acest sens) se face 
în detrimentul unei pregătiri la ni
velul cerințelor moderne. Nu este 
pentru nimenj un secret că sistemul 
om la om, cu variantele sale mo
derne. este acum însușit pînă la de- 
săvîrșire de cele mai bune repre
zentante de club sau naționale din 
lume. Dar divizonarele noastre A 
nu renunță la un sistem perimat, 
în ciuda evidenței pe plap interna
țional și chiar a indicațiilor Cole
giului central al antrenorilor. Pînă 
ciînd ? Mediocritatea performanțelor 
înregistrate Pe plan internațional de 
formațiile românești nu obligă, oare, 
Ia integrarea concepției tactice (cu 
implicațiile ei asupra metodicii pre
gătirii) în ritmul baschetului mon
dial ? Deci, de ce zonă ?
MARIA ROSIANU A ÎNSCRIS 

0E PUNCTE!
27

în
ex-

București se fac 
se află încă la 
Să ne amintim 

Alexandru Fodbr, 
Albu, Radu Dia- 

s-au

Evoluînd pentru prima dată 
divizia A, alături de jucătoare 
perimentate ca Anca Racoviță și Do
rina Suliman, noua echipieră a for
mației feminine Rapid, junioara Ma
ria Roșianu a înscris duminică 27 
de puncte. Un fapt cu totul Ieșit 
din comun, dar care ne îndreptă
țește să solicităm revizuirea regu
lamentului de transferări, acum o 
piedică pentru mulți juniori șl ju
nioare de a face parte din divizio
narele A. Maria Roșianu se anunță 
ca o baschetbalistă de mare perspec
tivă. iar Doina Buga la Rapid. Dan 
Poleanu la Steaua și_ Constantin Cer- 
nat la Politehnica 
tot mai utili, deși 
vîrsta junioratului, 
că Andrei Folbert. 
Mihai Nedef. Mihai 
conescu. Anca Racoviță ș.a- 
afirmat și ei in cele mai valoroase 
formații aje țării încă din anii in 
care maî buchiseau pe..băncile lieeu- 
îui. îfi ultimii ani. jțțșă, aceste ca
zuri a-u devenit tot mal rare,*-tocmai 
din cauza amintitului regulament de 
transferări care întîrzie promovarea 
talentelor reale în prima divizie a 
tării, nu le permite să joace in 
compania unor sportivi experimentați 
și să se rodeze în dispute de nivel 
net superior diviziei școlare și de ju
niori. Ceea ce nu este’bine și ne obb- 
gă să solicităm DRUM DESCHIS 
promovării și afirmării tine
relor TALENTE! '

Dumitru STANCULESCU

CITITORI

Abonați-vă din timp pen
tru anul 1972 la ziarele și re
vistele preferate. Consultați 
catalogul publicațiilor care se 
află la oficiile P.T.T.R., facto
rii poștali și la dituzorii de 
presă din întreprinderi și in
stituții.
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IERI UN JOC UȘOR,Pregătirile lotului de tineret

DE ANTRENAMENT, CU STEAUA (tine^et-rezerve)
--- r

In autobuzul ce se îndrepta spre 
stadionul Ghencea — locul unde 
urma să se dispute un meci de ve
rificare de către lotul de tineret 
— stăteam alături de „secundul'1 
Constantin. Mă vede rotind privi
rile printre băieți și-mi vine in 
ajutor 1

— Nu s-au strins încă toți. Lipsesc 
doi, Uifăleami și Simionaș. Dar au 
pțecgt și ci spre București.

—- Deci s-a însănătoșit ieșeanul ?
—■ Șe pare că nici n-au avut 

nimic. A rămas să dea un examen 
și sosește azi. Vidac e bolnav așa 
că la el — fortuit — am renunțat. 
A fost adus in schimb Ariciu.

Ajungem la Ghencea, unde ne 
fntîmPipă, ca bună gazdă, an
trenorul Valentin Stănescu. Con
vins de importanța ce trebuie s-o 
acorde întîlnirii echipei sale de 
tineret cu cca a lotului, a pregătit 
o echipă demnă de țot interesul. 
Tștă formația : Gabriel, Jantopan, 
Ciugarin, Hălmăgeapu, Micloș, Du- 
mitriu III, I. Ion, Aelenei, Tataru, 
I. Constantin. Vlad.

începe încălzirea celor două for
mații. Gheorghe Ola ne indică 
,.11-Je“ cu care va începe meciul 
și înlocuirile ce se vor face la pau
ză — Aricju (Ștefan), Niculescu, 
Smarandache, Olteanu, Popovici, 
(Hajnal), Cadar, Hajnal (BUlbni), 
Lică, Kun II, Broșovschi, Marcu — 
și ne dă cîteva amănunte referi
toare la ceea ce se urmărește!

— De fapt, este un antrenament 
ușor, cu două reprize de cite 55 
de minute. In ultimă instanță, up 
bun prilej de a verifica posibilită
țile tuturor jucătorilor și in mod 
special pe ale lui Lică, Hajnal, Ca
dar, Bălăni și Marcu. Apoi, vrem 
să vedem dacă există siguranță în 
apărare, jocul atacului.

Și s-a fluierat începutul, după 
care arbitrul — în persoana lui 
Jenei — a ajutat deseori în teren, 
cu sfaturi, pe combatanții celor 
două' teamuri. Ce s-a putut vedea 
în întîlnirea desfășurată pe o vre
me splendidă ? Jocul sigur, senato
rial ăm putea spune) al cuplului 
arădean Kun-Broșovschi, care au 
realizat lucruri frumoase, evident, 
fără să forțeze; travaliul în teren 
al lui Niculescu, Olteanu, Smaran
dache, Cadar ; cursele periculoase, 
ilar insuficient finisate ale lui 
Marcu. Și încă ceva t Lică — ido
lul Clujului — nu reușește să se 
elibereze de tracul care parcă îi 
leagă picioarele. Unul e la Cluj 
(l-am văzuț), altul la lot. Să fie 
chiar atît de emotiv ?
, In minutul 15 al^reprizei secun
de, Kun a înscris, cu concursul” 
portarului Gabriel (mingea a tre
cut pe sub el) primul gol al par
tidei. La numai 10 minute, însă, Ion 
Constantin a egalat. Deci, 1—1 
(Q—Q) într-un meci ușor, unde cei 
doi antrenori n-au pus preț și nici 
n-au cerut jucătorilor efort deose
bit, luptă. A plăcut, totuși, — ca o 
concluzie — țesătura de pase în 
teren a echipei lotului, predispozi

șut al lui Ion Constantin. mai participatSmarandache respinge cu capul un 
Ștefan-

și portarul 
BAGEAC

Boloni 
Foto : V.

CRAMPON
Daco ne-am Iqa după cunos

cutul stil panicard, meciul cu 
Cehoslovacia ar părea sâ fie ul
timul meci al echipei noastre 
najionale, înaintea dizolvării. E 
bine și e normal să ne concen
trăm atenția asupra unui aseme
nea mqci, pjin de importanță, 
dar nu trebuie, cred, să izgonim 
perspectiva, de dragul orei și 
jumătate din duminica de 14 no
iembrie. Interesantă — duminică, 
decisiv — meci, dar nu știu de 
ce e nevoie să ne ținem respi
rația, cu toții, și să călcăm rar, 
pe vîrful picioarelor. Cineva (A- 
drian Păunescu) a lansat, în re
vista Luceafărul de sîmbălă 6 no
iembrie, ideea de tot hazul că 
trebuie să facem liniște, deoare
ce „echipa națională se pregă
tește". Să fim serioși, tovarășe 
Adrian Păunescu I Dumneavoas
tră, după un vechi obicei, arun
cați praf în ochii mulțimii (pe de 
o parte) și lansați false alarme 
(pe de alta). Aveți noroc că sîn- 
f§ți una și aceeași p.erșpqnă cu 
mine, câ v-aș spune eu una, de 
la obraz, să vă săiurati.

în fond, ce ațîtg liniște I Că 
doar spusei că echipa noastră 
mai are de jucat și aupă aceea. 
Și, sq presupunem, hai, că facem 
liniște, că ne punem vată pe 
tălpi, că dăm în scris tot ce-a- 
vem de spus ele. Ce iese din 
asta ? Important e să știm cu 
tqfii că meciul cu Cehoslovacia e 
unul din meciurile naționalei noa
stre I E un meci decisiv, dar nu 
e nici singurul, nici ultimul. Tre
buie să învingem, dar trebuie să 
știm că, indiferent de rezultat,

avem de trăit și ziua de 15 no
iembrie, ca și celelalte zile care 
urmează. Să nu-i crispăm pe re
prezentanții noștri cu atîta im
portanță și cu atîta liniște I Sâ-i 
lăsăm să trăiască normal, nu fri
vol, dar normal. Le dorim înlîi 
de toate, un excelent moroi. Ei 
trebuie să știe că sîntem cu ei,

NICI SINGURUL,

NICI ULTIMUL...

chiar dacă nu ne plac? upul sau 
altul dintre cei de pe gazon.. Și 
mai trebui.e să fi ti”1 cu ?> *

Putem transforma, împreună, 
duminica de 14 noiembrie într-o 
sărbătoare q sportului românesc. 
N-avem nimic de plătit, n-avem 
nimic de răzbunat) Răzbunarea 
noastră superioară (cum bine zi
cea un prieten al meu care nu 
mă lasă nicicum să-J numesc) e 
să învingem clar și să plecăm 
veseli spre cașele noastre.

Mi-aș permite o sugestie. Știu 
că e încă tn discuție formula 
mijlocului și înaintării. Poate n-ar 
fi absurd dacă s-ar încerca si ur
mătoarea ; Dumitru — Dobrin: 
Lucescu — Demhrovschi, Năstase 
— lordănescu. Mă gindesc că 
astfel s-ar afla în teren jucători

tehnici și subtili, capabili de 
atacuri surprinzătoare, încheiate 
cu suturi la poartă. E numai un 
gîna al meu, firește. încolo — 
noroc I

★

M-a amuzai un mic defect de 
logică o> unui articol despre ar
bitri. N-am înțeles de ce pare 
atît de îngrozitoare cerinja (even
tuală) ca arbitrii noștri să știe 
limbi s’răine. E chiar atît de ab; 
surd sâ ti se ceară să cunoști 
două vorbe, hai trei, înlr-o lim
bă de circulație ? Cui i-ar place 
să-j vadă pe arbitrii noștri făcînd 
semne de surdo-muți î Nu o pre
ferabil să învețe și domniile lor 
cîteva expresii uzuale ? Nici lim
bajul muților nu merge oriunde. 
Șînt stadioor^ p0 care se vor
besc niscai limbi, Să fiu iertat, 
dar eu nu cred (cum se insinu
ează în articol) că Federația îi 
protejează pe cei ce știu fran
țuzește sau englezește (ca pe 
niște burgheji înrăiți) _și-i chinuie 
pe ceilalți (ca pe niște sclavi). 
Au timp toți, nu izbucniți în 
plîns, să învețe cum se zice 
„vino-ncoa I" în englezește. Căci 
dacă șe exagerează s-ar putea 
propune ca arbitrii noștri să nu 
știe nici românește, ci sâ posede 
un vocabular format numai din 
interjecții, ori numai din mișcări 
manuale. Mai bine ar fi dacă arbi
trii noștri și-ar vedea de treabă, 
cu toată naturalețea și fără prea 
multe angoase.

ADRIAN PĂUNESCU

ÎN DIVIZIA C: CU CÎTEVA EXCEPȚII,
LUPTĂ STRÎNSĂ PEHTRU PRIMUL LOC

SERIA I

ÎN DIVIZIA B

ția pentru șutul la poartă și spre 
combinații în atac.

Azi, antrenament ușor, mai

mult de înviorare, după care ur
mează, miercuri — la Alexandria 
— un meci adevărat, cu formația

completă, în compania 
C, Comerțul.

Modesto

divizionarei

FERRARINI

FORMULA NAȚIONALEI S-A CONTURAT

Viitorul P.T.T.&. Botoșani — Fulgerul 
porohoi 2—1 (Q—1)

Mip^-ruJ Gura Humorului — Avîntul 
Frasin 1—0 (1—0)

1 T A. Pașcani — Penicilina Iași 3—0 
(1-0)

Chimia Suceava — A.3.A. Cîmpulung 
0—0

Nicoiina Iași — Textila Botoșani 1—0 
(1-0)

Victoria floman — Minpbradul Vatra 
Dpmei 4 — 1 (2—0)

1 Constructorul Tași — Foresta Fălticeni 
1-1 (1-1) Etapa viitoare : Olimpia — Electronica. 

Flacăra r'dsie — Tehnometal,' Dinamo 
Obor — Victoria. I aremet — Voința. 
Celuloza — Mașini. T. M. București — 
Unirea Tricolor. Sirena — Autobuzul.

1. Electronica 11 7 2 2 18- 7 16
2. Unirea Tricolor 11 6 3 2 21— 8 15
3. Autobuzul 11 H 3 2 17—10 15
4. Celuloza 11 7 1 3 13— 8 15
5. Tehnometal 11 6 1 4 10—12 13
6. TM București 11 5 3 3 16—11 13
7. Flacără 11 5 1 5 15—20 11
8. Laromet 11 3 4 4 8—11 10
9. Voința 3 4 4 11—15 10

10. Mașini 11 3 3 5 li—16 9
11. Dinamo Obor ' n 3 3 5 ii-17 9
j.2. Sirena ii 2 ? 5 9—12 8
13. Olimpia ii 2 7 13—19 6
14. Victoria 11 1 î 8 5—20 4

(Urmare din pag. 1)

te spală șl te vindecă cu puterile ei 
misterioase, răstimp în care pregă
tirile prdpriu-zișe ar fi putut conti
nua pe stadionul Steagului roșu, ar 
fi avut desigur efecte salutare.

Azi (n:r. ieri) dimineață băieții 
aveau o mină mai bună decît la so
sirea aici. Ei au făcut o baie de oxi
gen în fața ferestrelor deschise, iar 
după ce s-au trezit bine și după mi
cul dejun au ascultat pe Angelo Ni- 
culescu și pe Titus Ozon vorbind des
pre echipa Cehoslovaciei. Bine do
cumentați asupra strategiei adversa
rului, cei doi antrenori au explicat 
și ilustrat principalele manevre ale 
acestuia. Ne-a plăcut că n-au fost 
escamotate părțile tari ale fotbaliști
lor cehoslovaci, în numele unei false 
teorii psihologice după c.-țre se mai 
conduc unii care trec sub tăcere a- 
tributele rivalilor, chipurile ca să nu 
demoralizeze. A cunoaște exact cali
tățile și limitele unei echipe pe care 
trebuie s-o înfrunți, a cunoaște fără 
exagerări și denaturări, este o con
diție pentru pregătirea unei replici 
corecte, pentru evitarea surprizelor, 
a stărilor de supraestimare sau de 
subestimare.

S-a explicat băieților că jucătorii 
cehoslovaci vor fi obligați să șupbi te 
tactica noastră. Adversarii de dumi
nică știu că vor trebui în primul rîn'ri 
sa se apere la București, dar este 
exclus ca o echipă de valoarp, cum 
este o reprezentativă, să nu aibă și 
ea momente de inițiativă, de ofensivă 
sau de contraofensivă

Este întemeiat, de asemenea, să 
presupui, din punctul postru de ve
dere, că tricolorii vor avea în față 
o apărare șupranumerică în ochiurile 
căreia și pe flancurile căreia va li 
necesar să fie provocate fisuri, breșe, 
culoare și răsturnări ale dispoziti
vului. Dar este la fel de întemeiat pa 
echipa română șă fie în stare să 
neutralizeze cele cîteva încercări de 
atac pe care Veseli. Rabat. Kuna șt 
ceilalți le YOr declanșa pe parcursul 
celor 90 de minute. S-a discutat des
pre qceste alternative.

A urmat apoi, un antrenament de 
50 de minute, cu jucătorii divizați în- 
tr-o grupă de menajare șt alta încor- 
porind pe cei apți de eforturi ceva 
mai mari. Sătniăreanu, Deleanu. Vlad, 
Năstase, Dinu și cei doi portari au 
fost repartizați, conform datelor con
trolului medical de azi dimineață 
(n.n. ieri), In prima secțiune. Ceilalți 
au lucrat ceva mai mult, efectuînd

LIDERII ȘI-AU CONSOLIDAT POZIȚIILE
>

(1—1). Impecabila transformare

alergări cu intensitate variată Sin
gurii care au uțilizal și mingea, con
firm profilului lor. au lost portarii, 
Raducanu plonjînd deseori cu dispe
rare, așa cum face ori de' cîte ori 
aude că in lot va veni și Adamache 
Acesta din urmă (s-a atașpt celor
lalți la plecarea djp Brașov) gșțe ri
valul care tulbură probabil și som
nul lui ' Răducahu

l’eptru Angelo Niculescu nu există, 
deocamdată decît o singură incerti
tudine în problema alcătuirii echipei 
Conducerea tehnică a stabilit că pri
mele două linii ale formației vor 
cuprinde pe R.ăd'Jcanu, Sătmăreagu. 
Lupescii. Dinu. peleaiju. Dumitru, șl 
Radu Nunweillerî' Pentru frontul de 
atac, propriu-șis. concurează cinci 
jucători pe patru locuri : Lucescu. 
Dembrovschi, Dobrip, Năstase și 
lordănescu Antrenorul principal al 
naționalei nu 's-a decis asupra confi
gurației acestui compartiment. Dar 
indiferent de forma definitivă a li
niei de înaintași, el s-a hotărlt să 
aleagă între lordănescp și Ngstașe. 
Miercuri. în cele ijouă reprize de- ye- 

'rificare (cu Flacăra roșie ți Meta
lul). antrenorii vot tatoriă și randa- 

■ mehtul formulei 
tremă dreaptă), 
sau *'
mai 
lalte alternative, cu Lucescu extrem 
dreapta. Dernbrpyschi, Dobrip, Ior<|ă- 
nescu sau Năstase. pe parțea opusă. 
NoT credem că prima variantă e mai 
riscantă pentru motivul că și Dem- 
brovschi și Lucescu ar fi obligați să 
joace roluri pe care nu le-au mal 
interpretat de mult. Prin contrast, 
cealaltă formulă ape avantajul că trei 
înaintași din patru (Lucescu. Dem
brovschi. Dobrin) ar evolua pe postu
rile pe care, teoretic rnăpar. șînț gpți 
de cel mai muit randament. Angelo 
a discutat cu Dobrin imediat după 
sosirea piteșțeanului la Brașov și se 
pare că s-au înțeles. In sensul nece
sităților gcțpșle ale echipei naționale 
se preconizează ca Dobrin să joace 
vîrf de atac, cu libertăți de manevră 
să fie unui dintre oamenii care să 
pericliteze permanent prin poziția 
iui avansată poarta cehoslovacilor.

La Poiana Brașov, tricolorii au 
dus-o bine și pentru că au fost izo
lați. Acum, mutîndp-șe la Snagov. 
există pericolul să primească vizita 
multor oameni care vin În casa fotba
liștilor. cu emoțiile șl cu frica lor. 
Care vin cu ele și le transmit, fiindcă 
emoții)] .........
Creaett

(Corespondenți : Th. Ungureanu, D. 
Bnlohan,’ V. Apostol. C. Alexa, A. va- 
sile, G. Groapă, și V. Diacoiiescu).

1. Chjțnia
2. fTĂ " Pașcani
3. Victoria
4. Avîntul
5 Foresta
6 herul
7. AȘA Cîmpulung

9. N’co”ha
io Ben1ci’’na
11. Vffforu]
12.
13. Fulgerul
14 Constructorul

118 2 1 21— 4 18
11 ni 2 34—1.1 17
11 7 5 2 24— 8 IR

7 1 3 10— 7 15
116 2 3 12— C 14
316 14 2(5—11 13 
li 3 5 3 13—H îl 
1! 3 4 4 9— 10
11 4 2 5 10—20 10
313 2 6 16—23 9
11 3 1 7 13—27 7
11 2 1 8 12—20 5 

’ 5—5H 1 1 7
11 0 5 6 C—29 5

Etapa viitoare (14 noiembrie) : Minp
bradul — Nicoiina, I.T.A? Pașcani — 
Textila. Viitorul — Constructorul. Mine
rul — Victoria. Penicilina — Chimfa. 
A.S A. cîmpulung — Avîntul, Fulgerul 
— Foresta

Dcmbrovschi (ex- 
Dtibrin. lordănescu 

Năstase, Lucescu. Dar ei sjnt 
convinși de capacitate^ celpi-

SERIA A U-o
C’niontul Bicaz — Luceafărul Focșani 

2—2 ro—i)
Rulmentul Bîrlad — Danubian? Roman 

0—4
Automobilul Focșani — Gloria Tecuci 

2-1 rO—1)
.4 S.M. Tecuci — Trotușul Or. Gh.

GJ-’orobju-Dei 2—|) (1—0)'
Țfxtilă BuhușJ — Lelea Bacău 1—0

(l-o)
Oituz Tg. Ocna — Petrolul Molnești 2—2 

(2-2)
Minerul Comăneștl — Viitorul Vșslul 

2—0 (î—0)
(Corespondenți : St- Ghimpe L. Solo

mon. A. Sfrbu, C. Finii, I. Vieru, A. 
Avo!).

*1- Rulmentul H 7 3 1 17— 6 17
2. Petrolul 11 6 3 2 22—13 15
3. Danubiana 11 6 1 4 26—17 13
4’ Textila 11 8 1 4 15— 8 13
6. Minerul ii S 3 3 11— 7 13
6 A9M Tecuci 11 5 1 5 15—17 11
7. cimentul . îi 4 3 4 14—20 11
8. Oltuz 11 3 4 4 14—15 10
9. Automobilul 11 5 0 6 20—24 10

10. Viitorul 11 4 2 5 13—13 10
41. luceafărul ii 3 3 5 15—18 9
12 Fetea 11 4 0 7 19—18 8
18. Trotușul 11 3 1 7 12—2.2 7
’1. Gloria U 1 5 5 5—15 7

Etapa viiloare : A.S.M. Tecuci — Mi- 
nertJ. T.etea — Luceafărul. Dânublăna 
— Gloria petrolul — Textila. Oitttz — 
Rulmentul, jilftoru! — Cimentul, Auto
mobilul — Trotușul.

SERIA A lil a

SERIA A V-q
Olimpia Rm. Săraț — Victoria Florcștl 

4-1. (4-0)
Aurora Urzlcenf — Prahova Ploiești 

1-1 (0-1)
Soițnii BuzȘu — I.R.A. Cîmpina 1—0 

(0-0)
Viitorul Slănlc — Caralmanul Bușteni 

2-2 (2—1)
Chimia Buzău — Petrolul Berea 0—0
Arotu) Slobozia — Carpaji Sinaia 1—0

Petrolistul Boldești — Gloria Buzău 
J-l (J-l)

(Coresnondcnți : I Tîudescu. AI. Tabar- 
cea. I. StJnos u. I) Cjobanu. S. Ton, I. 
Malei și G. I'ijostachp)'.
J. Gloria 11 5 5 1 19— 5 15
2. Șoimi! 11 6 3 2 18— 9 1.5
3. Carpștt 11 fî 2 3 16—12 14
4. Azotul 11 f» 4 2 19-13 14
5. Prahova n 3 7 1 18-13 13
6. ț.K.A? Cîmpina 11 4 4 3 ?F— 6 12
7. Caraimanul ii 4 4 3 14—13 12
n. Aurora 11 4 3 4 11—21 11
5». Chjmia H 8 3 5 11-16 9

10. Vi j fonii 11 4 1 6 10—16 9
.1 î. Qlirnpia 11 3 2 6 12—15 8
12. Victoria u ? 4 <5 14—19 8
13. Petrolistul 11 2 4 5 11—18 8

14. Petrolul li 1 4 6 6—16 6
Etapa viitoare : Gloria t Caralmanul. 

Petrolul — Azotul. Aurora — Chimia, 
Petrolistul — Olimpia. Carnali — Viito
rul. Prahova — Șoimii, I.R.A. Cîmpina 
— Victoria.

SERIA A Vf-q
Oltul Slatina — Oltul Rm. Vllcea 1—0 

(0-0)
Flacăra Moreni — țlapld Piatra Olt

2— n io—0)
Muscelul Cîmpulung — Lotrul Brezol 

J-2 (0-1)
Chimia Tr. Măgurele — Sporting Ro

șiori de Vede 3—0 (2—0)
Metalul Mija — Dacia Pitești 4—2 a—0)
Petrolul Tîrgoviște — Unirea Drăgășanl

3— 4 (0—0)

12. Gloria 314 16 15—13 9
13. Furnirul . 113 2 0 0—12 8
14. Victoria 11 3 1 7 7—26 7

Etapa viitoare •• Minerul B. — Victo
ria. Electromotor — IWfneruI M.N., Va
gonul — Metalul, Aurul — Furnirul, 
U-M. Timișoara — Gloria, C.F.R. Caran
sebeș — Mureșul. Minerul G. — Pro
gresul.

SERIA A IX-q
U.P.A Sibiu — Victoria Călan 2-0 

(0-0)
Chjrnlp Or. VJctorlș — Minerul Teliuc 

2—0 (0-0)
C.JLTț. Sighișoara — Vitrometap Me

diaș 1—0 (0-0)
Independenta Sibiu — Unirea Alba lu

lls,4—o (3-0)
C.F.R, Simeria — Minaur Zlatna 2—0 

(1-0)
Textlia Sebeș — Constructorul Hune

doara o—Q
Metalul Copșa Mică — A.S A. Sibiu 

1—0 (0-0)
(Coresp’pndențl : I. llie, Gh. Matei. I. 

Tiirlan 1. Bofncan. M. Munfeanu, D. tă- 
daru si M. Fp'jrlu).

Etapa vfltoarb : Chimia — Constructo
rul. Unirea — u P A. Sibiu. Textila — 
MJporul A Ș.A. Șlblu — C.F.R. Slmțrla, 
C.F.R. Sighișoara — Melalul. Mlnsiir — 
Indepepd?h|a-' Flclpria — Vltr.ometan.

1. Independenta 11 8 n 3 28— P 10
2. UP A Sibiu 11 7 0 4 22-18 14
3.
4.

Metalul 
Victoria

11
11

6
5

1
7

4
4

1.Ș-J2
20—13

13
12

5. CFR Sighișoara 11 4 3 4 15—18 11
6. Unirea 11 5 1 5 8—13 11
7. Cfrmla 11 5 1 5 11-17 11
8. Textila 11 5 1 5 15—22 11
9. M’ naur 11 4 2 5 •»5—1? 10

10. Vlfromefan 
AS A fflbtu

11 4 2 5 13—21 10
11. 11 4 1 6 19-17 9
12. CFR Simeria 11 4 1 6 10—10 9
13 Minerul 11 3 3 5 11-15 9
14. Constructorul 11 2 4 5 6—18 8

SERIA A X-q
Someșul Satu Mare — C.I.Tt. Sighctul 

Marmatlel 2—0 (i—0)
Bihoreana Marghlta — Măgura Ștmleul 

Stlvarțlef 3—0 (1—0)
Gloria Bala Mare — Minerul Cavnlc 

0—1 (0-1)
Voința Cărei — Unirea Zalău o-0 
TopHoruț Bala Mare — Victoria Cărei 

0—2 (0—1)
Recolta Salonta — Minerul Baia Sprle 

3—1 (2—0)
Bradul Vfșeu — Constructorul Bala 

Mare 2—1 (2—1)
(Corespondenți : V. Godja, A. Pasca- 

lău. L. Chlră, St. Vida, V. Săsăranu, Gh. 
Cotrftu șî A- Ghîîezan).

Fază din meciul Metalul — Progresul 
Georgescu.

In lipsa meciurilor primei divi
zii,' etapa (a XII-a) consumată du
minică în divizia B a captat aten
ția amatorilor de fotbal. Etapa — 
calmă, în general a avut, totuși, 
cîteva puncte tari. Pe prim plan 
se situează rezultatele consemnate 
la Giurgiu șl la Piatra Neamț. For
mația din orașul de pe malul Du
nării a părăsit învinsă ,' terenul pro
priu pentru prima oară în acest 
campionat, iar F.C. Galați — echi
pă care înaintea începerii întrece
rii își depusese candidatura la șe
fia clasamentului, a suferit, la 
Piatra Neamț, un eșec foarte sever: 
0—5. Dar dacă înfrîngerea Dună
rii, după comportarea sa slabă din 
ultima- perioadă, nu a constituit o 
prea mare surpriză, în schimb, des- 
nodămîntul partidei de la Piatra 
Neamț își are explicația, în bună 
măsură, în arbitrajul necorespun
zător prestat de brigada condusă 
de Gh. Niță (Cîmpulung).

în 
ficat , ,
tul studențesc și, respectiv, C.S.M. 
Reșița, prin victoriile realizate du
minică, și-au mărit avantajul față 
de principalele adversare. In seria 
I, însă, a rămas o restanță de dis
putat (mîine) între Progresul Brăila 
și S.N. Oltenița. Calculele hîrtiei 
indică o victorie a gazdelor, ceea 
ce ar face ca diferența actuală, de 
4 puncte, dintre Sportul studențesc 
și S.N.O., să se mențină. Avanta
jul actual luat de cei doi lideri se 
poate micșora însă chiar duminică, 
cînd Sportul studențesc și C.S.M. 
Reșița vor avea de susținut jocuri 
dificile la Pașcani (cu C.F.R.) și, 
respectiv, Arad (cu C.F.R.).

Da subsolul clasamentelor, acolo 
unde viața este deosebit de grea, 
situația este neclară, cu toate că 
unele echipe (Poiana Cîmpina și 
C.F.R. Pașcani — în seria I) au 
suferit pînă acum cîte 8 înfrîn-

rest, favoritele și-au valori- 
șansele. Cei doi lideri, Spor-

a loviturii de la llm. de către Ducțu 
Fotoî N. DRAGQȘ

geri. în cealaltă serie, doar două 
puncte o despart pe ocupanta lo
cului 7 (Corvinul Hunedoara) de 
deținătoarea actuală a lanternei 
roșii — Olimpia Satu Mare. Aici, 
fiecare etapă aduce, datorită echi
librului de forțe, salturi șl coborîri 
spectaculoase, ordinea fiind stabili
tă provizoriu de golaveraj..

V. POMPILIU

, e și frica sînt contagioase. 
Credem că ar fi în folosul bunei 
desfășurări a pregătirilor, ca numă
rul celor ce cred că 1-ar ajuta pe 
băieți venind să le vorbească să fie 
restrîns la rpaxim. Ei singuri știu 
că partida va fi grea, ei șțiu că tre
buie să lupte și să șe dăruiască, el 
știu că trebuie să clocotească de am
biție și elan, dar să rămînă cu ju
decata senină șl limpede, știu, d« 
asemenea, ce se așteaptă de la el. 
Atunci ce să le mai spună o sume
denie de vizitatori, decît aceleași lu
cruri în formule cam stereotipa pe 
care le-au auzit pînă acum de sute 
de ori. Nu este necesar să li se vor
bească precum unor copil despre 
tot ceea ce se ridică atît de mult 
deasupra evidenței. Să-i lăsăm pe 
cei ce vor îmbrăca tricourile națio
nalei impregnați de propriile Iot 
gînduri, fiindcă ei simt destul fe
bra acestei întîlnirii.

Unirea Tricolor Brăila — S.N. Con
stanta 5—2 (1—l)

Ancora Galați — I.M.U. Medgidia 2—1 
(1-D

Constructorul Galați — Delta Tulcea 
1—0 (0-0)

Viitorul Brăila — Granitul Babadag 
3-2 (2-1)

Dunărea Tulcea — Dunărea Brăila 
3-2 (1-2)

Cimentul Medgidia — Oțelul Galați 0—1 
(0—0)

Electrica Constanta — Marina Manga
lia 2—0 fț—0)

(Corespondenți : C. Nfcolae, St. Victor, 
V. Sțefăneseu, D. Crlstache, I. Turșîe, 
R. Avram, P. Cornel).
1. Constructorul
2. Viitorul
3. pel ta
4 Otelul
3. TMU Medgidia
6. Electrica
f. Dunărea T.
8. Dunărea B.
9. SN Constanța

10. Granitul
11. Cimentul
12. Marina
13. Ancora
14. Unirea Tricolor

Etapa viitoare s
Granitul, Unirea Tricolor — uunarea ±., 
Viitorul — Oțelul, S.N. Constanta — Du
nărea B.. Delta — Cimentul. Construc
torul — Marina. Ancora — Electrica.

11 7 2 2 23-
2
3
2
1
4
3 
B
5
8
6
4
5
8

I.M.U. Medgidia 
Dunărea T. 

Oțelul, S.N. Constanta

11 4 5
11 3 7 
115 2
11 3 5
11 5 1
11 3 3
11 4 1
11 3 2
11 1 8
11 1 S
11 2 3

6 16 
17—14 16 
21— 7 14 
17—12 13 
17—12 13 
17—16 12
11- 14 11
17— 23 11 
10—12 9 
15—25 9
12— 12 8

9—14 8 
7—16 7

18— 30 7

RAPID PLEACĂ MÎINE LA ALMA ATA
SERIA A IV-a

Echipa Rapid va pleca mîine la 
prînz, cu avionul, la Alma Ala, 
unde va susține vineri cu formația 
Kairat, partida retur a finalei Cam
pionatului european feroviar. După 
cum se știe, prima manșă a finalei, 
disputată la București, s-a terminat 
cu un rezultat de egalitate: 1—1.

Bucureștenii au efectuat ieri un 
antrenament, iar astăzi antrenorul

Bazil Marian va conduce o nouă 
ședință de pregătire. Pentru aceas
tă partidă, vor face deplasarea 
jucătorii : Rămureanu,
Mușat, Codrea, Dinu, M. Stelian, 
Năsturescu, D. Ene, Codreanu, Ște
fan. Adam, Petreanu (refăcut după 
accidentul suferit în urmă cu cîtva 
timp) Și Costea.

Pop, Boc,

Dtnamo Obor București — T. M. Bucu
rești 1—1 (0—l)

Laromet București — Celuloza Călărași 
1—0 (0—0)

Flacăra roșie București — Sirena Bucu
rești 1-1 (1—1)

Autobuzul București — Olimpia Giur
giu 2—2 (2—0)

Electronica București — Unirea Trico
lor București 3—0 (1—0)

Victoria Lehliu — Voința București o—o
Mașini unelte București — Tehnometal 

București 1—1 (0—1)
(Corespondenți : D. Dlaconescu, M. 

Luțașu, C. Toader. G. Rosner, V. Con
stantin, Ș. Mesclile șt O Guțu).

(Corespondenți : C. Diaconii. Gh. Illnca, 
D Kfidu’cscn. D. Gruia, I. Zldarv, M. 
Avanii șl V. Pancii).

Petrolul Videle — Comerțul Alexandria 
0—0

1. Oltul S. 11 7 3 1 23— 9 17
2. FI acilea 11 7 2 2 24—1^ 16
3. Chimia îl 6 2 3 18— 5 14
4. Comerțul 11 8 2 3 13—1!5 14
5. Metalul 11 6 0 5 17—13 12
6. Dacia 11 5 1 5 20—15 11
7. Petrolul T. ■>1 5 1 5 17—14 11
8. Unirpa 11 4 2 5 20—19 10
9. Lotrul 11 4 2 5 13—23 10

10. Sporting 11 4 2 5 12—24 10
11. Petrolul V. 11 2 5 4 10—13 9
J2. Oltul Rm. V. 11 3 2 6 11—17 8
13. Rapid 11 1 5 5 11—18 7
14. Muscelul 11 l 3 7 7—18 5

Etapa viitoare • Flacfira — Sportlnig*
Chimia — Oltul S.. Oltul Rm. V. — Pe
trolul V.. Muscelul — Dacia. Rapid — 
Unirea. Lotrul — Comerțul, Metalul — 
Petrolul T.

SERIA A V!!-q
Progresul Corabia — știința Petroșani 

2—1 (1—0)
Dunărea Calafat — F.C. Caracal 3—0 

(9-0)
Pandurii Tg. Jiu — Metalul Topleț 4—3 

(2-1)
Meva Tr. Severin — Progresul Strehala 

0-0
Minerul Motru — Steagul roșu Flenlța 

2—0 (0—0)
Minerul Lupent — Minerul Rovlnari 

10-1 (3—1)
(Corespondent! 3 C. Ffllp, SC Zvtgne», 

M. Bălol, M. Focșan, P. Pftlănceanu ,1 
I. Cotescu).
1. Metalul T.S. 10 6 î 2 26—10 14
2. Știința 10 6 2 2 18— 8 14
3. Dunărea 10 5 5 S 25-15 12
4. Minerul L. 10 4 4 2 29—14 12
5. F.C. Caracal 10 4 4 2 11— 0 12
6. Pandurii 10 4 3 3 13—14 11
7. Steagul 11 4 2 5 13—13 10
8. Progresul C. 

Metalul T.
10 4 2 4 10—26 10

9. 10 3 3 4 17—1T 9
10. Minerul M. 10 2 5 3 11—13 9
11. Meva Tr. S. 10 2 4 4 9—11 8
12. Progresul S. 10 2 3 6 5—19 6
13. Minerul R. 11 1 3 7 12—29 5

Etapa viitoare : Metalul T.S. — Minerul
M.. F.C. Caracal — Panduri. steagul
roșu — Progresul S., Progresul C. — Mi
nerul L., Stllnta — Metalul T., Dunărea 
— Meva Tr. S.

SERIA A Vlll-q

Etapa viitoare î Ccnslrucloni! — Mă
gura. C.I.L. SlRhet — Minerul B. S.. So
meșul — Topltorul. Bradul — Victoria* 
Recolta — Bihoreana, Vqînta — Gloria, 
Unirea — Minerul C.

1. Victoria 11 9 0
1

31- 9 18
2. Minerul B. S. 11 5 5 14- 3 15
3. pn i rea 11 5 5 1 16— 6 15
4. Bradul 11 5 3 3 14—10 13
5. Minerul C. 11 5 2 4 20—12 12
6 Recolta 1’ 5 2 4 18-120 12
7. Topltorul 11 5 1 5 13—15 11

8- 9. CIL Sighet 11 4 2 5 11-15 10
8— 9. Bihoreana 11 4 2 5 14—18 10

10. Voința 11 4 2 5 9—14 10
11, Someșul 4 1 0 12—IR 9
12. Constructorul 11 3 3 5 14—22 0
13. Gloria 11 2 2 7 5-15 6
14. Măgura 11 2 0 9 8—22 4

SERIA A Xl a
Industria slrmel Ctmpla Turzii — Arie- 

șui Turds 0—0
Progresul Năsăud — C.I.L. Gherla 

1—1 (0-0)
Viitorul Tg Mureș — Someșul Bo

olean 15—0 (7—0) 1
Dermata Cluj — Metalul Alud 2—0 

(2-0)
Chimica Tîrnăveni — Unirea Dej 4—1 

(1-0)
Soda Ocna Mureș — Tehnotrig Cluj 

0-1 (0-0)
Minerul Rodna — Arieșul cîmpla Tur

zii 0—0
(Corespondenți : r. Tonea, D. Nislor, 

A. Szabo, E. Fehervar), I. Ducan, Gh. 
Tăutan).

Etapa viitoare : Arieșul C. T — Pro
gresul, Tehnofrig — Chimica Minerul — 
Metalul, Someșul — C.1.L Gherla, Soda 
— Ind. slrmel, Arieșul T. — Dermata, 
Unirea — Viitorul.

1. Chimica 11 7 1 3 25—10 15
2. Arieșul T. 11 6 3 2 20— 7 15
3 fnd. sîrmet 11 7 1 3 32 -11 15
4. CtL Gherla 11 6 3 2 li— 9 15
5. Dermata 11 5 2 4 11— 8 12
6. Viitorul 11 5 1 5 29—14 11
7. Tehnofrig 11 4 3 4 11-11 11
8. Arieșul C. T 114 3 4 7— 9 11
9. Metalul 11 4 2 5 14—12 10

10. Unirea 11 3 4 4 14-11 10
11. Soda 1’ 3 4 4 9—11 10
12. Progresul 11 3 3 5 13—19 0
13. Minerul 11 1 4 6 9—35 6
14 Someșul 11 1 2 8 6—35 4

Campionatul feminin al

Lume multă, teren excelent — 
iată ambianța In care s-a desfășu
rat derbyul campionatului de fot
bal feminin al municipiului Bucu
rești, dintre Rapid și Venuș.

Meciul de pe Dinam® a debutat 
cu atacuri furtunoase ale echipei 
Rapid, care chiar în min. 1 a fost 
pe punctul de a deschide scorul, 
dar șutul Constanței Țăndărică a 
lovit bara interioară ieșind afară. 
Rapidistele au avut în continuare 
inițiativa și în min. 3 au înscris 
singurul gol al partidei. La o de
gajare defectuoasă a portarului 
Mara Ghiță, balonul a ajuns la

municipiului București

Dorothea Nicolae care, din Interio
rul careului, a trimis mingea în 
poarta goală. Deci 1—0 pentru Rapid.

îată și celelalte rezultate ale 
etapei i Juventus—Dacia 1—1, Spe
ranța—Carmen, 0—8, Unirea Tri
color—Miorița 5—0, Diana-Doina 
3—0, Voința—Traviața 0—0. Lucea
fărul—Minerva 1—1.

în clasament pe primul loc se 
află Rapid cu 17 p, (golaveraj 
70—3) urmată de Carmen tot cu 
17 p, dar cu un golaveraj mai 
slab, 63—7, (ambele neînvinse) și 
Venus 14 p. (A. P.)

AUTOTURISME Șl EXCURSII LA J.O. DE VARĂ 1972!
Și In luna noiembrie a.c. se atribuie, 

tn cadrul valori) unitare a cîștigurilpr, 
autoturisme șl excursii la MUnchen cil 
prilejul Jocurilor Olimpice de Vară 1972.

Se pot obține — la alegere — urmă
toarele autoturisme: DACIA 1300 (70 000 
lei): DACIA 1100 (55 000 lei) șl SKODA 
S 100 (53 000).

Excursiile la 3.0 de la MUnchen au o 
durată de 20 zile, deplasarea făclndu-se 
cu autocarul. De asemenea, vor fl asi
gurate biletele de Intrare la principalele 
întreceri sportive. Valoarea unei ex
cursii este de 15 000 lei.

Menționăm faptul că, tn cazul cînd 
valoarea cîștlgulul tn numerar o permite, 
partlclpanțli pot obține — la cerere — 
un autoturism șl două excursii, sau

două excursii Ia MUnchen cu prilejul 
Jocuțllor Olimpice de Vară.

Ded șl tn luna noiembrie ț.c., la toate 
tragerile șl concursurile obișnuite Loto. 
Pronoexpres șl pronosport, puteți obține 
săptămînal, autoturisme șl excursii la 
Jocurile Olimpice MUnchen 1972.

CÂȘTIGURILE CONCURSULUI PRONO 
EXPRES NR. 44 DIN 3 NOIEMBRiE 1971

Extragerea I : Cat. 1 : 2 variante (25%) 
a 100 000 lei și 1 variantă (10%) a 10 000 
lei ; Cat. 2 : 1 3 77 864 lei ; Cat. 3 : 10 
a 7 708 Ie1 : Cat. 4: 34,15 a 2 280 lei; 
Cat. 5 ; 1Q0.50 a 775 Iei : Cat 6 : 3 434,10 
a 40 lei.

Report categ. 1: 861 751 lei.

Extragerea a H-a : Cat. B : 17,10 va
riante â 4 617 Iei ; Cat. C : 59,60 a 1 325 
lei ; Cat. D : 2 232,50 a 60 lei ; Cat. E : 
102,85 a 280 lei ; Cat. F : 2 497,45 a 40 Iei.

Report categ. A : 78 957 lei.
Ciștigur|le de cat. 1 au revenit partl- 

Cipanțllor GSnddr Ioan din Arad șl M. 
victor din București care obțin flecare 
cite 100 ooo lei, sau 1 autoturism la a- 
legere. i excursii la MUnchen și dife
rența In numerar.

Participantul Florea Popescu din Bucu
rești a obținut clștigul de categ. 2 tn 
sumă de 77 864 lei sau 1 autoturism la 
alegere, o excursie la MUnchen șl di
ferența in numerar.

Rubrică redactată 
de LO1O-PRONOSFORT

Vagonul Arad — U.M. Timișoara 2—1 
(1-0)

Aurpl Brad — Metalul Oțelul Roșu 
3-2 (3—1)

Minerul Moldova Nouă — Gloria Arad 
3—1 (1-0)

Minerul Bocșa — Mureșul Deva 1—1 
(1-1)

Progresul Timișoara — C.F.R. Caran
sebeș 4—1 (2—0)

Victoria Caransebeș — Minerul Ghelar 
2—1 (0-0)

Furnirul Deta — Electromotor Timi
șoara o—o

SERIA A Xlî-q -
Torpedo Zărneștl — Politehnica Brașov 

0—0
Unirea Crisțuru Secuiesc — Viitorul 

Gheorghlen! 2—2 (2—1)
A.S. M. Cluc — Tractorul Brașov 1—2 

(1-0)
Forestierul Tg. Secuiesc — Colorom 

Codlea 1—o n-o)
Carpațl Brașov — Minerul Bălan 6—0 

(3—0)
Metrom Brașov — Textila Odorhelul 

Secuiesc 2—1 (1—1)
Carpațl Covasna — Oltul Sf. Gheorghe 

0—o
(Corespondenți ; C. Chlrlac, Gh. Brlnlă,

(Corespondenți : I. ștefan, M. Susan, 
P. Sumandan T. Isac, Șt. Marlon, M. 
Mutașcu șî N. Sorinea).
J. Vagonul
2. Mureșul
3. Metalul
4. Progresul
5. Minerul M.N.
6. Electromotor
7. Minerul B.
8. Aurul
9. Minerul G.

10. UM Timișoara
11. CFR Caransebeș

11 7 3 I 14— 7 17
11 5 3 3 17— 9 13
11 5 3 3 26—22 13
11 4 5 2 15—11 13
11 3 5 3 11—10 11
11 5 1 6 13—14 11
115 15 18—20 11
1) 4 3 4 11-13 11
11 5 1 5 16—19 11
11 4 2 6 14—12 10
11 4 1 6 18-14 9

trom, Polltehpfca — Carpațl c„ A S M. 
Cluc — Oltul. Viitorul — Carpațl B., Uni
rea — Minerul.

8. Pop. L. Bncs, 
șl F. Gazdag).

Gh. Corcodel, G. Lorac

1. Tractorul 118 3 0 30- 5 19
2. Mțtrom 1112? 22— ? 16
3. Politehnica 115 4? 1Î— 9 14
4. Textila 11 5 4 2 14- 6 14
5. Torpedo 114 5? 12— 8 13
6. Carpațl C. 115 2 4 15-13 12
7. Oltul 11 4 4 3 15-14 1?
8. Carpațl B. 11 • 2 5 18—18 10
0. Viitorul 11 ? 6 3 12-15 10

10. Forestierul 11 3 4 4 7-17 10
11. Unirea 113 2 . 12-17 8
13. Minerul 11 1 5 5 4-17 7
13. Colorom 11 2 1 8 8—23 5
14. A.S. M. Cluc 11 1 2 8 7-21 4

Etapa viitoare t Forestierul — Texllta.
Tractorul — Torpedo, Colorom — Me-
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0 STRĂLUCITĂ FUNDAMENTARE
A PRINCIPIILOR SOCIALISTE SI COMUNISTE

UZINA NE CRESTE ȘI NE EDUCA
Trăiesc intens un sentiment de 

mare satisfacție cetățenească, acum, 
după studierea materialelor publi
cate în presă și care oglindesc lu
crările Plenarei C.C. al P.C.R. din 
3—5 noiembrie. Sînt documente de 
o covîrșitoare importanță pentru 
afirmarea principiilor . socialiste și 
comuniste în viața poporului nos
tru, primite pretutindeni cu satis
facție.

Problemele supuse dezbaterii 
înaltului forum al comuniștilor 
îmi erau cunoscute încă din luna 
iulie, cînd a apărut documentul- 
program elaborat de secretarul ge
neral al partidului nostru, tovară
șul NICOLAE CEAUȘESCU. Am 
înțeles, de aceea, mai ușor pro
funda semnificație și însemnăta
tea deosebită pe care a avut-o în
scrierea Pe ordinea de zi a Plena
rei a unor probleme legate de 
educația comunistă, de ridicarea 
conștiinței socialiste a maselor.

Lucrez de mulțl ani într-un co
lectiv puternic și unit — cel al 
Uzinei „Grivița Roșie" — în care 
problemele de educație comunistă 
și de ridicare a conștiinței mase- 

ț lor își găsesc rezolvarea prin 
t MUNCA, printr-un efort plenar, 
1 conștient și disciplinat. Este o re- 
‘aiitate pe care am întîlnit-o încă 
f din primele zile ale activității mele 
‘ la „Grivița Roșie", în toate sec
țiile și sectoarele de muncă. Altfel, 
desigur, colectivul nostru nu ar fi 
ajuns, prin continue perfecționări, 
la nivele de producție și producti
vitate dintre cele mai înalte. De 
bună seamă. în domeniul perfec
ționării procesului de muncă nu

există limite, astfel că noi, cel de 
la „Grivița Roșie", animați șî de 
recentele documente de partid, vom 
căuta să realizăm un puternic cu
rent de opinie în direcția unei 
permanente autodepășiri.

Doresc să fac o precizare, o sub
liniere : cînd spun noi. înțeleg a- 
lături de marea masă a salariaților 
uzinei și mica familie a rugbyști- 
lor, de aici, oameni integrați or
ganic în viața colectivului. Pe lo
cul lui de muncă, fiecare sportiv, 
fiecare rugbyst caută să fie un 
exemplu. Fiecare succes al colec
tivului de producție este legat și 
de aportul rugbyștilor, după cum

fiecare victorie 
răspunde unui 
plinire pentru 
Există, așadar, 
între muncă și 
care explică atîtea succese.

Sînt realități care atestă atașa
mentul organic atît față de muncă, 
cît și față de sport al rugbyștilor 
de la „Grivița Roșie", care explică 
izbînzile de azi și victoriile de 
mîine. Fiindcă uzina, colectivul 
în mijlocul căruia trăim, este ace
la care ne-a crescut, care ne-a în
vățat și ne-a educat.

Ing. RADU DEMIAN, ma
estru emerit ai sportului, 
antrenor al echipei de rugby 
„Grivița Roșie" și component 
al echipei naționale.

EDUCAȚIA FIZICĂ ȘI EDUCAȚIA CETĂȚENEASCĂ
(Urmare din pag. 1)

din documentele de partid din „Pro- 
gramul P.C.R. pentru îmbunătățirea 
activității ideologice, ridicarea nivelu
lui general al cunoașterii și educația 
socialistă a maselor, pentru așezarea 
relațiilor din societatea noastră pe 
baza principiilor eticii și echității so
cialiste și comuniste", din Hotărîrea 
adoptată la Plenara C.C. al P.C.R. din 
3—5 noiembrie.

în acest context s-a înscris expu
nerea susținută de prof. univ. dr. 
Leon Teodorescu, rector al I.E.F.S., 
care a vorbit despre „Educația fizică 
și spoitul în conceptul educației co
muniste", temă de mare actualitate 
și cu profunde implicații în activita
tea practică, de zi cu zi, a celor că
rora le-a fost încredințată pregătirea 
sportivilor.

Pedagog cu o vastă experiență,

(Urmare din pag. 1)

bitate profesională, consider că acest 
complicat, dar nobil proces de con
strucție a unei conștiințe noi, co
muniste, trebuie să înceapă cu însăși 
Înarmarea ideologică a celor care 
se ocupă de sportivi, In primul rînd 
antrenorii și profesorii de educație 
fizică, cadrele care-și petrec cel mai 
mult timp în compania sportivilor.

Astfel, lectoratele cu antrenorii șl 
cabinetele metodice — cel județean 
și cele ale cluburilor — trebuie să de
vină pe lîngă adevărate colocvii unde 
se dezbat probleme profesionale, efi
ciente seminarii ale activității poli- 
tico-ideologice. iar simpozioanele să 
aibă incluse în tematica lor proble
me legate de educația și profilul 
moral al tinerilor. Opinez, în același 
timp, pentru redeschiderea cursuri
lor de educație politică cu sportivii, 
cursuri care să fie trecute sub directa 
Îndrumare a cabinetului județean de 

sau a scolii inter județene de'pari id

partid, care, cu ani in urmă, a și pa
tronat această activitate.

Referindu-mă. în continuare, la o 
normă des auzită în dezbaterile ple
narei — aceea a cultului muncii și a 
legăturii strînse dintre această nobilă 
activitate umană și educație — vreau 
să asigurăm Comitetul Central că 
noi, cei recrutați să îndrumăm acti
vitatea sportivă în acest important ju
deț al țării* vom supraveghea per
manent activitatea în producție a 
sportivilor noștri, pentru a preîntim- 
pina situațiile nefericite cînd spor
tivul, prevalîndu-se de galoanele ob
ținute pe terenul de întrecere, a igno
rat sau a subestimat munca. După 
cum vom veghea la puritatea mediu
lui sportiv. îndepărtînd din el pe 
toți acei care se dovedesc recalci
tranți, vătămători ai bunurilor co
mune și refractari la sfaturile sau 
solicitările noastre.

Trăim sentimentul unei mari res
ponsabilități de care — cu eforturi 
conștiente — vom căuta să ne achi
tăm cit mai bine posibil.

pe terenul de sport 
sentiment de îm- 

toată lumea uzinei, 
o osmoză perfectă 
activitatea sportivă.

Corespondență specială pentru SPORTUL

A FOST ALCĂTUIT LOTUL CEHOSLOVAC
PENTRU MECIUL CU ROMANIA

ECHIPE LA
LICITAȚIE...

/

profesorul Leon Teodorescu a insis
tat cu precădere asupra ideii că edu
cația fizică și educația cetățenească 
sînt două noțiuni de nedespărțit, care 
se întrepătrund și, în ultimă instan
ță. se condiționează. Perfecțiunea sau 
imperfecțiunea osmoze) dintre ele de
termină succesul sau eșecul muncii 
anevoioase, delicate, dar de uriașă 
responsabilitate civică ș| patriotică a 
făuririi omului nou, cu trup puternic 
și minte sănătoasă, crescut și educat, 
in lumina principiilor eticii noastre 
noi, capabil să facă fată sarcinilor 
majore reclamate de construirea so
cietății socialiste multilateral dezvol
tate. Expunerea a conținut multe 
idei noi, interesante, de o deosebită 
valoare practică. Spațiu] acestei re
latări nu ne îngăduie să le înșirăm, 
dar — într-unul din numerele sale 
viitoare — ziarul va publica un rezu
mat al lecției ținute, spre a fi cunos
cut și celor care nu s-au aflat în fo
toliile sălii Dalles.

Am purtat, după încheierea expu
nerii, scurte dialoguri cu cîțiva din 
tre antrenori. Ne-am notat, ca un 
punct de vedere comun, faptul că 
acești lucrători de bază ai mișcării 
noastre sportive consideră absolut 
necesar să intensifice munca de edu
cație cu elevii lor.

„Documentele de partid, ne spunea 
antrenorul emerit Radu Huțan, arată 
clar că in domeniul educației se ma
nifestă încă uncie rămîneri în urmă. Vor 
fi necesare eforturi, la nivelul tutu
ror verigilor mișcării de educație fi
zică și sport. pentru a le lichida". 
Maestrul emerit al sportului, fostul 
boxer și antrenorul de azi Gheorghe 
Fiat, aprecia, printre altele, că „noi 
n-am reușit să punem suficient tn 
valoare marile resurse de educație, 
de formare a unor caractere dîrze, 
intransigente, pe care le oferă prac
ticarea sportului. Marea performanță 
cere disciplină, muncă, dăruire unul 
scop ; nu sînt. oare toate acestea în
sușiri frumoase pe care trebuie să ie 
aibă orice om ?"

în acest spirit s-au exprimat mulțl 
antrenori. Așteptăm sa ei să facă în 
activitatea lor pasul hotărîtor de la 
simpla enunțare a unor adevăruri la 
transpunerea lor practică în viață.

Valeriu CH1OSE

schimb, multă Îngrijorare li produce 
forma slabă a mijlocașului Pollak, 
de al cărui aport ar fi avut mare

MECIURILE CEHOSLOVACIEI 
IN PERIOADA 1970—1971

1970 oslo :
Norvegia

Guadalajara :
Brazilia 
România 
Anglia

Praga :
Finlanda

Praga : 
Polonia

1971 Cardiff :
Țara Galilor 

Bratislava i -
România 

Helsinki c 
Finlanda

Rio da Janeiro ; 
Brazilia

Berlin c
B..D. Germană

Praga s
Țara Galilor

1—4 CM
1—2 CM
0—1 CM

1—1

2-i

3-1

.1—0

4—0

t—1

1—1

1—0

CE

CE .

CE

CE

CE

K.una în tricou de culoare închisă 
D.R.

8 (prin telex). — De 
lotul reprezentativei

azi
de

la București.nevoie in meciul de
Pollak este jucătorul care în zile 
bune acoperă tot terenul. Este deo
sebit de util, atît în apărare cit și 
în lansarea atacurilor. „Pollak va 
fi aproape de neînlocuit" — spu
nea ieri mîhnit antrenorul Novak, 
lăsînd să se înțeleagă că mijlocașul 
de la Kosice nu va face deplasarea.

în cursul dimineții de luni, a avut 
loc o primă triere a lotului. Este 
vorba de o vizită medicală extrem 
de riguroasă, în urma 
fost incluși în lot 
tori care se află 
stare de sănătate.

căreia au 
numai acei jucă- 

într-o perfectă

JAN SOKOL
JFî

(Dukla Praga) și

înscrie golul egalizator în meciul cu 
Germană

PRAGA
dimineață, ___ . „ ______
fotbal a R.S. Cehoslovace a intrat în 
cantonament în vederea meciului cu 
România, programat duminică la 
București. Antrenorul Novak a con
vocat un număr de 18 jucători din 
care va fj alcătuită formația în 
partida cu România. Locui ales pen
tru cantonament, este liniștitul motel 
„Stop" dintr-un cartier mărginaș al 
capitalei cehoslovace, unde, de obicei, 
înaintea unui joc , important. își are 
reședința lotul național. în program 
sînt prevăzute antrenamente zilnice, 
ședințe tehnice, iar miercuri are loo

un meci de antrenament cu formația 
Mlada Boleslav.

Antrenorul federal Ladislav No
vak a urmărit duminică meciul de 
campionat dintre VSS Kosice și Slo
van Bratislava (încheiat cu rezul
tatul de 2—2). deoarece în aceste 
formații evoluează mai multi in
ternaționali care intră în vederile 
sale Novak a fost foarte mulțumit 
de aportul jucătorilor Ian Capkovici 
și Jokl. a căror selecționare în 
echipă este aproape sigură. tn

PORTARI : Viktor , ...
Vencei (Slovan Bratislava).

FUNDAȘI : Dobias (Spartak Trnava), 
Zlocha (Slovan), Hrivniak (Slovan), Ta
borsky (Sparta “ '
tak Trnava).

MIJLOCAȘI : 
Pollak (V.S.S. 
kla Praga), Toatanek (Zlllna). 
(V.S.S. Koslce).

ÎNAINTAȘI : B. Vesely (Spart» Pra
ga), Stratll (Union Teplice), Jokl (Slo
van Bratislava), Nehoda (Dukla Praga), 
Rabat (Spartak Trnava), Jan Capkovici 
(Slovan Bratislava).

tn etapa de duminică, comportări re
marcabile au avut Dobias, Zlocha, Ta- 
borsky. B. Vesely (autor a trei goluri) 
și Jan Capkovici, care a înscris două 
goluri.

Zile grele se arată la orizont 
pentru celebrele cluburi Natio
nal și Penarol din Montevideo. 
National, campioana EZruguayu- 
lui ji cîștigătoarea „Cupei Bi- 
bertadores" •— care reunește 
echipele campioane ale țărilor 
din America de Sud — este pe 
punctul de a lăsa in mîinile oa
menilor legii trofeele cucerite 
de-a lungul a 70 de ani de glo
rioasă carieră sportivă. Aceasta 
la cererea unei firme importa
toare de automobile care solici
tă clubului National rambursa
rea unei creanțe al cărui total 
se ridică la 400 000 de dolari.

Marele club din Montevideo, 
care a trebuit să înfrunte greva 
jucătorilor săi, ale căror salarii 
erau neplătite de luni de zile, 
s-a angajat să lichideze plățile 
nefăcute, prin rate lunare, odată 
cu rezolvarea cererii amintitei 
societăți. Posibilități efective de 
rezolvare nu se întrevăd însă, 
pentru că toate rețetele clubului 
sînt blocate în vederea plătirii 
salariilor jucătorilor.

National se gîndea că va reuși 
să scape cu fața curată datorită 
veniturilor ce i-ar fi fost aduse 
de disputarea finalei „Cupei in
tercontinentale" cu Ajax Am
sterdam. Neprezentarea formației 
olandeze a accelerat evoluția ca
tastrofală a lucrurilor.

Iar Penarol ? Eterna rivală 
lui National, cunoaște dificultăți 
aproape la fel de mari. Clubul 
argentinian Rosario Central so
licită înapoierea lui Râul Cas- 
tronovo, golgeterul actual al lui 
Penarol, întrucît clubul din Uru
guay nu și-n respectat angaja
mentele luate la transferarea 
jucătorilor. „Nu ne putem permi
te să pierdem un jucător care mar
chează un gol pe meci*, spun 
conducătorii lui Penarol. In ace
lași timp însă. în casele de 
bani ale clubului nu se găsesc 
sumele necesare pentru achita
rea datoriilor către Rosario Cen
tral...

Ar mai fi deci soluția Indi
cată mai sus, ultima i scoaterea 
la licitație a trofeelor cucerite 
în bogata lor istorie, de către 
cele două cluburi celebre. Aspect 
tipic pentru viața, plină de sui
șuri și coborîșuri, ale unor gru
pări sportive din lumea capi
talului. M. T.

Praga), Hagara (Spar-

Kuna (Spartak Trnava), 
Kosice), Hrdllcka (Du- 

.................... Danko

„TROFEUL CARPAȚI"
(Urmare din pag. 1)• J

ză. pentru toate echipele prezente la 
Galați, in planul de pregătire olim
pică. Din acest motiv — mal ales 
că. pentru o serie de formații, timp 
este suficient — sîntem convinși că 

: aproape toți antrenorii vor proceda 
r 
I 
f j

AZI, PE MICUL ECRAN

i Studioul de televiziune trans
mite astăzi în direct: ora 
17,25 : repriza a doua a me
ciului R. F. a Germaniei — 
Franța ; ora 20 : repriza a 
doua a meciului România I— 
Norvegia.

alinieze la startul unul turneu de 
calificare pentru J.O.. turneu ce se 
va disputa în luna martie 1972 în 
Spania. Deci, unele formații își vor 
putea corecta cu calm și răbdare 
neajunsurile, in timp ce altă parte
— ne referim la cele trei team-uri
— are la dispoziție un răgaz mai 
mic. Aceste echipe vor fi nevoite 
să accelereze pregătirile. Făcînd a- 
ceastă precizare, am dorit să-i pu
nem pe cititori în temă pentru a 
nu părea nimeni surprins dacă vre
una din reprezentativele ce vor evo
lua în turneul de calificare se va 
prezenta mai proaspătă, superioară 
din punct de vedere fizic, va reali
za surprize greu de bănuit 
condiții.

Desigur, abordîr.d discuția 
fel. subliniind sensul mai 
obișnuit al actualelor întreceri,

in alte

In acest 
puțin 

nu

slavi nu au fost nici o dată în apele 
lor atunci cînd au întîlnit selecțio
nata Ungariei, deși este evident că 
între cele două echipe există o di
ferență valorică favorabilă primilor. 
După cum — ca o curiozitate — re
prezentanții noștri, care au un pal
mares pozitiv. în ceea ce privește 
numărul de victorii, cu toate cele 
peste 20 de echipe reprezentative pe 
care le-au intîlnit de-a lungul ani
lor. nu pot să joace la valoarea 
lor in fața echipei Iugoslaviei Așa 
se explică și faptul că în meciurile 
cu această formație palmaresul re
prezentativei noastre este negativ I 
Si mai sînt și alte asemenea indicii. 
Să amintim. în treacăt, că jucătorii 
români au avut mereu dificultăți în 
fața celor francezi, cu toate că po
ziția celor două team-url in ierarhia 
mondială este mult diferită... ceea

Învingătorii 
„trofeului 
CARPAȚI"

Ediția I — 1959, București — 
H. C. Copenhaga ; ediția a 
ll-a — 1960, București — Bu
curești ; ediția a lil-a — 1961, 
Cluj — București; ediția a 
IV-a — 1962, București — 
București ; ediția a V-a — 
1964, București — România; 
ediția a Vl-a — 1965, Bucu
rești — București tineret ; e- 
difia a Vil-a — 1966, Cluj — 
România ; ediția a VIII-o — 
1967, București — București; 
ediția a IX-a — 1968, Bucu
rești — România ; ediția a 
X-a — 1969, Timișoara — Ro
mânia ; ediția a Xl-a — 1970, 
Cluj — România.

R.P. CHIMIA $1 JAPONIA ÎNVINGĂTOARE
In turneul

PEKIN 8 (Agerpres). — La „Pala
tul Sporturilor" din Pekin au luat 
sfîrșit întrecerile pe echipe ale tur
neului afro-asiatic de tenis de masă, 
competiție ce a reunit jucătoare și 
jucători din 54 de țări de pe cele 
două continente.

Concursul feminin a fost cîștigat 
de reprezentativa R P. Chineze, care 
în ultimele două meciuri a întrecut 
cu 3—2 echipa Japoniei și 3—1 for
mația R.P.D. Coreene. Pe locul se
cund-s-a clasat R.P.D. Coreeană, în
vingătoare cu 3—2 în fața selecțio
natei Japoniei. La masoulln, victoria 
a revenit Japoniei, care a dispus cu 
același scor — 5—2 de formațiile R.P.

DE IA PEKIN
Chineze șl R.P.D. Coreene, 
a fost ooupat de R.P.D. 
învingătoare cu 5—1 in 
R.P. Chineză.

tocul doi 
Coreeană, 
meciul cu

ASHE VICTORIOS 
LA STOCKHOLM
STOCKHOLM 8 (Agerpres). — Pro

ba de simplu bărbați din cadrul tur
neului internațional „open" de tenis 
de la Stockholm s-a încheiat cu viax 
toria cunoscutului jucător american 
de ouloare Arthur Ashe. în finală, 
care a durat 150 de minute, Ashe l-a 
învins In cinci seturi, cu 6—1, 3—6,( 
6—2, 1—6, 6—4. pe cehoslovacul Jan' 
Kodes.

în finala probei de dublu bărbați», 
perechea americană Stan Smith—Tom^ 
Gorman d dispus ou 6—3, 6—4 de 
piui Arthur Ashe—Bob Butz (S.U.A.)^

Iugoslavia a cîștigat turneul de handbal feminin din R.F.G.
MUNCHEN 8 (Agerpres). — Tur

neul internațional feminin de hand
bal. desfășurat în trei orașe din R.F, 
a Germaniei, s-a Încheiat la Rot 
(Heildelberg) cu victoria selecționatei 
Iugoslaviei, urmată da echipele R.F.

•j
.*ț 

a Germaniei, Danemarcei și Româ-i 
nlei. i,

în ultima zi a competiției s-au In-,, 
registaet următoarele rezultate : Da-1- 
nemarca — Iugoslavia 13—12 (7—7) ft 
R.F. a Germaniei — România 14—13 
(4-8).

//
BOXERII ROMÂNI SÎNT FAVORIȚI //

încă la unele experiențe tactice, vor 
verifica capacitatea unor component! 
«ia! tineri ai formațiilor lor, vor 
studia adversarii, urmărind mai pu
țin rezultatele și mai mult elabo
rarea unor concluzii cu privire la 
Stadiul valoric atins de elevii lor șl 
de handballștll din celelalte echipe. 
Toți cei cu care am discutat in ore
le premergătoare etapei inaugurale 
au subliniat, sub diferite forme, mal 
accentuat Mu mal discret, acest as
pect care — In atari condiții — iți 
va pune in mod cert amprenta pa 
Întreaga desfășurare a întrecerii.

Privit din acest unghi (olimpie), 
«.Trofeul Carpați" nu înseamnă. In
să. același lucru pentru toate se
lecționatele aflate la Galați. Unele 
dintre ele eu termenul de încheiere 
k pregătirilor ceva mai ttrziu (tn 
august 1872, adică la Începere® J.O), 
fiind calificate direct, așa cum este 
cazul echipelor României, ~ “ 
Germaniei, Iugoslaviei și Ungariei, 
clasate tn 1__ _________d
mei ediții a campionatului mondial 
Alte trei 
Spania 81

R.F. a
primele 8 locuri ale ultl-
reprezentative — Franța, 
Norvegia — trebuie să se

PROGRAMUL ZILEI
Cele 8 reprezentativa naționale, participante la a 12-a ediție a 

„Trofeului Carpați’, au fost împărțite tn două serii ; A — România I, 
R. F, a Germaniei, Franța, Norvegia ți B. — Iugoslavia, Ungaria, Spa
nia, România II.

Programul primei zBe (astăzi) este următorul : ora 15,30 — Iu
goslavia — România II» ora 16,45 — R. F. a Germaniei — Franța ; 
ora 18 — Ungaria — Spania; ora 19,15 — România I — Norvegia.

intenționăm «* convingem ei „Tro
feul Carpați” din acest an repre
zintă doar o guiță da jocuri da ve
rificare. Cum precizam încă da la 
Începutul avancronicii noastre, com
petiția — tradițională prin anil multi 
d« prezenta in calendarul Întreceri
lor internaționale — are, in piu», 
niște atribute devenite 11 ele tradi
ționale. Există, da pildă, celebre ri
valități «portlve intre puternicele 
echipe ce se vor lntilnl cu prilejul 
ediției de la Galați, rivalități ce ne 
vor oferi meciuri dirz disputate. în
cleștări proprii derby-urilor oficiale. 
Așa de exemplu, handballștll iugo-

SCHIUL SUCEVEAN A OBOSIT?

e» conferi întrecerii oare inoepe «zi 
tn Sala, aporturilor din Galați atri
bute majore.

In Încheiere* corespondentei noas
tre. considerăm necesar «â facem o 
precizare legată de maniera de ar
bitraj. Este aproape sigur că mulțl 
dintre cei ce vor urmări pe micul 
ecran partidele vor fl eurprlnji de 
caracterul bărbătesc al handbalului, 
practicat de unele formații, de tă
ria oontactelor corporale, de aspec
tul — de ce să n-o spunem 7 — 
uneori dur al tntîlnlrllar. Unii dintre 
arbitri reprimă prompt orice ten
dință de devalorizare a handbalului, 
alții ezită să sancționeze, urmărind 

mai mult cursivitatea partidei. Preci
zările Federației Internaționale de 
Handbal stnt destul de clare, dar — 
81 acesta nu este un lucru neglija
bil — ele se aplică de fiecare ar-

bltru in funcție de școala sa națio
nală de handbal, de maniera in care 
a fost obișnuit să conducă în țară, 
de stilul general de joc unanim ac
ceptat acolo. Și, trebuie să spunem, 
in handbalul european sînt, în acest 
sens, maniere diferite. Aș opina, 
deci, pentru mai multă clemență — 
numai din acest punct de vedere — 
in judecare® cavalerilor fluierului. 
Pentru că principalul for care poate 
duce la unificarea manierei de ar
bitraj este Federația Internațională de 
Handbal, cea care — după părerea 
noastră — are datoria să fie mai 
energică, mal consecventă In impu
nerea hotărtrilor sale-

Așadar, de astăsl. timp de o s&p- 
tămină. vom urmări marele examen 
anual prilejuit de prestigioasa com- 
?etlț!e dotată cu „Trofeul Carpați". 

imp de o săptămlnă vom fi ală
turi de sportivii care peste mal pu
țin de un an vor lupta pentru tl- 
tilul olimpic la MCnchen, alături de 
cei ce au reușit să impună handba
lul in atenția opiniei publice mon
diale si fac. în continuare, eforturi 
pentru a-1 ridica pe trepte tot mai 
înalte. Să le urăm tuturor succes 
deplin !

(Urmare din pag. 1)
j4s-
minate cu condiția unui efort ad
ministrativ local.

De pildă: 1) Secția de schi a 
asociației sportive Constructorul 
din Cîmpulung s-a afirmat prin 
rezultatele sale în fondul românesc 
al ultimilor ani. în consecință, i 
s-a afectat un buget anual cores
punzător. Dar, deși sportivii au 
făcut pregătiri, și-au completat e- 
chipamentele etc, totuși suma pla
nificată n-a fost virată, astfel în- 
cît o serie de cheltuieli strict ne
cesare nu pot fi efectuate. 2) Ab
solvenții școlii profesionale, care 
s-au distins la schi și au urcat 
trepte pe scara valorilor, nu sînt 
sprijiniți suficient pentru încadra
re în Cîmpulung sau in județ, ast
fel că talentele se împrăștie, se 
pierd prin lipsa ulterioară de con
tacte cu schiul, sau pur și simplu 
pleacă în alte județe, lipsind aso
ciația și județul de o continuitate 
începînd tocmai din momentele cînd 
roadele ar trebui să apară. (Gh. 
Duca, I. Catargiu). 3) Secția de 
schi — probe alpine — de la Șc. 
Sp. Cîmpulung este practic desfiin
țată prin plecarea prof. Ștefan Șin- 
drilaru. Orele au fost transformate 
și distribuite la baschet șl atletism, 
deși 50 de garnituri de materiale 
așteaptă în magazii, nenumărațl

copii așteaptă in fața școlii și doi 
profesori de educație fizică cu spe
cializarea schi (Gh. Bratu și Mir
cea Curelaru) așteaptă și ei... bu
năvoința Inspectoratului școlar. 4) 
Munca metodică a secției de schi 
Constructorul, prezența la antre
namente, intensitățile cu care se 
lucrează sînt susceptibile de im
portante ameliorări. Ajutorul și 
controlul C.J.E.F.S. mai ales în a- 
ceastă perioadă ar fi salutar. 5) 
Sprijinirea materială și metodică 
a centrului de schi 
ceul militar Ștefan 
Cîmpulung ar fi o 
luție pentru marile 
mane și organizatorice ale acestei 
școli.

Județul este mare și are 
desigur rezultate frumoase pe care 
țje-ar fi făcut plăcere să le men
ționăm. De pildă, inițiativele or
ganizatorice întreprinse în vederea 
campionatului național de fond la 
Vatra Dornei, sau frumoasa pregă
tire a sezonului la școala sporti
vă, numărul mare de grupe și de 
elevi, calitatea antrenamentelor... 
și multe altele. Am socotit, totuși, 
că dăm efectiv o mînă de ajutor 
dacă din multiplele observații — 
pozitive și negative — semnalăm ct- 
teva prin a căror rezolvare schiul 
sucevean și noi toți nu vom avea 
decît de cîștigat.

înființat la li- 
cel Mare dia 
excelentă so- 
posibilități u-

CAMPIONATUL DE HOCHEI
(Urmare din pag. 1)

mârul lor fiind categoric întrecut de 
cel al paselor greșite și la in- 
tîmplare. de lupta oarbă pentru puc, 
spectatorii din tribunele patinoa

rului de la „23 August”, ca și noi, 
de altfel, au fost dezamăgiți. Poate 
că în celelalte partide care au mal 
rămas de 
tur. vom

Punctele 
Vlad (2). 
ghiu, Ioniță, 
pentru Steaua, respectiv. Vakar 
I- Szabo pentru Avîntul.

cu (2), Pană (2), Gh. Huțanu. Costea, 
Axinte. -Bandas, V. Huțanu pentru 
Dinamo, respectiv, Vereș.

disputat în acest prim 
putea urmări altceva !
au fost înscrise de: M
Varga, Fodorea. Gheor- 

Iordan și Calamar 
Și

DINAMO — AGRONOMIA
12-1 (2—1, 6-0, 4-0)

Joo mult mal rapid șl am 
mai cursiv decît primul, tonul 
dat, cum era și de așteptat, de

zice 
fiind 

. __ _ . , ____ , cam
pionii țării, sportivii dinamoviști. 
Aceștia, după un început mal slab (ca 
și la Steaua se vede clar lipsa meciu
rilor pregătitoare) cînd pe gheață 
a existat un echilibru de forțe, din 
repriza secundă bucureștenil au do
minat net partida, supunindu-șl ad
versarii unei presiuni puternice eare 
a măcinat puterile adversarilor, con- 
strîngindu-1 la o defensivă aproape 
disperată.

Au înscris i Tureanu (3), Flores-

A ÎNCEPUT finală 
campionatului feminin 

DE ȘAH
BRAȘOV’, 8 (prin telefon, de Ia 

corespondentul nostru).
într-una din sălile de recepție ale 

hotelului „Carpați" : 
după-amiază turneul 
de a 23-a ediții a 
național feminin de

Cele 16 concurente 
mătoarea ordine pe tabela de con
curs : 1. Lia Bogdan, 2. Vcr» Zsig- 
mond, 3. Vcturia Simu, 4. Ioana Mi
roslava, 5. Margareta Teodorescu, 
6. Margareta Juncu, 7. Elisabeta 
Pollhroniade, 8. Elena Rădăcină, 9. 
Adela Gesticone, 10. Gertrude 
Baumstarck, 11. Renee f ărcaș, 12 
Maria Pogorevici, 13. Eleonora Go- 
gâlea, 14. Emilia Cbiș, 15. Anca 
Gheorghe, 16. Suzana Makai.

Carol GRUIA

a început luni 
. final al celei 

campionatului 
șah.

■ se află în ur-

declară KURT JAKOBI, secretarul general al
înseamnă, firește, că ne vom pre
zenta ia gală dinainte bătuți. Mai 
curînd, aprecierea noastră vrea să 
arate că prețuim la justa sa va
loare boxul românesc, care a reușit 
să culeagă nu mai puțin de 9 me
dalii Ia campionatele europene de 
la Madrid din acest an. Noi am 
format un lot in care se reunesc 
tinerețea și experiența celor mal 
vlrstntcl. Din partea așilor, aștep
tăm de bună seamă victorii. In 
același timp, vom fl foarte mul
țumiți dacă tinerii — indiferent 
de pierd un clștlgă — vor lupta 
bine".

în selecționat* R.D.G.,' cele mal 
bune poziții le au firește campio
nul olimpic Manfred wolke (semi- 
mijlocie) și boxerul foarte tehnic 
Peter Tiepold (mijlocie-mlcă). Gaz
delor noastre din România li se va 
părea poate ciudat că Tiepold sa 
prezintă acum cu două categorii 
de greutate mai sus decît a fost 
văzut la campionatele europene de 
la București. In 1969. El a ajuns la 
limitele noii sale categorii încă 
de anul trecut. In primăvară, cu 
prilejul campionatelor R.D.G., Tie
pold a fost învins net la puncte, 
în semifinală, de către Manfred 
Weidner, iar apoi a preferat o pe
rioadă de pauză competiționgilă. In 
acest răstimp, a mai crescut în 
greutate și a devenit cu adevărat 
o mijlocie-mică. Noua sa fofmă a 
dovedit-o cu ocazia turneului in
ternațional de la Berlin, din oc
tombrie, cînd a învins la rînd pe 
Aleksandr Șipilov (cîștigătorul 
Spartachiadei popoarelor din 
U.R.S.S. pe 1971), pe vicecampio
nul polonez Zbigniew Petryszyn și 
pe boxerul sovietic luri Șabrov, 
care se prezenta cu O prețioasă vic-

Federația de box din Republica 
Democrată Germană și-a propus 
un plan cu totul deosebit pentru 
ultimele luni ale anului. Ea inten
ționează să-și verifice din nou can- 
didații olimpici (chiar înaintea se
zonului olimpic propriu-zis), în trei 
confruntări pugilistice inter-țări 
(dintre cate două și cu meciuri 
revanșă neoficiale). Prima dintre 
aceste probe este chiar meciul îm
potriva puternicei selecționate a 
României, care va avea loc la 
12 noiembrie la București (cu o 
a doua Intîlnlre neoficială, la 14 
noiembrie, la Brăila). Vor urma 
meciul cu Polonia (la 26 noiem
brie, în R.D.G.) și două partide, la 
începutul lunii decembrie, 
glia, unde au fost invitați 
din R.D.G.

în cercurile specialiștilor 
domnește părerea unanimă

federației din R.D.G.
torie asupra vicecampionului olim
pic Garbey (Cuba). Nu numai vic
toriile, ci și modul cum le-a ob
ținut arată că Tiepold se poate 
număra, la această categorie, prin
tre fruntașii europeni.

De altfel, meciuri interesante vor 
fi probabil si la alta cafoporii

în An- 
boxerll

de alei 
______ că pri

ma dintre aceste trei confruntări 
internaționale va fi cea mai difi
cilă pentru echipa R.D.G. în acest 
sens, secretarul general al Federa
ției de box din R.D.G., Kurt Ja- 
kobi ne-a făcut următoarea decla
rație : „Este foarte probabil ca 
noi să suferim o înfrîngere în me
ciul de la București. Ceea ce nu

MANFRED WOLKE 
(A.S K. VorwSrts Berlin)

Concursurile atletice 
concentrate In iunie și Iulie

OSLO 8 (Agerpre'S). — Asociația 
europeană de atletism, întrunită la 
Oslo, a stabilit calendarul competi
țiilor internaționale pe anul 1972. 
întrucît anul viitor este dominat 
de Jocurile Olimpice de la Miin- 
chen, majoritatea concursurilor, 
care vor fi tot atîtea „teste" pen
tru Olimpiadă, sînt concentrate în 
lunile iunie și iulie.

Echipa U.R.S.S. are programate 
în luna iunie întîlniri cu selecțio
natele R.F. a Germaniei și Italiei. 
Tot în luna iunie, în ziua de 24, 
se va desfășura la Paris „Memo
rialul Mericamp", care va fi prece
dat de un mare concurs progra
mat cu o zi înainte la Zurich. Din
tre competițiile lunii iulie se deta
șează meciurile Polonia — R. D. 
Germană, Ungaria — Cehoslovacia 
și triunghiularul Finlanda — An
glia — Spania.

închiderea sezonului se va face 
după Jocurile Olimpice, cu triun
ghiularul Franța — Anglia — 
U.R.S.S., programat în zilele de 
30 septembrie și 1 octombrie.

In afara Jocurilor Balcanice, atle- 
ții români vor susține o serie de 
întîlniri interțări.

TELEX
La Poznan s-a desfășurat lntîlnlrea re
vanșă de box dintre puglllștil polonezi 
și cei din R. F. a Germaniei. Deși in 
echipa poloneză au evoluat mal tiulțl 
boxeri tineri, care nu au particip» la 
prima gală, victoria a revenit gazdelor 
cu scorul de 14—8. în limitele categoriei 
muscă. Jaghelskl l-a învins prin k.o. 
In repriza a 3-a pe Rumph. Tot prin k o. 
a cîștigat semigreul polonez Gortat în 
fața Iul Simmering. La categoria grea, 
vicecampionul european Husslng (R.F. 
a Germaniei) l-a învins prin k.o, pe 
Gorleckl.

Tradiționalul mec! de șah dintre echi
pele masculine ale U.R.S.S. si Iugosla
viei a început la Erevan. întflnlrea se 
desfășoară la nouă mese, iar după pri
mul tur scorul este de 4—2 (trei partide 
întrerupte), în favoarea șahiștilor so
vietici. Vaganian l-a învins pe Kurajlta,

nele prilejuind chiar reîntîlniri. 
Manfred Wolke, de pildă, speră să 
se poată revanșa asupra lui Victor 
Ziiberman pentru înfrîngerea de la 
campionatele europene din 1969. 
Nu ne îndoim că boxerii 
sînt favoriții întîlnirii, dar 
trebui să lupte pentru a-și 
victoria.

Werner RUTTKUS 
„Deutsches Sportecho" — Berlin

români 
ei vor 

asigura

E L E X
In timp ce Marianovid a pierdut la Ro- 
manișln. A fost consemnată remiza in 
partidele Keres — Marcovlcl, Gipslis — 
Matanovicl, Baghirov — Ivkov și Arșak 
Petrosian — Radulovlci. S-au întrerupt 
partidele Korcinoi — Parma, Stein — 
Mlnlcl și Berllavskl — Harle.

Cea de-a doua probă de obstacole din 
cadrul concursului international de că
lărie de la Bruxelles a fost clștigată de 
cunoscutul campion italian Raimondo 
d’Inzeo. învingătorul, care a concurat 
pe calul „Florei io", 8 realizat timpul de 
98:8,10, fiind urmat de francezul Guy 
Lefrant pe „Tante Judith" — 99:2,10 șl 
englezul Edgard Cupper pe „Champion’ 
— 99:3,10. Doi dintre favorițll cursei, 
englezul David Broome și brazilianul 
Nelson Pessoa, s-au clasat pe locurile 
5 șl respectiv 6.
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