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FIECARE UNITATE SPORTIVA
UN PUTERNIC CENTRU

DE EDUCAȚIE SOCIALISTA
Eveniment cu ecouri profunde în 

viața partidului și a țării. Plenara 
Comitetului Central al P.C.R. din 
3—5 noiembrie a.c. se înscrie ca un 
moment de însemnătate istorică pen
tru viitorul întregii noastre națiuni.

Programul P.C.R. pentru îmbună
tățirea. activității ideologice, ridica
rea nivelului general al cunoașterii 
și educația socialistă a maselor, 
pentru așezarea relațiilor din socie
tatea noastră pe baza principiilor eti
cii și echității socialiste și comunis
te. prezentat de tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, reprezintă un document 
de o deosebită importanță teoretică 
și practică pentru făurirea societății 
socialiste multilateral dezvoltate, o 
amplă analiză politică a fenomene
lor din sfera ideologiei, cunoașterii 
și educației socialiste.

în marea bătălie pentru traduce
rea în viață a acestui vast program, 
un rol de seamă îi revine și mișcă
rii de educație fizică și sport, prin 
toate unitățile ei — asociații și clu
buri 
sale

I

pregătire, întreceri, competiții oficia
le și amicale etc. Rolul educației fi
zice și a sportului în sfera educației 
socialiste capătă astăzi rezonanțe 

aparte, ținîndu-se seama de faptul 
că această activitate încorporează o 
mare masă de tineri și vîrstnici. oa-

tmeni din categorii sociale dintre 
cele mai diferite, iar un număr și 
mai însemnat de cetățeni asistă 1 
desfășurarea întrecerilor sportive, ca 
spectatori, în tribunele stadioanelor 
sau în fața televizoarelor, partici- 
pînd. afectiv cel puțin, la fenome- 
tnul sportiv. Cu un asemenea audito
riu. în cel mai uriaș „amfiteatru" 
cunoscut vreodată, sportul capătă 
atestatul unei instituții de mare im
portanță socială, dispunînd de mij
loace educaționale vaste și avînd 
— în plus — privilegiul asentimen-

conf. univ. AUREL ENCUȚESCU 
decan al Facultății de educație fi
zică de pe lingă Institutul pedago

gic din Oradea

sportive 
de

CU
A

cit și prin formele 
manifestare — procesul d-a

ULTIMELE ZILE ÎNAINTEA MECIULUI CU ECHIPA CEHOSLOVACIEI

LA SNAGOV, ÎN TABARA FOTBALIȘTILOR TRICOLORI
• Linia de aiac a naționalei a fost definitivată : Lucescu, Dem- 
brovschi, Dobrin, Iordănescu • Este posibil ca Dumitru să nu fie 
recuperat • Ușor accidentat, Radu Nunweiller n-a participat la 

antrenamentul de ieri dupâ-amiază
ÎNCURAJĂRI DIN TOATA INIMA

PENTRU ECHIPA NAȚIONALA(Continuare în pag. a 2-a;

expunerea tovarășului 
CEAUSESCU la recenta 
C.C. al P.C.R. și luările 

ale participanților Ia dis-

split SI1JDII1. SPRE NRlfCIlOWI! PMFESIMUA

Tricolorii exersează lovitura cu capul
Foto : Th. MACARSCHI

Citind 
NICOLAE 
Plenară a 
de cuvint 
cuții, am rămas profund impresionat 
de măreția, noblețea, forța politică 
și înalta ținută etică a tezelor formula
te și conținutul creator al dezbaterilor 
din jurul lor. Lucrez într-o unitate

Sesiune științifică jubiliară la Bacău

INVESTIM COPILUL DE ASTĂZI
SĂNĂTATEA MORALĂ SI FIZICĂ

COMUNISTULUI DE MÎINE!
de două zile, 

deosebit

Au mai rămas numai două zile pînă la meciul de fotbal România — 
Cehoslovacia. Apropierea momentului în care cele două repre
zentative naționale vor păși alături pe gazonul stadionului 

bucureștean „23 August" ridică la cofe maxime interesul fa)ă de această 
confruntare fotbalistică, decisivă pentru desemnarea cîștigăfoarei grupei 
întîi a campionatului european.

Cererile de bilete, din Capitală și din întreaga țară, au depășii 
cu mult capacitatea tribunelor (de menționat că din provincie vor veni 
pentru a asista la meci, prin excursiile organizate de O.N.L, aproape 
20.000 de turiști), astfel că numeroși iubitori ai fotbalului care ar fi 
dorit să fie prezenti (duminică) pe stadion se văd nevoiți să se resem
neze cu vizionarea partidei pe micul ecran

Dar indiferent unde se vor afla în ziua meciului, șutele de mu 
de suporteri csi echipei naționale vor fi cu inimile — sîntem absolut 
convinși — alături de ea. Ne-o dovedesc, printre altele, sutele de 
scrisori care sosesc în aceste zile pe adresa Consiliului Național pen
tru Educație Fizică și Sport, a federației de fotbal, ca și a ziarului 
nostru. Intr-un consens unanim, oameni de cele mai diferite vîrste și 
profesiuni, din toate colțurile tării, își exprimă prin cuvinte calde, 
emoționante, încrederea în purtătorii culorilor naționale, n asigura

industrială nouă, creație a socialis
mului. Fabrica de rulmenți Birlad. 
înălțată într-un oraș încadrat odinioa
ră în deprimantul peisaj al locurilor 
..unde nu se întîmplă nimic”. Colec
tivul nostru, harnic și priceput, a 
parcurs în cei aproape 18 ani de la 
nașterea primului rulment românesc 
un drum greu, dar glorios, încărcat 
de satisfacții deosebite : produsele 
noastre Se exportă astăzi in peste 
50 de țări ale lumii 1

Reflectînd la înălțătoarele idei de 
etică și echitate socialistă promovate 
în plenară, la formarea tipului de 
om nou, muncitor, onest, multilateral 
pregătit, m-am gîndit la numeroa 
sele forme și căi care conduc spre 
atingerea acestui țel, Tn rindul lor 
a fost acreditată (și nu chiar pe lo
cul din urmă) mișcarea de educație 
fizică și sport, izvor al unor virtuți 
cum ar fi cinstea, curajul, puterea 
de dăruire, patriotismul. Noi avem 
în fabrică multi tineri care tac sport. 
Ne mîndrim și cu două echipe care 
reprezintă uzina în competiții repu
blicane — la rugby și fotbal.

Comitetul sindicatului, prin Inter
mediul asociației sportive „Rulmen 
tul”, prin secțiile pe ramură do 
sport, se va preocupa cu mai multă 
grijă de educația acestor tineri, 

astfel îneît comportarea lor Pe sta
dioane să întregească și să stimuleze 
activitatea din producție- Sîntem ho- 
tărîți să manifestăm maximum de 
exigență față de orice tendințe de 
chiul, de sustragere de Ia muncă, 
să-i îndrumăm pe tineri spre învă
țătură. către liceul seral și cursurile 
fără frecventă. Multi rugbyști birlă- 
deni urmează acum facultăți, fac 
parte din echipe studențești (Ailenei, 
Bărgăunaș. Roșea. Bucos — Ia Știin
ța Petroșani. Duță. Răducanu, Ionică 
și Nedelcu — la Universitatea Timi 
soara. Mihalașcu și Pascal — la Po- 
litenica Iași, Vasiliu — la Agrono
mia Cluj) șl, cu toate greutățile pe 
care le-a suportat formația prin 

plecarea lor. vom continua să-i în
drumăm pe sportivii noștri fruntași 
spre studiu, spre perfecționare pro
fesională. împrospătînd — totodată — 
necontenit rîndurile echipei cu ju
niori pregătiți în pepinierele proprii. 
Socotim că în acest fel nu ne vom 
face decit datoria 1

de afecțiunea lor, ii încurajează. ... , .
Aceste înflăcărate dovezi de fidelitate, de simpatie, care dumi- 

nică, pe stadion, vor lua, fără îndoială, forma încurajărilor verbale 
entuziaste și susținute, constituie un neprețuit stimulent pentru |uca- 
torii noștri, din partea cărora se așteaptă o deplină dăruire in ex-
trem de dificila confruntare cu echipa Cehoslovaciei. . __

Avem temeiul să credem că fotbaliștii tricolori vor ști sa răspundă 
acestor manifestări generoase ale | 
cu toată inima alături de ei. ________

publicului nostru sportiv, care este

rezerve sau îușa» 
Iordănescu și Nas
sau cîteva minute. 
Sub supravegherea

miercuri. au fost 
seră o repriză — 
tase de pildă — 
cazul lui Anca.
lui THus Ozon, toți deveniseră, pen-

... ora 11. Baza sportivă de la 
Snagov. atît de familiară celor ce 
urmăresc pregătirile loturilor noas
tre reprezentative, ne-a primit în
tr-o ambianță de parcă ne aflam în 
intîmpinarea primăverii. Soare, lu
mină, nici pic de vînt, gazonul de 
un verde neașteptat pentru această 
perioadă, forfotă Pe teren și în ju
rul lui.

Pe unii dintre tricolori i-am găsit 
în plin antrenament. Pe gazon se 
aflau Răducanu, Ghiță, Domide, Anca, 
Iordănescu, Mocanu. Neagu, Vigu, 
Năslase si Vlad. Această gfupă, după 
cum ușor se poate observa, cu ex
cepția portarilor, cuprindea pe cei 
care. Ia meciul de verificare, de

Bacăul R 
ospitalieră 
comunicări 
ocazia îm- 
înființarea,

Timp 
fost gazda 
a Sesiunii Jubiliare 
științifice organizată 
plinirii a 10 ani de 
în acest oraș, a Institutului peda
gogic de trei ani.

Prilejuind o amplă manifestare 
cultural-științifică (lucrările s-au 
desfășurat în opt secțiuni i științe 
sociale, pedagogie-psihologie, isto
rie, filologie, ’ matematică-fizică, 
biologie, științe agricole, geogra
fie și educație fizică), sesiunea ju
biliară băcăuană s-a bucurat de 
un ihcontestabil succes, atît prin 
excelenta sa organizare și prin 
participarea unor prestigioase ca
dre didactice din nenumărate cen
tre universitare, cit și datorită ca
lității și amplului registru tema
tic abordat de lucrările prezentate.

Cele 27 de comunicări și refe
rate ale secțiunii „educație fizică* 
s-au axat, în marea lor majorita
te, pe problemele actuale ale spor
tului școlar. începînd cu studii 
privind sarcinile, conținutul și 
metodica educației fizice la clasele 
I—IV și terminînd cu cele care 
privesc corelația dintre baza mate
rială și conținutul activității de e- 
ducație fizică și sport în școlile 

j generale — lucrare deosebit de 
importantă, aparținînd harnicei ca-

de 
de
cu 
la

tedre de educație fizică a Institu
tului din Bacău — recenta sesiu
ne a pus în evidență o serie de 
caracteristici și orientări noi, im
puse de însăși etapa actuală a for
mării și educării noii generații. 
Este demn de remarcat faptul că, 
indiferent de tematica abordată, de 
caracterul și forma cercetărilor e- 
fectuate, majoritatea autorilor s-au 
înscris pe linia tendinței de mo
dernizare a procesului de educație 
fizică și sportivă a elevilor, aceasta 
constituind, de fapt, o reflectare 
directă a cerințelor impuse de ac
tivitatea de formare a omului nou. 
așa cum și-l dorește societatea 
noastră prezentă și viitoare.

Astfel, după cum menționa, la 
încheierea lucrărilor sesiunii, conf. 
dr. Emil Ghibu, vicepreședinte al 
C.N.E.F.S., sarcinile și obiectivele 
imediate și de perspectivă ale e- 
ducațiel fizice și sportive școlare 
decurg din caracteristicile ?i impe
rativele vieții sociale. Dacă for
marea cetățeanului de mîine soli
cită astăzi asimilarea unui bagaj 
de cunoștințe incomparabil mai 
mare decit în trecut, aceasta nece- 
sitlnd un studiu individual per-

GHEORGHE ILIUȚA

(Continuare în pag. a 2-a)

ȘTEFAN PRUTEANU 
tehnician, 

vicepreședinte 
al Comitetului sindicatului 
Fabricii de rulmenți Birlad

Constantin ALEXE

(Continuare in pag. a 3-a)

PROGRAM FESTIV
DE PATINAJ ARTISTIC

Primul meci internațional de box al sezonului

ROMANIA R.D. GERMANA
Năstac — Brauske, o finală europeană • Revanșa Zilberman — Wolke • 

Favoriți cerii : Pometcu, Vasile, Dobrescu

Sezonul internațional de box se 
inaugurează astă-seară la Bucu
rești cu un meci de mare atracție 
și fără îndoială de înalt nivel ca
litativ. Se întîlnesc in sala Flo-

„Trofeul Carpați“ la handbal masculin
✓

ROMÂNIA SI IUGOSLAVIA - NEÎNVINSE ÎNAINTEA PARTIDELOR FINALE
5

GALAȚI, 11 (prin telefon). Aproa-
Î>e 3 000 de spectatori au umplut pînă 
a refuz tribuna elegantei Săli a 

spoturilor și tot atîția au rămas la 
uși. nereușind să intre în posesia atît 
de doritului bilet de intrare. Meciu
rile din această ultimă zi a prelimi-

nariilor au tost de un nivel mult mal 
bun, au oferit spectacole de calitate. 
Echipa României a repurtat o fru
moasă și aplaudată victorie în fața 
redutabilului team al R.F. a Germa
niei. înaintea meciurilor finale de 
sîmbătă și duminică doar două for-

A

mâții sînt neînvinse: România și 
iugoslavia.

ROMANIA A — R.F. A GERMA
NIEI 19—15 (14—8). Victorie clară, 
categorică, obținută la capătul unui 
joo foarte bun (în comparație cu evo
luțiile anterioare ale primei noastre

Cu toată opoziția apărătorilor. Gruia reușește să înscrie din nou în poarta lui B. Sellenet. Fază din 
meciul România —Franța disputat miercuri la Galați. <

reprezentative). Echipa României a 
început in trombă, dornică să obțină 
un rezultat bun, să dea inimosului 
public gălățean — care a susținut-o 
ou irenezie de-a lungul celor 60 de 
minute — satisfacția unei victorii. 
Iureșului sportivilor noștri, tiandbalij- 
tii vest-germanj nu j-au putut rezista 
și astfel, în min. 11. scorul ne era 
net favorabil ; 7—1. Golurile selec
ționatei României au lost înscrise din 
laze electrizante, de mare spectacol 
care au îneîntat pur și simplu publi
cul.

In continuare. însă, jocul s-a echi
librat, formația noastră a slăbit rit
mul și oaspeții au revenit, apropiin- 
du-se la trei goluri ; 8—5 (min. 20), 
9—6 (min. 22). 10—7 (min. 24). In fi
nalul reprizei, românii apasă din nou 
puternic pe accelerator șj se distan
țează.

in partea a doua a meciului, după 
un început ezitant, handbaliștii noș
tri își impun din nou superioritatea, 
conduc în permanență cu un avans

Cronici transmise de
C. ANTONESCU și T. SIRIOPOL 

Fotografie ae 
Dragoș NEAGU

(Continuare tn pog a t-a/

în finala campionatului feminin de șah

DUNDA DHlIZfLOR!
BRAȘOV, 11 (prin telefon, de la co-

Runda a IV-a a 
republican lemi-

I

I

Destinul sportiv SPORTUL ESTE 0 COMPONENTA PRINCIPALA
al celei mai tinere

Universității a țării A VIEȚII Șl UN INSTRUMENT DE LUCRU UNIVERSITAR
— apreciază prof. dr. ing.

Brașovul, puternică citadelă in
dustrială a României socialiste, va 
avea începînd din acest an și cea 
mai tinără universitate a țării, prin 
fuzionarea și dezvoltarea institutelor 
pedagogic și politehnic.

Reconsiderarea, într-o viziune 
nouă, a trăsăturilor specifice ale 
învățămîntului superior, noile direc
ții de dezvoltare, viitorul program 
de învățămînt și educație ne-au fă
cut să ne adresăm prof. dr. ing. 
Victor Stănescu, prorector al uni
versității brașovene, spre a afla și 
coordonatele mișcării sportive și e- 
Kercițiului fizic, viitorul destin spor
tiv al noii structuri organizatorice 
studențești.

— Este cunoscută afinitatea dv, cu 
sportul. Ea so datorește unei pa«

Victor Stănescu, prorector
siuni personale sau este numai ex
presia unei convingeri pedagogice 
izvorîte din funcțiile formative și e- 
ducative ale sportului ?

— Atașamentul personal pentru 
ideea de sport și pentru practica 
exercițiului fizic se reazimă în mod 
echilibrat și pe antecedente spor
tive personale (ca fost compo
nent al echipelor universitare de fot
bal și volei) dar și pe credința că 
ridicarea generațiilor tinere, forma
rea lor deplină nu poate fi concepu
tă în afara acestei activități. Spor
tul practicat personal mi-a păstrat 
gustul pentru efort și mișcare. Ca
litatea de pedagog mi-a întărit și 
teoretic convingerile, lărgind dimen
siunile înțelegerii în servirea ideii

al UniversitâfU Brașov- 
sportului Jn complexul fenomen al 
educației.

— Ce rezervă viitorul sportului 
de masă și de performanță in cca 
mai tinără universitate a țării ?

— Sportul, în formele amintite, se 
bucură de frumoase tradiții la Bra
șov, deși rezultatele nu sînt, poate, 
de cel mai înalt nivel. Cadrul na
tural, prielnic oferit de împrejuri
mile Brașovului, a stimulat dragos
tea studentului pentru mișcare. Ac
tivitatea de masă în natură a fost 
favorizată de acest cadru, dar am 
resimțit și încă resimțim nevoia unor 
baze sportive proprii. Este o pro-

Mihai BIRA

respondentul nostru), 
finalei campionatului 
nln de șah a marcat un vădit echilibru 
între Jucătoare. 6 din cele 8 partide ter- 
mlnîndu-se nedecis ! Iată rezultatele în
registrate « S Makal — G. Baum?tarc 
‘/a—l/a. M Pogorevlci — E. Rădăcină 
Vr—Va» E. Gogîlea — E, Foii hron iade 
l/a—V2. E. Chiș *- M, Juncu 0—1. A. 
Gheorghe — M. Teodorescu V2—*/a, L. 
Bogdan — I. Miroslav ‘A—V2. V. Zsig- 
mond — V. Simu V2—‘/a. S-a întrerupt, 
partida R. Fărcaș — A. Gesticone. în 
clasament conduce Suzana Makai cu 
3'11 P.

Vinerj dimineață se dispută „întrerup
tele" din primele zile ale finalei. iar 
după amiaza runda a V-a.

Carol GRUIA

Tn vederea meciului cu 
Progresul București

COMPONENTA FORMAȚIEI 
DE TENIS DE MASA 

EPITOK BUDAPESTA
vederea întîlnlrii feminine de tenis

(Continuare tn pag. a 2-a)

tn
de masă, Progresul București — Epitiik 
Budapesta, contind pentru sferturile de 
finală ale „Cupei campionilor europeni'1, 
clubul maghiar a anunțat că va depla
sa în Capitală, următoarea garnitură : 
Zomgor, Hernadi, Barna, Voroș, însoțite 
de antrenoarea Șarolta Lukacs. După 
cum s-a mai anunțat, meciul va avea 
loc vineri 19 noiembrie.

reasca reprezentativele de box ale 
României și R, D. Germane, 
trem de bine cotate Pe plan 
tinental : dacă ar 
fi să respectăm 
clasamentul pe 
națiuni, întocmit 
după campiona
tele europene de 
la Madrid, cele 
două 
află
1 și 
zona
ierarhiei.

De altfel, ulti
ma confruntare 
europeană, de la 
începutul verii, 
ne oferă cea mai 
bună posibilitate
de comparație, pentru a putea si
tua valorile celor două formații. 
Vor urca în ring astă-seară nu 
mai puțin de 9 rnedaliați ai în
trecerilor din capitala Spaniei : 6 
boxeri români (Aurel Mihai, An-

echipe se 
pe locurile 
5. deci în 
de elită a

NASTAC Manjred

te. 
ke

toniu Vasile și Alee Năstac — 
argint. Constantin Gruiescu, Ga
briel Pometcu și Horst Stump — 
bronz) și 3 boxeri din R.D.G. 
(Manfred Wolke și Ottornar Sachse 

argint, Hans-Joachim Braus- 
ke — bronz). Ia
tă, așadar, un 
corn al abunden
ței (plin cu me
dalii) care-și va 
revărsa bunătăți
le (însușirile teh
nice și 
printre 
catifelate ale să
lii Floreasca, spre 
satisfacția spec
tatorilor.

Aceeași linie a 
campionatelor e- 
uropene ne prile- 

WOLKE juiește cîteva in
teresante inciden- 

unele exemple : Wol- 
Victor Zilberman, de

Victor BANCIULESCU

Cu prilejul aniversării unul de
ceniu de activitate a secției de 
patinaj, clubul sportiv I.E.F.S. 
inițiază pentru iubitorii de pa
tinaj artistic, un spectacol pe 
gheață în cadțul căruia vor e- 
volua maestra sportului Elena 
Motș, patinatorii fruntași Letițta 
Păcurarii și Dan Săveanu, cam
pioni republicani, precum și alți 
membri ai lotului național de 
patinaj artistic.

Demonstrația festivă va avea loc 
simbătă, Începînd de la ora 19.30, 
ta patinoarul acoperit 23 August. 
Intrarea este gratuită.

7-4 cu RAPID

Astă-seară, în sola

ROMÂNIA

Iată
Și

tactice) 
corzile este practic

campioană la polo

(Continuare in pag. a 2-a)

Floreasca, de la ora 19 :

R. D. GERMANA

Semimuscâ
Muscă
Cocoș
Pană
Semiusoară 
Ușoară 
Semimijlocie 
Mijlocie-mică
Mijlocie 
Semigrea
Grea

MIHAI AUREL 
CONSTANTIN GRUIESCU 
VASILE IVAN
GABRIEL POMETCU 
ANTONIU VASILE
PAUL DOBRESCU 
VICTOR ZILBERMAN 
TUDOR NICOLAE 
Al.EC NASTAC
HORST STUMP 
ION ALEXE

HORST WEINHOLD 
RAINER BLUM
STEFAN FORSTER 
NORBERT WARNKE
PETER FAMBACH
OLAF ROTH
MANFRED WOLKE 
PETER TIEPOLO 
HANS-JOACHIM BRAUSKE 
OTTOMAR SACHSE 
DIETER LIMANT

neutru va oficia Eddie Thompson (Irlanda). Vor arbitroCo arbitru
Werner Resch și Helmut Breit (R. D. Germană), Petre Epureanu si 
Virgil Cazacu (România).

La capătul unei partide în care 
a fost net superioară. Dinamo a 
reușit să învingă aseară pe Ra
pid cu 7—4. distanțindu-se la pa* 
tru puncte de adversara sa, dife
rență care în mod practic ii va a- 
duce un nou titlu de campioană.

Meciul a început intr-un ritm a- 
mețitor. Feroviarii au luat mingea 
de la centru, dar au ratat atacul; 
în faza imediat următoare, Kroner, 
scăpat singur într-un unghi favo
rabil trage puternic, dar Chețan 
blochează sigur. Nici nu au trecut 
60 de secunde de joc și spiritele 
s-au încins. Ca și în tribune de 
altfel, unde cele două tabeie de 
suporteri își încurajează frenetic 
echipele favorite. Arbitrul N. Ni- 
colaeseu intervine însă de fiecare 
dată prompt, ternperind zelul ce* 
lor nervoși cu eliminări duble.

Primul gol al partidei a fost în
scris după o fază mult controver
sată Răpiri se afla in atac și «- 
menirițu prin pase repezi și va-

A. VASILIU

(Continuare tn pag a 2-a)

ÎN

o
din

CAMPIONATUL

DE HOCHEI „DUELUL LUNG11 A ÎNCEPUT
manșaSteaua a cîștigat prima 

confruntările sale cu Dinamo.

Ziua derbyurilor a animat campiona
tul de hochei. Tribunele au fost mai 
populate, atmosfera mal caldă, locurile 
mai vii și — bineînțeles — mai echilibra
te. S-au întilnit între ele aspirantele 
ta primele două locuri și cele care își 
dispută medaliile de bronz. Am avut 
totuși, impresia că pentru nivelul ac
tual al hocheiului nostru, patinoarul „23 
August11 este... prea mare. Poate că 
peste cițiva ani,- cind vor lucra in plin 
cele 16 stadioane de gheață preconizate 
să fie amenajate tn actualul plan cinci
nal; el se va dovedi prea mic. Cu cită 
nerăbdare așteptăm momentul acesta!...

Dar. șl așa, după-amiaza hocheistică 
de joi a fost frumoasă. Agronomia și 
Avîntul au oferit o uvertură dinamică 
și promițătoare pentru meciul vedetă 
de la care se aștepta totul.

Și acum, cîteva scurte însemnări : 
AGRONOMIA CLUJ — AV1NTUL M.

CIUC 8—4 (1—0, 5—3, 2—1).
Studenții au făcut o partidă excelen

tă. au jucat în același ritm susținut toa-
Valeriu CHIOSE

(Continuare tn pag. a t-a)

• ••

satisfacție m rmanl echipei Steaua: loniță aMinutul 16 _
deschis scorul printrun șut plasat de la semidistanță.

Eoto i V. BAGEAO



Pag. a 2-a

ÎNALTA OBLIGAȚIE SOCIALĂ
A PERFORMERULUI

în
grea
Iui
ca sportiv, au fost studiate și dez
bătute Documentele recentei Plenare 
a C.C. al P.C.R. cu privire la îmbu
nătățirea muncii politico-ideologice 
și cultural-educative.

în fața întregului nostru popor 
este trasat un vast program de ac
țiune și fiecărui cetățean îi revin

colectivul secției 
unde lucrez și in 

Progresul Brăila,

de mecanică 
cadrul clubu- 
unde activez

Nr. 6874

LOTUL IN VERVA în organizarea F.R.S.ESSAI"-URI si a ziarului „SPORTUL

în cadrul 
Pentru că, 
NICOLAE 
nii, vom 
folosul nostru și al urmașilor noștri.

Consider că în lumina acestui 
program politic de mare clarviziu
ne. sportivii de performanță sint aș
teptați să dea un răspuns ferm S-a 
vorbit, s-a scris și s-a criticat nu o 
dată faptul că unii dintre sportivi 
------- J

lui responsabilități înalte, 
așa cum arăta tovarășul 
CEATTȘESCU. noi, Oarhe- 
trebui să-l înfăptuim. în

UN PUTERNIC CENTRU
(i liud uțp a.ivui.ifi)

(ului voluntar, neimpus de nimeni, 
al celor cave vin spre el.

Teoretic, așadar, lumea stadionu
lui ar trebui să fie un univers al 
purității morale depline, determinat 
de mesajul toarte nobil pe care il 
difuzează. Din păcate, însă, lucrurile 
nu stau practic așa. Avem frecvente 
cazuri de sportivi care nu se înca
drează in, procesul de producție sau 
de invățămint. s„ conduc după men
talitatea traiului 
după lăpătuitdii. 
manifestări care 
(social. De toate 
sint vinovați doar sportivii.

în
care 
educație 
lectivul Facultății de 
din Oradea -se angajează 
cupețească nici un efort 
ti aduce 
I’.C.IL.
unde iși desfășoară munca 
nic

lumina marilor responsabilități 
ne revin in marea operă de 

preconizată de partid, co- 
ed.ucație fizică 

să ntr pre- 
nici un efort pentru a 

îfn viiațâ Hotărir-a C.C. al 
pentru a face din amitatea 

un puter- 
centru de educație comunistă.

manifestă lipsuri serioase la capito
lele eticii și comportării in socie
tate. Fără îndoială că asemenea ca
zuri există. Dar ar fi o greșeală să 
se creadă că o astfel de atitudine 
fată de misiunea lor civică și socia
lii ar fi caracteristică tuturor cam
pionilor 
criticate 
Cu atît 
luptăm 
oarece sportivul fruntaș nu este un 
om oarecare, ci o persoană publică 
urmărită de mii și mii de oameni. 'O 
figură din care mulți copii și aclol^A 
cenți iși fac un model. , ...

Succesul, victoria sportivă, spor' 
tul in general oferă mari satisfacții 
Te fac cunoscut, 
în același timp, 
manță presupune 
ci ale și este o 
să le îndeplinim 
așadar, să învățăm, 
să 
nic 
precum și în ramura sportivă 
care o practicăm, pentru a răspund 
astfel înaltelor cerințe exprimate 
documentele de partid.

VASILE IORGA 
muncitor.

maestru al sportului Ia

și performerilor. Cazurile 
și criticabile sint izolate, 
mai mult. însă, trebuie să 
pentru lichidarea lor. de-

chiar celebru. Dar. 
sportul de perfor- 
mari obligații so 
datorie de onoare 

integral. Trebuie 
să ne instruim, 

muncim, să ne pregătim temei- 
în profesiunea pe care o aven» 

și în ramura

ÎN MECIUL CU CONSTRUCTORUL „CUPEI
jol
de ■

Lotul național de rugby a avut 
după-amiază un 
data aceasta în compania 
B. Constructorul. A lost un test 
șit, convingător, poate mai puțin prin 
prisma rezultatului (47—7 pentru selen- 
ționablli) și mai mult prin vivacitatea 
jucătorilor prin maniera în care ei au 
înțeles să' se dăruiască întrecerii spor
tive. S-au evidențiat, in ordine. Dărăban 
(cate realizează o netă schimbare în 
concepție și în comportare), Rășcanu 
(același jucător penetrant și robust fi- 

«zre'și sufletește), Baciu ' (# jucat impe- 
j.țțibil, o repriză. în ciuda faptului că 
nu este încă restabilit). Bucoș (o pre
zență remarcabilă în lot, pe postul de 
„uvertură") și Radu Ionescu (o aripă lu
cidă și neobosită).

Prof, Al. Teofllovici și P. Cosmăn,es- 
cu, antrenorii coordonatori au avut — 
ca și acum cîteva săptămini. la primul 
trial — unele dificultăți in alcătuirea e- 
chipei. Inițial a fost trimis in teren 
XV-le : Baciu, Popovici, Dinu — Șerban,

nou test public, 
divizionarei 

reu-

Postolaclie — Daraban, Iftimie, Rășcanu 
— Florescu, Bucoș — Constantin, Mica, 
Nicolescu, Sttciu, Durba-c. Pe traseul 
partidei datorită unor accidentări. au 
fost necesare o serie de modificări : a 
ieșit Baciu și a fost mutat Popovici pe 
postul său, intrînd Iorgulescu ca talonor. 
In linia a Il-a, Postolache a l'ost în
locuit cu Atanasiu, în lin^a a IU-a. Țața 
§i apoi .Bărgiăuniaș au luat locul liui R.âș- 
canu. Florescu a fost înlocuit, inițial, 
.de Bărgăupaș și ăpoi de Țața, iar Bu
coș de Majfinescuf Jm fine, o schimbare 
și pentru ljni-a de ti’ei sfert uri : Sueiu 
a cedat-’ lo$5trl lui l‘K’. !Tonescu.

înotul a îinscri-s 10 „esșai“-uri prin Cons- 
tajuin (3). Rășcanu și Florescu (cite 2), 
Sueiu, Po.povici și Iorgulescu, dintre 
care două transformaGe de Florescu și 
Durbac, Marinescu a stabilit scorul final 
printr-un drop. Pentru Constructorul au 
punctat Cochia (drop) și Gheorghiu 
(esstai).

Tiberiu STAMA

lupte

j»ț__ |HWd...„.„. ... ........A.

«V ACTE DE: INDISCIPLINĂ

FINALIȘTI!
ÎȘI VOR DESEMNA

ROMÂNIEI"

săptămîni este 
eveniment deo- 

noștri 
cea

CÎȘTIGĂTORII
Oradea), Aurora Crișu, Mariana

fără muncă, umblă 
se fac vinovați de 
frizează actul anti- 

aeeste lipsuri nu 
Un mare 

prad dj răspundere cade pe umerii 
celoi' ijii'estiți să le facă educația, 
,Să-i indrume. să-i povățuiască : an- 

și profesorii, conducătorii 
sportive, activiștii sportivi- 

fel de muncă politico-educativă. 
pildă, desfășoară acele cluburi 
asociații care ademenesc pe spor- 
.promUindu-le diferite avantaje

•trenorii 
iiiiilăților
Ce 
zle
sau 
4ivi 
materiale nc.merita.te ? Sau cum poa
te fi caracterizată atitudinea acei 
absolvenți ai înVățămintulitii supe
rior ca.e nu se oreziniă la tocurile 
tinde au fost repartizați și rămin în 
orașele unde au terminat facultatea, 
in speranța ac.ukii Pe lingă o echipă 
moaesui, cu pre;ui 
fesionalizării ?

Iată, deci, atitea 
suri și rămîneri in 
cărora avem de luptat cu hotâ>-ire si 
intransigență. Iar lupta 
buie să înceapă prin, 
cote mult mai înalte 
față de propria noastră 
a .celor chemați educăm
rolul.

teribil al depio-

racile. neaj\in- 
urmă împotriva

aceâsta tre- 
ridicarea la 
a exigenței 
comportare, 

tine-

SESIUNE ȘTIINȚIFICĂ JUBILIARĂ

maneiit. educația fizică trebuie să 
vină cu destinderea, contribuind 
prin mijloacele ei la reducerea 
consecințelor oboselii psihice. Con
dițiile urbanizării continue și a 
industrializării intensive obligînd 
la limitarea mișcării, într-un me
diu nu totdeauna favorabil întă- 
î ii'ii sănătății, activitatea de edu
cație fizică și sport trebuie să re
aducă pe copii in universul niiș- 
căiii. al jocului, al întrecerii, in 
aerul mereu pi oaspăt al naturii. 
In același timp, prin mi jloacele do 
care dispune educația fizică și 
spoitul, activitatea tuturor cadre
lor didactice trebuie să se orien
teze spre cultivarea spiritului de 
disciplină, dar șt al independenței 
în limitele și idealurile colectivită
ții, al responsabilității, al dragos
tei de patrie.

Transpunerea în viață a acestor 
idealuri trebuie să țină seama de

tovarășul 
La acest

de concurențiSPORTUL"Pentru cupele

la startul circuitului de viteza de la Brăila
Scrlam miercuri că circuitul de 

Viteză de La Brăila, organizat de 
A.C.R. și ziarul Sportul (pentru re
ușita căruia se străduiesc și clubu
rile locale Progresul și Unirea Tri
color) a stirnit un mare interes în 
i'înciurile automobiJiștilor, Acest in
teres a fost confirmat de ult-ima zi 
de îaiscriere, care a ridicat la 80 
numărul participanților. Parcurgînd 
lista concurenților, constatăm lărgi
rea ariei geografice prin prezența 
la start și a unui brașovean (Horst 
Graef cu B.M.W. 2002 TI) și a trei 
ieșeni (Dinu Huțu — Dacia 1100 — 
Sorin Brăescu și Ștefan Tilică — 
Fiat 850). Prezența a 39 de aler
galori din șapte orașe este primul 
succes al acestui circuit de viteză. 
El urmează să fie confirmat de des
fășurarea întrecerii propriu-zise, de 
lupta care se va angaja în cadrul 
celor trei clase in care vor fi re
partizați concurenții. Ceea ce putem 
spune de ps acum este că se pro
mite spectatorilor brăileni o 
disputa deosebit de interesantă, care 
fără îndoială va pasiona. Afirmația 
este îndreptățită de prezența în cla- 

18 mașini de valori
intre care mai multe 

un Inocenți 
Mini Moris. De altfel în această 
clasă brăilenii vor avea ocazia să 
vadă o întreagă familie pe roți, 
alături de cunoscutul nostru cam-

sa 1 a 
propiate, 
Fiat-uri 830 cupe și

a-

pion Eugen 
prezent 
xandru 
și tatăl 
tea. de . 
tociclism

în clasa a H-a, a Daciilor, sînt 
înscriși 13 concurenți dintre care 
amintim pe reprezentanții U.A.P., 
piteștenii Gheorghe și Fiorin Mo- 
rassi, Ion Girjoabă, Mie Olteanu 
și bucureșteanul Dumitru Novac, 
între care se pare că se află vi
itorul cîștigător. Mai puțin nume
roase sînt mașinile mari (8) din 
care cauză cele de 1300 cmc (R 8 
Gordini și Dacia 1300) vor alerga 
împreună cu B.M.W. 2002 TI pilo
tată " ~ ‘ .......... ~
meo 
Dar 
sare 
mai 
trîa piloților de pe R 8 Gordini 
(Eugen Ionescu Cristea și Ladislau 
Borbely) și caii putere ai acestor 
mușini speciale de concurs puțind 
suplini diferența de capacitate ci
lindrică. in orice caz și din punct 
de vedere tehnic și spectacular cir
cuitul de viteză de la Brăila pro
mite să întreacă așteptările, eon
ii rmînd ceea ce se știe dar se vrea 
verificat : atracția întrecerilor de 
viteză, această principală formă de 
întrecere din sporturile motorizate.

Ionescu Cristea fiind 
start fratele său Ale-la

(campion de motociclism) 
lor, Nicolae Ionescu Cris- 
asemenea campion la mo- 

i în anii ’30—40.

de Horst Graef șt Alfa Ro- 
1600 condusă de Vasile Szabo, 
poate tocmai această coma- 
a claselor III și IV va face 
interesantă întrecerea, măies-

De

„CUPA
LA

CASTANILOR" 
CARTURI

Pe asfaltul străzii „Vasile Alecsan- 
dri“ din Bala Mare, ințr-un frumos 
decor de sfîrșlt de toamnă, s-au des
fășurat nu de mult întrecerile pri
mei ediții a „Cupei Castanilor'1 la 
carting, organizată de Casa pionieri
lor și filiala Automobil Clubul Ro
mân din Baia Mare, în colaborare 
cu Consiliul județean pentru educa
ție fizică și sport Maramureș.

După o dispută interesantă, urmă
rită de un mare număr de specta
tori, competiția s-a încheiat cu vic
toria pionierilor din Baia Mare și 
Satu Mare, care țf-au adjudecat vic
toria la clasele 50 cmc și, respectiv, 
68 cmc.

lată rezultatele tehnice : băieți — 
cl. 5fl cmc ; Arcadie Papp (Casa pio
nierilor Baia Mare) 1:74 ; cl. 68 cmc : 
Radu Ratoni (C. p. Baia Mare) 
1:20. Fete; cl. 68 cmc: Isabela Pop 
(Casa pionierilor Satu Mare).

Concursul s-a bucurat de o orga
nizare atentă și prin reușita sa a 
servit popularizării sportului cu vo
lan in rîndul celor mai tineri prae- 
ti cânți.

Vasile SăSARANU — coresp.
PLOIEȘTI 

CROSUL DE 'TOAMNĂ
In cadrul frumoaselor manifestă

sportive devenite tradiționale in acest 
sezon, zilele trecute a avut loc. la 
Ploiești. ..Crosul de toamnă", intre- 
cere organizată de Comitetul munici
pal U T.C., cu ajutorul Consiliului ju
dețean pentru educație fizică și sport 
Prahova.In ciuda timpului nefavorabil șx a 
terenului accidentat, concursul s-a 
bucurat de un real succes, adunind 
la start peste 1 000 de tineri și tinere 
din școlile, uzinele și instituțiile 
ploleștene, oferind Întreceri pasio
nante și echilibrate.

Pe echipe, victoria a revenit Gru
pului școlar comercial (fete 600 ni), 
Liceului economic (lele 300 m). Lice
ului de chimie (băieți 1000 m) Și Li

ceului profesional (JCECOM (băieți 
1500 m), cîștigătorii probelor individu
ale fiind: Liliana Chelba (Liceul nr. 
5) — 600 m fete; Dan Dogaru

■i

(Liceul nr. 1) — 1 000 m băieți; Con
stanța Muzas (Centrul școlar chimie) 
— 800 m fete ; Dumitru Necula (Li
ceul nr. 2) — 1 500 m băieți.

T. DINU — coresp.
AMENAJĂRI LA BAZA SPORTIVA 

PETROLUL MOINEȘTI
Recent, cu sprijinul material acor

dat de Consiliul județean al Sindica
telor Bacău și sub îndrumarea Con
siliului județean pentru educație fi
zică si sport, baza sportivă a aso
ciației' Petrolul Moinești a cunoscut 
importante modificări și îmbunătățiri. 
Astfel, perimetrul de joc a fost îm
prejmuit cu un gard din prefabri
cate. iar terenul de fotbal a lost 
mărit. In incinta stadionului, a fost 
construită o clădire, In care sint a- 
menajate vestiarele, baia, un punct 
sanitar, inistalații moderne, prevăzute 
eu încălzire centrală.

De menționat că lucrările — supra
vegheate Îndeaproape de președin
tele asociației sportive Petrolul Moi
nești, Cezar Vătaneanu — s-au reali
zat intr-un termen scurt, oferind ti
nerilor amatori de sport din Moi
nești condiții îmbunătățite pentru 
practicarea exercițiului fizic.
Alexandru STOIANOVICT — coresp.

„CUPA ROMÂNIEI" 
DIN NOU LA... TURDA !

In cadrul manifestărilor jubiliare 
legate de aniversarea unei jumătăți 
de secol de la intrarea in funcțiune 
a Fabricii de sticlă din Turda, zilele 
trecute s-a desfășurat în localitate o 
întîinire amicală de fotbal între fos
tele clștlgătoare ale „Cupei Româ
niei", Arieșul Turda (deținătoarea 
ediției 1961 a troleuiul) șt Universi
tatea Cluj (câștigătoarea Cupei în 
19U>) ■ .In fața unui public numeros, ido
lii de ieri ai stadionului — Ivan- 
suc, Petru Emil, Marcu, Mureșan, 
Moldovan, Băiuțiu, Ursu — au oie- 
rit o întrecere atractivă, încheiată cu 
victoria gazdelor, cu scorul de 3—1 
(2—0). Ceie patru goluri au fost în
scrise de Cuca (min. 37), Ursu (min. 
49) și Băiuțiu (min. 22 șl 55), ulti
mul mareînd primul gol pentru 
Arieșul și cel ue al doilea pentru... 
Universitatea, tchipă la care a evo
luat cîțiva ani după „lansarea" dato
rată Arieșului.Fetru LAZAR — coresp.
„ANUL ATLETISMULUI ȘCOLAR"

După cum ne inl'otmează cores
pondentul nostru Dinu Glavan, din 
Keșița, la sfii'șitul săptărmnii trecute 
peste 500 de elevi din acel muni
cipiu, au participat, în cadrul „Anu
lui atletismului școlar", la o nouă 
manifestare, cuprmzind probe de 
101) m. înălțime, ștafetă și cros.

In pofida timpului friguros și a 
ninsorii, peste 250 de participant! 
au oferit o atractivă întrecere de 
cros, ia sfîrșitul căreia s-au desem
nat următorii ciștigători : fete — Ana 
Geoigiu (Cl. V—VI) și Lavinia Preda 
(cl. VII—VHI) ; băieți : _ Ion Pau-
leseu, respectiv Ion Lascăti.

în probele de atletism cele mai 
promițătoare rezultate au lost rea
lizate de M. Preda <11.7 pe 100 m), 
M Bălănescu <13 s pe 100 m fete) 
și M. Mureșan (1.25 m la înălțime 
fete).

universul moral si intelectual al 
vîrstei copiilor, de nivelul dezvol" 
tării lor fizice și psihice, de aspi
rațiile și posibilitățile lor și ale 
societății. Important este —- după 
cum sublinia prof. dr. Leon Teo- 
dorescu, rector al LE.F.S. și vice
președinte al C.FJ.E.F.S. — să fa
cem clin COPILUL de astăzi OMUL 
de miine. Modelul acestui om a 
fost înfățișat in mod strălucit, la 
recenta plenară a Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, de către secretarul gene
ral al partidului, 
NICOLAE CEAUȘESCU.
model, educația fizică și sportul 
poate contribui din plin cu nenu
măratele sale mijloace. Important 
este ca toți profesorii și lucrăturii 
din domeniul 
sportului, prin 
ocupările lor 
permanent în 
munistului de

Sublinierea acestor idei este deo
sebit de importantă, nu numai pen
tru îmbunătățirea continuă a ca
racterului și conținutului activității 
ele educație fizică și sportivă șco
lară, 
re a 
ți ii ce

In 
nea 
în 
rării continue 
între specialiști, a unui schimb de 
opinii competente și constructive, 
care să 
deosebit 
educării 
acțiunea 
le revine nobila misiune dc a in
vesti personalitatea copilului de 
astăzi cu sănătatea morală și fizi
că a comunistului de mîine.

educației fizice și 
activitatea- șt pre- 

științifice, să aibă 
vedere modelul co- 
miine.

ci și pentru orientarea viitoa- 
cercetărilor și studiilor știin- 
din acest domeniu, 
spiritul acestor idei, 
jubiliară - - — -

evidență

sesiu- 
de la Bacău a scos 

necesitatea desfășu- 
a unui dialog larg

cuprindă atît problematica 
de variată a formării și 
tinerei generații, cit și 
tuturor factorilor cărora

șui
Ostafi (Viitorul București), Judith 
Hăukler, Maria Lazăr, Gabriela 
Garda (Olimpia Satu Mare).

Spadă: Al. Istrate, Moldonschi, 
Bălan (Steaua), Ciocodeică (Progre
sul Buc.) Zîdaru (CI. sp. șc-), An- 
gelescu, (Poli Iași), Pongraț (Me
dicina Tg. Mureș), Țrifu, Ștefănes- 
cu (Dunărea Giurgiu), V. 
P. Szabo (C.S.M. Cluj), Al. 
nov, Isăilă, Duțu, Podeanu 
troputere Craiova), Sepessi 
pia Satu Mare).

Sabie:
Joan 
lae, 
cea 
Pop,
Cluj). Spînu (Petrolul PI.), 
(Poli Timișoara), Varga 
Oradea).

Așadar, cîtc 16 finaliști 
caro probă. Concursurile 
desfășura sistem tiu nou 
cu Siecare). In caz de egalitate in- 

pi’imii doi clasați se va trage

Sfîrșitul acestei 
marcat printr-un 
sebit în lumea scrimerilor 
— finalele „Cupei României", 
de a doua competiție autohtonă de
anvergură, după campionatele na
ționale.

Organizată de Federația română 
de scrimă și ziarul „Sportul", fi
nalele reunesc la start trăgătorii 
de elită ai țării, prezenți în mari, 
competiții — J.O., campionate
mondiale și europene — și alături 
de ei scrimeri care aspiră la con
sacrare. Firește că întrecerea din 
sala Floreasca II constituie o a- 
semenea modalitate.

Desfășurate in preajma unui 
olt eveniment din lumea scrimei, 
de fapt cel. mai important din a- 
<:ew sezon — și anuine Campiona
tele Balcanice de la Atena 124—2-8 
noiembrie) — finalele „Cupei Ro
mâniei" reprezintă un binevenit 
test pentru sportivii țării noastre 
care vor face deplasarea in capi
tala Greciei.-

Tată, de altfel, și trgătorii fina
liști.

Floretă bărbați ■ Țiu, Ardeleantt, 
I'alb (Steaua), Mureșan, Costescu, 
Habala (Universitatea București). 
Dinu (Progresul București), Cristof 
(Petrolul Ploiești), Vlad, Neagu (Po
litehnica Iași). Buricca (Șc. sp. 1 
București), Moise. Kuki, Szcntki- 
raly (Olimpia Satu Marc), Renter 
(Politehnica Timișoara), Hetz (Șc. 
sp. Oradea).

Floretă fete : Tleana Drîmbă, E- 
caterina Stahl, Ana Pascu, Suzana 
Ardeleanu (Steaua), Lucia Briscan, 
Sofia Orban (Medicina Tg. Mureș), 
Maria Salai, Ana Halehin, Nina 
Halchin (Universitatea București), 
Eva Lokos, Ecaterina Fenyes (Cri-

Orban, 
Miro- 
(Elec- 

(Olim-

Irimiciuc, Popescu, Nrc. 
(Poli Iași), Vintilă, C. Nico- 
Alcxe, Nilcă, Bădescu, Cul- 
(Stcauâ), C. Marin (Viitorul), 

Busch, Z. Rohoni (C.S.M. 
loach im

sp.(Șc.

la
se
(fiecare

fle
x'or

întărească munca educa- 
voleibaliștii pe toate pla-

necorespunzătoare
secun'.i ;
secției de volei 
pentiu lipsă de 

in educarea sportivilor

DINAMO 7—4 CU RAPID

CURMATE CU PROMPTITUDINE
Datorită muncii educative desfă

șurată cu sportivii, actele de in
disciplină sint destul de rare inac
tivitatea voleibaliști că. Ducă se mai 
comit, totuși, unele abateri, ele 
sint. fără îndoială, consecința fisu
rilor încă existente în procesul in- 
structiv-educativ al sportivilor. 
Promptă, insă, federația oe specia
litate intervine și sancționează cu 
severitate pe cei care se dedau la 
acte reprobabile care tulbură buna 
■desfășurare a competițiilor. Așa a 
făcut și săptămîna aceasta cînd, 
după analizarea unor încălcări de 
la etică și disciplină, a dispus ur
mătoarele măsuri :

— meciul Viitorul Bacău — Po
litehnica Timișoara (div. A mase.) 
se va juca fără public deoarece, 
în ultimele două intîlnii’i, specta
torii băcăuani nu au avut o com
portare corectă, iar A. S. Viitorul 
nu a luat măsuri pentru protejarea 
arbitrilor :

— interdicție pentru Cornel 
Bianu (din conducerea secției de 
volei a C. S. Progresul) de a par
ticipa (pînă la sfîrșitul primului tur 
al diviziei A) in calitate oficială 
la întîlnirile echipei, deoarece la 
jocul Progresul — Politehnica Ga
lați a avut, o atitudine necuviin
cioasă față de arbitru :

— suspendarea pe timp de un an 
a antrenorului V. Percscu (Liceul 
economic Tg. Jiu) pentru folosirea 
neregulamentară a unei jucătoare 
și împiedicarea identificării volei
balistei respective ;

— suspendarea pe timp de o e- 
tapă a jucătoarei Mihaela Ceaușu 
(Șc. sp. Piatra Neamț) pentru ati
tudine reprobabilă față de

■ trul secund ;
— avertizarea antrenorului 

Horhath (C.F.R. Timișoara))

tru ^atitudine 
față de ârbitvul

— avertizarea 
Vagonul Ploiești 
preocupare 
și a antrenorului.

Sîntem convinși că aceste sanc
țiuni vor găsi ecoul cuvenit în rin- 
dul celor sancționați și vor consti
tui, totodată, un avertisment pen
tru cei care mai sînt încă tentați 
să încalce disciplina. în acest sens, 
considerăm necesar ca birourile sec
țiilor să 
ti vă cu 
nu rile.

(Urmare din pag. I)

im
it»-

r>i-
arbi-

Gh.
pen-

GermanăRomânia R. D
(Urmare din pag. I)

pildă, sînt vechi cunoștințe, 
încă de la trecutele con
fruntări continentale, de la Bucu
rești, cînd victoria directă a fost 
de partea lui Zilberman. La Ma
drid, Wolke este învins greu in 
finală (2—3) de către campionul 
maghiar Kajdi, același care îl e- 
lirninase pe Zilberman. Am putea 
spune, 
vedea 
goria 
de semnificație este intîlnirea de 
la categoria mijlocie. Dacă luăm 
în considerație dificultatea cu care 
campionul sovietic Iuoțiavicius i-a 
învins : în semifinală pe Brauske 
(4—1) și mai ales în finală pe Alee 
Năstac (3—2), atunci sîntem în
dreptățiți să intitulăm meciul Năs
tac — Brauske de astă-seară drept 
o adevărată finală europeană ! în 
același mod, ți ni nd seama de fap
tul că iugoslavul Parlov i-a eli
minat : pe Stump în semifinale și 
pe Sachse în finală, se poate spu
ne că vom asista în sala Floreăsca 
la lupta pentru locul 2 in Europa 
la categoria semigrea 1 Alte coinci
dențe (deși — prin jocul sorților — 
nici un boxer din 
nit la Madrid, pe 
mânia) ni-1 arată 
bach eliminat în 
maghiarul Orban.
dul său de Antoniu Vasile în se
mifinale, sau pe Dieter Limant, în
vins în sferturi de finală de Hus- 
sing, același care dispusese și de 
Ion Alexe.

Pentru echipa României nu va 
fi un meci prea ușor. Formația 
adversă mizează în special pe cu
mulul de experiență al componen-

ților (a căror medie de vîrstă este 
de aproape 25 de ani) și pe buna 
lor pregătire tehnică, bine cunos
cută fiind preferința antrenorilor 

pentru exactitatea și 
î loviturilor, și mai

din R.D.G. ț 
corectitudinea 
puțin pentru finețe sau fantezie. 
Tocmai aici

așadar, că astă-seară vom 
revanșa învinșilor la cate- 
semînujloeie. Și mai plină

R.D.G. n-a întil- 
vreunul din Ro
pe Peter Fam- 
primul tur de 
învins la rîn-

încep atuurile bo
xerilor români, la care se adaugă 
— ca elemente esențiale — buna 
lor pregătire fizică generală și com
bativitatea, spiritul de luptă ca- 
re-i animă în meciurile internațio
nale.

Pentru pugiliștii din ambele 
mâții, partida de astă-seară 
prezintă, într-un fel, sala de 
teptare înaintea călătoriei spre 
neul olimpic de anul viitor. Pentru 
fiecare dintre ei important este 
să... nu? adoarmă în această sală ! 
Cerința devine cu atit mai vitală 
pentru boxerii noștri fruntași cu 
cit locurile pentru Munchen sînt 
departe de a fi definitivate și, mai 
ales, in circumstanța unui viguros 
asalt al candidaților tineri spre 
lotul seniorilor (în mentalitatea u- 
nora chiar : senatorilor).

După opinia noastră, în întîi- 
nirea de astă-seară, Gabriel Po- 
metcu, Antoniu Vasile și Paul Do- 
brescu au șanse certe de a obține 
victoria. La categoriile mici, căile 
spre biruință sînt deschise (dar 
nu fără eforturi) boxerilor români; 
cu interes este așteptat debutul lui 
Vasile Ivan. De la categoria semi- 
mijlocie în sus, sarcina pugiliștilor 
noștri devine tot mai grea. Woike, 
Tiepold. Brauske. Sachse și Limant 
sînt adversari de temut ; pentru 
a-i învinge este necesară

tor
re- 
aș- 

tur-

concen
trarea maximă a potențialului de 
luptă, caracteristică lui Alee Năs- 
tac, de pildă, care poate da tonul.

riate poarta lui Hube-r. Feroviarii 
au depășit însă perioada de 45 de 
secunde, dar (fluierul secretariatu
lui a fost pur și simplu acoperit 
de vacarmul din jurul piscinei, 
astfel că golul lui Miu a fost pe 
bună dreptate anulat. Sesizînd si
tuația, Zarafirescu a sprintat sin
gur spre poarta adversă, creînd e- 
chipei sale situație de „om în 
plus" în atac. Ei a primit mingea 
în poziție clară și a șutat 
parabil: 1—0, scor cu care s-a 
ciieiat prima repriză,,.

Au urmat 5 minute în care
namo mult mai calmă, cu avantaj 
minim pe tabela de marcaj, a îăs- 
puns cu luciditate la atacurile eu 
totul dezorganizate ale formației 
feroviare. Szabo și coechipierii 
săi. înoată mult, fac eforturi deo
sebite, dar acțiunile lor sînt lip
site de clarviziune. Așa se face că 
Miu a ratat la situație de „om în 
plus", iar Szabo a tras un penalty 
în brațele lui Huber. Campionii, 
în schimb, au știut să speculeze 
la maximum toate fisurile apărării 
adverse. La o acțiune care nu pre 
vestea nimic deosebit, Kroner a 
pasat în fața porții lui Novac și 
acosta. înăllîndu-se puternic, a re
luat din fața lui Chcțan, stupe
fiat (2—0), Apoi, la o situație de 
superioritate numerică, datorată 
greșelii lui Țăranu, Dinamo a ma
jorat scorul (3—0) prin Zamfirei 
S<? va repeta oare situația 
turul campionatului, cînd 
nii au condus la un scor 
năt.or după două reprize?

Debutul celui de al treilea „sfert" 
aduce Rapidului un nou penalty, 
dar •— stupoare în tabăra ferovia
ră — Cornel Rusu șuteazâ în bară, 
în minutul următor, la o fază ab
solut identică, Novac beneficiază 
de o aruncare de la 4 metri. El a 
plasat însă balonul puternic, sub 
bară, și Dinamo a ajuns la 4—0. 
Era evident că echipa campioană, 
în vervă deosebită, domina clar, 
manifested o netă superioritate. 
Pînă la sfîrșitul reprizei au mai 
înscris Miu (Huber era ieșit din 
poartă) și Culineac pentru Rapid,

respectiv Dan Frîncu de două ori 
în favoarea dinamoviștilor.

La scorul de 6—2, exprimînd di
ferența ele valoare dintre cele două 
formații în partida de aseară, me
ciul a fost practic încheiat. Dina
mo a oprit motoarele. Rapid a mai 
redus din handicap (4—6), iar tî- 
nărul Viorel Rus a pecetluit în 
ultimele secunde scorul partidei: 
7—4 (1—0, 2—0, 3—2, 1—2). Corect 
și autoritar arbitrajul lui N. Ni- 
colacscu.

în deschidere. Voința Cluj a în
trecut pe I.E.F.S. cu un scor iden
tic: 7—4 (0—1, 3—2, 1—0, 3—1). 
Astăzi, de la ora 18, sînt progra
mate meciurile Dinamo — Voința 
și Rapid — I.E.F.S.

Iosif Sepessl (Olimpia Satu Mare), 
unul dintre javoriți

spadă
în proba de

punctaj egal 
clasamentul 

de indici.

un asalt de baraj. La 
între ceilalți 
se va stabili

Programul 
fSîmbătă la 

fete și spadă ; duminică, de la ora 
8 și 17 — floretă bărbați și sabie.

Ca și în anii precedenți, redacția 
ziarului Sportul va oferi cupe u- 
nor finaliști care sc vor remarca 
prin eficacitate și pregătire teh
nică, printr-o ținută sportivă deo
sebită. Deci, un argument în plus 
pentru participant! de a se evi
denția la finalele acestei impor
tante competiții republicane, (t. st.)

finaliști, 
pe bază 
a fost fixat astfel : 
ora 8 ,și 17 — floretă

program competifionalBogat

ULTIMA ETAPA 
LA GRECO-ROMANE

:U. 
din rc- 
campio- 
asemă-

ȘEDINȚA COMISIEI CENTRALE 

DE MEDICINĂ SPORTIVĂ
Recent, a avut loc ședința Comi

siei centrale de medicină 
in care s-a prezentat o 
privind stadiul actual al 
lor medicale legate de
olimpică, acțiunile interne 
naționale desfășurate în
și diverse alte acțiuni.

In concluzie, a fost elaborat un 
plan de măsuri care urmează a fi
prelucrat cu medicii loturilor olim
pice și organele tehnice investite cu
responsabilități în pregătirile pen
tru J.O.

sportivă 
informare 
probleme- 
pregătiroa 
și inter- 

anul 1971

DESTINUL SPORTIV AL CELEI MAI TINERE UNIVERSITĂȚI
(Urmare din pag. 1)

blemă nevralgică, care grevează atît 
sportul de masă, programul de șco- 
larjzare al orelor de educație fizică, 
cit și secțiile de performanță. Spe
răm că în viitor lucrurile se vor 
aranja pe un făgaș mult mai pro
pice prin intrarea în funcțiune a 
bazei sportive de 1a Dîrste, aflată 
în curs de amenajare, concepută 
pentru a cuprinde pîrtii de schi, 
terenuri de fotbal, volei, baschet și 
handbal, bazin de înot și un cam
ping și a sălii de sport din incinta 
clădirii universității care se constru
iește pe Dealul Morii. Aceste baze 
vor asigura un crescendo activității 
sportive, sala îndeosebi va suplini 
o’ parte din lipsurile resimțite mai 
ales in timpul iernii.

— Brașovul este unul din orașele 
cu multe stadioane. Unul din ele 
— poate cel municipal — nu ar că
păta o destinație socială mai adec
vată dacă ar fi afectat pregătirii 
celor 4700 studenți, decît să fie păs
trat ca o rezervă și o dublură a 
bazei sportive a - - - - ■
roșu ?

— Ni se pare 
actuală, echivocă, 
luția ar fi extraordinară. Ar avea 
marele avantaj că se află și în ve
cinătatea complexului studențesc. 
Problemele de finanțare, întreținere, 
gospodărire le-am putea rezolva 
din sutele de mii de lei pe care le

clubului Steagul

stranie destinația 
iar pentru noi so-

drept chirii pentru 
Și, bineînțeles, stadio- 

și în continuare să 
parte a calendarului 

brașovean.

plătim' anual, 
baze străine, 
•nul ar putea 
găzduiască o 
competițional

— Pe lingă dificultățile materiale 
obiective, reale, dar pe cale de re
zolvare, adesea sportul se luptă pe 
planul concepției cu anumite men
talități. Care este situația la Bra
șov ?

— Au existat, desigur, i 
ale unor cadre didactice — 
de mișcarea sportivă, pentru 
există unanimitate de păreri, 
tul și mișcarea fiind 
principale ale vieții — 
anumiți sportivi de 
care neglijau școala, 
legeau necesitatea pregătirii 
laterale și reclamau, în 
sportului, avantaje continue 
rîm școlar. Acest punct de 
accidental, minoritar și, de 
pe cale de dispariție, a născut un 
oarecare scepticism asupra posibi
lităților de racordare a sportului 
de performanță la activitatea pro
fesională. Dar majoritatea a resta
bilit încrederea corpului profesoral 
în mișcarea sportivă de performanță 
(ă celei de masă nu exista dubiu) 
în posibilitatea reală a 
armonioase ~ -----
manță cu

reticențe 
nu față 

i că aici 
spor- 

componente 
, cî față de 
performanță, 

care nu înțe- 
lor bi- 
n urnele 
pe tă- 
vedere 
altfel,

i îmbină iii 
a sportului de perlor- 
formarea profesională.

★
acesta demonstrat în nu

meroase sporturi și orașe ale țării
Adevărul

este confirmat de însuși interlocu
torul nostru, prof. dr. ing, V. Stă- 
nescu, fost sportiv de performanță.

„Dar sportul — reia interlocutorul 
nostru, are funcții 
cate în ansamblul 
țifice didactice și 
turile de caracter, 
ință sînt excelent 
și tocmai aceste calități fac din sport 
un instrument de lucru universitar. 
De altfel, în ceea ce privește Fa
cultatea de silvicultură, studenții 
săi prin forța lucrurilor sînt avizați 
la mișcare în natură, la formarea 
unor deprinderi dc mișcare și efort 
specifice profesiunii viitoare sau 
practicilor actuale de atelier în pro
ducție și pe șantiere, Mișcarea de
curge din natura profesiunii lor. A- 
ccste realități presupun stimularea și 
pregătirea țientru profesiune. Catedra 
de educație fizică, clubul unix'ersitar 
— care în curind iși va schimba 
titulatura — cit și celelalte cadre di
dactice pe concursul cărora contăm, 
fac dovada unui atașament, care ne 
determină să fim optimiști în ceea 
ce privește destinul sportiv al tine
rei universități brașovene. De altfel, 
(.forturile corpului profesoral se 
conjugă în mod fericit și cu prefe
rința manifestă a studenților pen
tru sport și mișcare și în viitoarele 
înzestrări materiale care vor asigura 
cadrul organizatoric și material co
respunzător unei tinere dar puter
nice cetăți universitare".

formative verifi- 
institutelor știin- 
edueative. Trăsă- 
morale și de vo- 
servite de sport

Duminică — la București, Satu Mare, 
Bacău și Oradea — au loc ultimele re
uniuni din cadrul campionatului repu
blican pe echipe — divizia A (greeo- 
romane). Această etapă de încheiere 
a competiției este așteptată cu interes 
de către competitoare. întrucît ea poate 
aduce modificări și in cele două plu- 
toane fruntașe care vor intra în turneul 
final pentru desemnarea echipei cam
pioane. De asemenea, în seria Est, se 
va stabili formația care retrogradează
— Steagul roșu Brașov sau Pescărușul 
Tuleea (în seria Vest se cunoaște: C.S.M. 
Reșița).

Iată programul etapei: LA BUCU
REȘTI — Rapid — Pescărușul Tulcea — 
Dunărea Galați; —
C.F.R. Timișoara 
SATU MARE — 
textila Eugoj —
— Crișul — C.S.
Craiova; LA BRAȘOV: Steagul roșu — 
Progresul București — Iprofil Rădăuți; 
LA BACAU — A.S.A. — Dinamo Bucu
rești — Mureșul Tg. Mureș,

înaintea acestei etape clasamentele la 
greeo-romane se prezintă astfel•_ SERIA 
EST: 1. Dinamo București 42 p, 2. Pro
gresul București 38 p. 3. Rapid Bucu
rești 34, p. 4. iprofil Rădăuți 26 p, 5. A.S.A, 
Bacău 26 p, 6. Dunărea Galați 26 p, 7. 
Mureșul Tg. Mureș 22 p, 8. Steagul roșu 
Brașov 1» p. 9. Pescărușul Tulcea 19 p. 
SERIA VEST: 1. Steaua 42 p, 2. Metalul 
București 37 p. 3. Vulturii textila Lugoj 
31 p, 4. C. S. Pitești 29 p, 5. Electropu- 
tere Craiova 28 p, 6. C.F.R. Timișoara 
28 p, 7. Crișul Oradea 24 p, 8. Olimpia 
Satu Mare 21 p, 9. C.S.M. Reșița 17 p.

Metalul București — 
— C.S.M. Reșița; LA 
Olimpia — Vulturii 
Steaua; LA ORADEA 

Pitești — Electroputcre

★
Meciurile restante (individuale), 

la libere cit .și la greeo-romane, se vor 
ține la Galați în zilele de 20 șl 21 no
iembrie.

atît

Turneul final pentru desemnarea 
chipelor campioane la lupte libere' 
greeo-romane va avea loc în zilețe 
2—5 decembrie în București. La libere 
cunosc finalistele; Steaua, Steagul roșu 
Brașov, Metalul Tirgoviște, Dinamo Bucu
rești, Dunărea Galați și Lemnarul O-j 
dorheiul Secuiesc.

LA GALATI, 
O MARE COMPETIȚIE 

REZERVATĂ JUNIORILOR
Ineepînd de marți, Palatul sporturilor 

din Galați va găzdui o mare competiție 
rezervată luptătorilor din tînăra genera
ție. Este vorba de cea de a Vl-a ediție 
a Concursului republican de toamnă al 
juniorilor (mici și mari). La întreceri 
vor fi prezenți peste 20ti de concurenți 
din 30 de județe. In programul inițial 
s-a făcut o modificare, în sensul că pri
mii vor intra în concurs sportivii de la 
libere (16—18 noiembrie), apoi cei de la 
greeo-romane (19—21 noiembrie). F. R. 
Lupte și comisia județeană de lupte Ga
lați vor asigura competiției condiții op
time de desfășurare. Meciurile vor ti 
conduse de către cel mal buni arbitri 
divizionari.

e-
șl de 
se

CAMPIONATULUI 
CALIFICARE
a omologat ultimele ra-

FINALA 
DE

Biroul F.R.L. 
zultate ale campionatului de calificare 
pentru divizia A la greeo-romane și li
bere. Deci, pentru confruntarea de la 
Brașov (27 noiembrie — libere și 28 no
iembrie — greco-rornane) au obținut 
dreptul de a participa formațiile: LI
BERE — Moniori.il Pitești. Autosport 
St. Gheorghe, Jiul Petrila, Dinamo Bra
șov; GRECO-ROMANE — Voința Con- 
slanța, A.S.A. Cluj, Aluminiu Slatina și 
C.S.O. Câmpulung Muscel. Primele două 
clasate, la fiecare stil, vor evolua, în- 
cepind din primăvară, îrt prima cate
gorie a campionatului republican pe 
echipe.

CITITORI DE LA ORAȘE Șl SATE

Vă puteți informa asupra celor mai importante evenimente 
țară și de peste hotare, citind ziarele și revistele preferate.

Pentru a vă asigura primirea lor cu regularitate, abonați-vă, la 
ciile și agențiile poștale, factorii poștali sau difuzorii de presă 
întreprinderi.

din

ofi- 
din

I. P. R. S. BĂNEASA

ANUNȚ
Intreprinderea de piese de radio și semiconductor! Bă- 

neosa primește tineri între 15—18 ani pentru școala profe
sională, forma ucenicie ia locul de muncă, în următoarele 
meserii :

• STRUNGARI cu durata de pregătire 2 ani
® FREZORI cu durata de pregătire 2 ani
© LACATUȘI-MECANICI cu durata de pregătire 
înscrierile se fac pîho la 15.XI.1971 în baza unei 

însoțită de următoarele acte :
— Certificat de studii, original
— Certificat naștere, copie si original
— 8uletin.de analiza sîngelui și micro efectuate 
mult 3 luni înainte de concurs
— Fișa medicală.
PENTRU INFORMAU! SUPLIMENTARE, VĂ ADRESAȚI 

LA SEDIUL ÎNTREPRINDERII DE PIESE RADIO ST SEMI
CONDUCTOR! BĂNEASA.
Str. Erou lancu Nicolae nr. 32 — Sectorul 2, telefon 33 38 30 
inferior 171 — Birou învățămînt

2 ani

1
,1

Moniori.il
8uletin.de
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In vederea meciului de duminică cu reprezentativa similara a Cehoslovaciei

ECHIPA DE TINERET A TĂRII NOASTRE PLEACĂ AZI LA PRAGA

ÎN TABĂRA TRICOLORILOR
tru citcva minute. înaintași și tră
geau la poarta apărută, pe rind. de 
fiăducanu și Ghiță. Mai tirziu, Năs
tase și lordănescu. colegi de eehipă 
D Steaua, dintre care Angelo Nicu- 
lescu a avut de ales titularul pentru 
postul de extremă stingă al națio
nalei, s-au retras spre o matgine 
a terenului, de unde au tot execulat 
lovituri de colț, cu mingi lungi, așa 
cum cereau antrenorii, pe care Nea
ga și Domide le reluau spre poartă. 
Procentul de realizări bung a 
considerabil, căci 
auzit, mal mereu, 
așa da !*’

In acest 
lui, VigU, 
încinseseră 
la porți mici.

Tn mica tribună. Angelo NiculeȘt-u 
și restul componenților lotului, adi-

fost 
pe Titus Ozon l-am 
spunîndu-ne : „Bine,

S-A OPTAT PENTRU IORDANESCU
In așteptarea verdictului medical, referitor la Dumitru, antrenorul 

Angelo Nieuleseu a rezolvat, iert, dilema tricoului cu nr. 11. Șl astfel, la în
trebarea: lordănescu sau Năstase?, el a optat pentru primul, nu mal înainte 
de a se consulta, așa cum ne-a mărturisit, eu colegul său Titus Ozon.

De altfel, pe fisa tehnică întocmită de antrenori, în dreptul celor doi 
colegi de echipă, dar pretendent! la un loc In reprezentativa națională, stau 
scrise următoarele :

IORDANESCU — Zonă mal mare de 
zele de apărare. Nu reușește încă să facă o 
individuale șl cele individualiste.

NASTASE : — Joc ceva mat «Implu, 
mal slab In apărare. Tendință de joc spre

acțiune, aport, substanțial In fa- 
dlstincțle mal netă Intre acțiunile

angrenare cînd este jucat. Aport 
_ _ _ _ poartă, dar pe spații aglomerate: 

nu are încă posibilități eficiente de’ rezolvare.
Dintre aceștia doi, cu calitățile și defectele lor, antrenorii echipei na

ționale l-au ales pe lordănescu.Așadar, duminică, - componența liniei de atac a echipei noastre națio
nale va fi următoarea : LUCESCU — DEMBROVSCHI — DOBRIN — IOR
DAN ESCU

timp.
Vlad 

un meci de

la mijlocul terenu- 
Mocanu și Anca 

„doi la doi",să-i credem pe acești ti- 
au devenit titulari în 

divizia A. Asigurarea pe 
dat-o Marcu am mai pri- 

și de la oeilalți- 
în ochii

România
Ceh os lo vaci a
Finlanda

noastre
a

Deci, echipei 
suficient, pentru 
locul I al grupei, 
rezultat de egalitate.

să vadă
Foto; V. BAGEAC

care face parte) 
libere de la di.si 

de la 11 m 
de cizelare și 
a manevrelor

Trebuie 
neri, care 
echipe de 
care mi-a 
mit-o și de la ceilalți- Am simțit 
garanții în ochii senini ai lui Bro- 
șovschi. în veselia dătătoare de op
timism a lui Popovici. S-a exprimat, 
in acest sens, șj Sătmăreanu II — 
acest tinăr de ..fier’’. A întărit-o și 
delicatul Ștefan care, intr-o seară, 

cerut la antrenorul Ghcor-

REZULTATE CLASAMENT

„Trț, pțch^iinpă a <.
pelor de tineret sînt angrenate 
trei reprezentative : România,
Cehoslovacia și Finlanda. Pină 
tn prezent. In meciurile disputate 
s-au obținut următoarele ' rezul
tate : România — Finlanda 1—0, 
Finlanda — România 1 
nia — Cehoslovacia 
slovacia — Finlanda 
landa — Cehoslovacia

înaintea meciului de duminică, 
clasamentul are 
fățișare :

următoare^

Interes ziarelor,
este apreciată evoluția lor in meciul

Marcu, Cadar, Popovici, Ariciu, Olteana fi Stmioiaș 
de verificare de la Alexandria

Aseară, la ora 22. l-am întilnit pe 
Constantin, pc unul din culoarele 
Centrului ..23 August” din Capitală. 
S-a oprit, pe rind, in fața a opt uși, 
14-a deschis și închis cu grijă, apoi 
ne-a zimbit cu chipul lui luminos :

— Nu mai era nevoie — 
spus — dar am vrut să văd 
s-au culcat. Totul e în ordine

Deci, punct final pregătirilor 
cute de lotul reprezentativ de fol’oal
tineret al tării noastre. Am stat, de-

ne-a 
dacă 
j

fa

LOTUL COMPLET CARE FACE DEPLASAREA
Iată componența lotului de tineret care va pleca în această dimi

neață spre Praga :
PORTARI : Ștefan („U“ Cluj), Ariciu (F. C. Argeș).
FUNDAȘI : Nieuleseu (Univ. Craiova). Sătmăreanu If (Dinamo), Ol

teanu (Steagul roșu), Popovici (U.T.A.), Smarandache (Steaua), Ilajnai 
(AS.A. Tg. Mureș)'

MIJLOCAȘI : Cadar (Steagul roșu), Simionaș (Politehnica Iași), Bbldni 
(A.S.A. Tg. Muieș).

ÎNAINTAȘI : Lifăleanu (.,U'“ Cluj), Lică (,,U“ Cluj), Kun (U.T.A.), 
Broșovschi (L.T.A.), Marcu (Steaua).

Antrenori ; Gheorghe Ola și Gheorghe Constantin ; medic : Filofteiu 
Ilea.

Conducătorul lotului : prof. Ion Șiclovan.

seori, in ultima vreme, in mijlocul 
acestui grup de tineri, speranțe certe 
ale fotbalului românesc. I-am urmă
rit la antrenamente și in jocurile 
de verificare, lăsindu-mi o foarte 
bună impresie. E drept, poate unii 
s-au simțit ceva mai obosiți, poate 
că n-au dat tot ceea ce... așteptam 
de la ei în meciul de miercuri, eu 
Comerțul Alexandria. Dar nu-i mo
tiv de ginduri negre. In autobuz, la 
inapoierea spre Capitală, vorbeam 
cit Marcu: „Ai alergat mult astăzi — 
ii spuneam. Păcat că nu te-a imitat 
decît Simionaș". „Lăsâți — ne-a răs
puns. Să vedeți că Iii Fraga vor aler
ga toți. Acolo o să avem și ritm in 
joc“.

ghe Ola să nu 
tru a rămine în 
student).

Toți membrii 
pa cehoslovacă 
nimeni nu crede că ,,ll”-le eu care 
se vor confrunta este mai tare ca al 
nostru. La ora cind citiți aceste rin- 
duri, speranțele fotbalului românesc 
se află in drum spre Praga. Sperăm 
ca în capitala Cehoslovaciei, în me
ciul pe care-1 vor disputa duminică 
dimineața la ora 10. reprezentanții 
noștri vor reuși un rezultat care să 
ducă la ocuparea locului I in grupa 
preliminară din Campionatul Europei 
pentru echipele de tineret.

lotului știu că eehi- 
este puternică dar 

..11 Me eu

Modesto FERRARiNi

DUPĂ ULTIMUL JOC DE VERIFICARE

A TEAMULUI CEHOSLOVAC

toii ce jucat miercuri timp .1 
de liiinute. iirmăreati 
colegilor și discutau despre 

fost bun și rău in 
ia roșie și Metalul 
acum in momente 
înainte și lor le 
30 de minute de 
Doar un singur 
timpul pe margine :

Cînd am ajuns 
din mica tribună, 
discuțiile s-au oprit Și ni s-a < 
..SPORTUL". Toată lumea s-a 
pe pagina a 4-a. căutirtd veștile 
tabăra adversarilor. ..Da. s-a . 
dental Zloiia. dar asta ne interesea
ză mai pufin. Să vină cu cine-o vrea** 
— ne spunea Lupescu. - ..Dar, iată, au 

8—1“ — remarca cineva, 
băieților noștri parcă le 
că miercuri n-au înscris 
multe goluri. Vor încerca 

duminică. ..Pină a-

antrenamen- 
: ce a 

partida cu Flacă- 
Tituiarii se aflau 

de răgaz, dar mai 
fuseseră rezervate 
ușoară pftegătire. 

jucător a stat tot 
Dumitru.

printre triooLori. 
pentru un moment 

i oprit Și ni s-a cerut 
Toată lumea s-a uitat

■ din 
aoei-

ir
odihna prevăzută în program, 
16, jucătorii au revenit pe 

de fotbal. S-a lucrat din nou 
e. s-au exersat manevre teh- 
lice, de apărare și de atac.

fă. cu și fără zid. 
A fost programul 
bună interpretare 
la fazele fixe.

Programul zilei 
masajul, baia și

s-a încheiat 
sauna de

cu 
rigoare.TRISTEȚEA ȘI- OPTIMISMUL

în vin-; cu 
Și atunci, 
părea 
și ei 
să se 
tunci, 
buie

rău
mai
revanșeze
spunea Angelo Nieuleseu. tre-

eliminate greșelile manifestate

JUCĂTORII NAȚIONALEI CEHOSLOVACE

LUI DUMITRU
dhiiine;.i(ă, la Complexul 
Shagov, pavilionul D, ea

rn întilnit pe Dumitru, 
viu <al Rapidului și al na- 
spaima alitor înaintași de 
datorită acelui tackling 

iartă, stă acum la orizon
uri’ picior (stîngul) aproa-

(de Ia corespondentul 
Prisăraru) . După în- 
antreniament de la 
reprezentativa Ceho- 

locală 
L. 

a făcut următoarea decla
im încercat să jucăm in 
\ i apropiate de cele 

care ne așteaptă în meciul de la 
București, cu echipa României. Ani 
practicat sistemul 1—3—3, am lă
sat adversarul să-și dezvolte atacu
rile în jumătatea sa de teren și 
abia la centrul terenului reprezen
tativa noastră urma să atace, iar 
după câștigarea balonului să dez
volte rapid atacul, și sa controleze 
mișcarea celor trei jucători avan
sați ... Sintem mulțumiți, în gene
ral, de pregătirea jucătorilor noștri, 
cu excepția accidentării lui Zlocha, 
înaintea terminării întîlnirii. Mîine 
se va ști cit de serioasă este ră
nirea. Pollak a jucat o repriză și, 
după cit mi-am dat seama. rana 
lui veche nu î-a creat greutăți".

PRAGA 11 
Agerpres, C. 
tîlnirea de 
Tabor, unde 
slovaciei a întrecut echipa 
eu scorul de 8—1, antrenorul 
Novak 
rație : 
condiții cit mai

Despre jocul de antrenament al 
echipei cehoslovace ziarul „SVO- 
BODNE SLOVO“ scrie : „în meciul 
de ieri au fost rodați toți cei 17 
jucători. O jumătate de oră gazdele 
au luptat pentru a obține un scor 
alb, ceea ce î-a ambiționat pe ju
cătorii reprezentativei noastre care, 
în următoarele 11 minute, au în
scris 3 goluri. Cei mai mare inte
res l-a stfrnit participarea la joc 
a lui Pollak, la care nu s-au văzut 
urmările accidentului. Iii a doua 
jumătate a meciului, apărarea na
ționalei a slăbit".

Iată cărțile de vizită ale unor ju
cători cehoslovaci care vor evolua 
duminică pe stadionul „23 August’* :

PORTAR : Ivo Viktor (Dukla Pra
ga) ; 29 de ani — 1,82 m, 86 kg. De 
6 ani component al primei reprezen
tative, fiind selecționat de 27 de ori 
pină acum.

FUNDAȘI : Karel Dobias (Spartak 
Trnava) 
fundaș 
nat în 
cel mai 
cia in 
lipsit de la nici un joc internațional 
al primei reprezentativ.'.

: 22 de ani — 1,75 m. 68 kg; 
ofensiv : de 17 ori seleețjo- 
națlonală. A fost desemnat 
bun fotbalist din Cehosiova- 

1970. In ultimii doi ani nu a

Vladimir Hrivniak (Slovan Bra
tislava) ; 26 de ani — 1.77 m. 72 kg; 
fundaș central, ultimul apărător in 
l.r'a porții : 11 ori international.
Calități : viteză, detentă, sigur in 
intervenții. ,

Unirea Dej
Tn divizia C
— Viitorul Tg. Mureș
1—1 (1—1)

Unirea Dej — Viitorul Tg. MU- 
etapa a Xll-a a campionatuluiPartida

Fe'ș. din — — ---- -■ ,
diviziei C — seria a Xl-a. disputata joi 
după-amiază, la Dej, s-a terminat cu 
scorul de 1—1 (1—1).

I. PRODAN — coresp.

CORVINUL HUNEDOARA 
1—0 (1—0)

Divizionara A Jiul a întilnit, miercuri 
după-amiâză. echipa Corvinul Hunedoa
ra. pe care a întrecut-o cu scorul de 
1^-0 (i—o). Unicul gol a fost realizat 
de Făgaș, în min. 37. Libardi nu a ju
cat. deoarece a fost operat zilele tre
cute de apendicită și.'deci, va fi indis
ponibil o scurtă perioadă.

S. BÂLOI, - coresp.

JIUL

Duminică, în Capitală

STEAUA — FARUL
Tn cadrul pregătirilor ce le efectuează 

în vederea etapei de miercuri, echipele 
Steaua și Farul vor susține duminică, 
de la orâ 10. pe terenul Ghencea, un joc 
amical. Partida va fi condusă de A. 
Munich.

A.S.i Armata Tg. Mureș — Viitorul 
Gheorghieni 4—1 (1—1)

Joc util de pregătire. Golurile au fost 
mar.cate de Mureșan (min. 3 și 76), Fa- 
zokaș (min. 54), Orza (min. 80), res
pectiv, Publik (min. 18 din 11 m).

C. ALBU, coresp.

ZILNIC CIȘTKURI IN
Lozurile cîștigătoare de bani și 

autoturisme apar fără întrerupere.
De la începutul anului și pînă 

în prezent, alți și alț-i cîștigători de 
• ’ bani la

prezintă 
importan-

autoturisme și premii în 
sistemul Loz în Plic, se 
zilnic spre a-și ridica 
lele cîștiguri obținute.

Printre ultimii 
mără și participanții : 
loan — com. Rucăr jud. 
autoturism DACIA 1100; 
cher Simion — Bistrița — 
rism DACIA 1100 ; Comșa 
Constanța *— autoturism

cîștigători se nu- 
Popa Nica 

Argeș — 
Pente- 

autotu- 
Ion — 

SKODA

Vladimir Taborsky (Sparta Praga) : 
27 de ani, 1,77 m, 75 kg ; fundaș 
stingă ; 15 ori internațional. A debu
tat în echipa națională în 1966,

kg. de 31 ori internațional. Este mij
locaș ofensiv. Foarte periculos în 
infiltrările pe care le fare în acțiu
nile de atac-

V ■ • B • «I Vcărți de vizita

Ivan Hidlicka 
de ani, 1,75 m, 70 
național. A jucat 
Excelent tehnician.

(Dukla Praga) : 28 
kg ; de 9 ori inter- 
mult timp înaintaș.

Vladimir Ilagara (Spartak Trnava): 
26 de ani — 1,80 m ; 76 kg. 18 ori 
internațional. Calități : excelent 
nician, acoperă o mare zonă 
ren.

teh- 
de te-

Iarosiav Pollak (V.S.S. Kosice) : 
24 do ani, 1.73 m. 68 kg ; 12 ori in
ternațional. Tehnician de mare cla
să. acoperă tot terenul : seamănă m 
toate privințele cu Bobby Charlton. 
Se spune că acum nu este in formă, 
așa incit prezența sa în echipă 
incertă. Să renunțe antrenorul 
vak, asa de ușor, la un om 
ca Pollak ?

Ieri 
sportiv 
mern 88, 1 
Argintul 
t tonalei, 
renume, 
care nu 
tală, cu 
pe imobilizat într-o fașă elastică.

Mai întîi. îmi explică faza, acea 
fază cu ghinion. petrecută miercuri 
pe „23 August", în finalul repri
zei cu Metalul : „La o minge cen
trată de pe partea dreaptă, m-am 
repliat pentru a veni în sprijinul 
apărării ; am vrut să contrez cu 
piciorul drept, însă înaintașul Me
talului n-u șutat, lăsînd mingea să 
treacă mai departe; derutat, dar 

interceptez ni-am 
și am căzut cu 
răsucit. Pe moment, 
ti-am simțit nimic, 
timp, au început să

ranțe sau nu. Știu eu ? Poate cil 
lașa asia, și cu o genunchieră pe 
deasupra, o scot Ia capăt. Princi
palul e să pot alerga, pentru că 
o dată intrat pe gazon, rezolv eu 
cu... dreptul. De fapt, ăsta îmi « 
piciorul de bază..."

— Plinind răul înainte, să admi-,

FIȘA MEDICALA

A MIJLOCAȘULUI

NAȚIONALEI

dv

este 
No

tează-

In legătură cu accidentarea lui 
Dumitru, dr. D. Tomescu, medi
cul echipei naționale, a pus ur
mătorul diagnostic : „eiMorsă la 
genunchiul sting". După care a 
Lxat irutameiilul medicamentos 
șt fizioterapie. Kt l-a prescris lui 
Dumitru două zile repaus pen
tru segmentul afectat, lucrîndu-se. 
h> acest, timp, pentru 
segmente (exerciții de 
tirfh Perttru efectuarea 
diadinamice, Dumitru 
un aparat portabil, 
inginerul Boiocan.

dornic să 
dezechilibrat 
piciorul sting 
fiind încalzH, 
Apoi, după un
apară durerile.

...După caie reia, 
scâziit din 
tristețe : „Ce 
cînd mă gindesc cît de 
așteptai această partidă, 
dorit să fiu în terenu.

Kapidistul își amintește .apoi de 
o partidă, tot atît de importantă 
disputată de tricolori, cu doi ani 
în urmă, pe „23 August“, în com
pania fotbaliștilor portughezi, eînd 
stătea ca pe ghimpi, într-un colț 
al tribunei. „Atunci — îmi mărtu
risește el — nu eram 
țional. Am intrat la 
let, ca tot omul..

— Spune-mi te rog, 
faci la genunchi ?

— Haze Roentgen și 
Am făcut pînă acum patru ședințe: 
două 
două

eti un timbru 
cure deslușești ușor o 

să faci '! Nenoroc ! Si 
mult am 

cît mi-am

celelalte 
gimnas- 
razelor 

folosește- 
construit de

Zilîpa) :
de două

Șlefan Tomanek
2'1 de ani. 1,32 m. 
ori selecționat. Este 
cil pentru orice adversar, 
vențiile sale „tari**.

(S.V.L.
77 kg :
un jucător difi- 

prin inter-

joc. Ai
iău,

an
in

tem că nu vei fi apt de 
credere în înlocuitorul 
Anei) ?

— In mod sincer, da. 
formă, are și o oarecare 
uitat că a jucat și pe 
La 1—1....

— Cam ce 
l-ar cere ?

— Să caute 
pe Radu. Să 
fundașilor centrali, cînd atacă fot
baliștii cehoslovaci.

— Spune-mi Mituș, te 
băiat sincer. Ce crezi, 
căm ?

— Nu încape vorbă, 
să-mi spuneți că acasă 
fi mai greu ca Ia Guadalajara !

G. NICOLAESCU

MIJLOCAȘI : Ladislav Kupa 
țak Trnava) : 24 ani

(Spar-

SELECȚIONATA SECTORULUI
A CIȘTIGAT FINALA LA FOTBAL

Desfășurată miercuri după amiază pe 
terenul Flacăra roșie, finala „Cupei 
Diana” la fotbal a întrecut toate aștep
tările. în primul rind. s-a văzut, după 
numărul și. mai ales, după componența 
spectatorilor (multe fete), succesul de 
care se bucură fotbalul feminin în rîn
dul amatorilor de sport j din Capitală, 
în al doilea rînd. disputa dîrză. dorința 
aprigă de victorie și eforturile fetelor 
de a juca cît mai bine au demonstrat 
ponderea pe care această disciplină a 
început s-o aibă în preocupările sportive 
ale elementului feminin bucureștean. 

Ambele finaliste—reprezentantele sectoa
relor T și IV — deși constituite de o 
perioadă de timp scurt (cu ocazia pri
melor întreceri ale Cupei) — formează 
două echipe în adevăratul sens al cu- 
vîntului. După formațiile, care au luat 
/iință acum un an și activează în ca
drul campionatului municipal. ..Cupei 
Diana”, îi revine meritul de a fi prile
juit apariția unui al doilea „eșalon” al 
fotbalului nastru feminin.

— Tocmai de aceea — ne-a 
tre altele Valentin Ciomoie, 
reprezentantei Sectorului T —
piuat și noi, unele greutăți, inerente, ale 
începutului. Am dori mai mult ajutor 
din partea celor care trebuie să ne spri
jine. Fetele noastre nu vor să se o- 
prească aici. Ia această finală a ..Cupei 
Diana”, ci să participe în * 
un campionat organizat, 
rată.

Sintem ele acord și noi 
doleanțelor și satisfacerea 
noilor jucătoare de fotbah 
Antoanefa Caneț, Jlleua Opris. 
Adam, h 
dea, Nina Crăiescu și a colegelor lor de 
echipă, salariate Ia „Telefoane”, Dar, 
să amintim pe câștigătoarea ..Cupei Di
ana”,reprezentativa sectorului IV, care a 
cîștigat finala pe Municipiu, cu scorul 
de 2—0. prin golurile marcate de Elene 
Ionescu (Crinul) șl A. Mușat (Grafica). 
Iată și lotul întrebuințat de instructorul 
llie Lăcătușu. președintele asociației 
sportive ..Grafica nouă”: M. Voicu, A. 
Mingiță, M. Linte, F. Gostin, F. Dobriță, 
lî. Manea, C. Stahriu, N. Coravu. A. 
Mușat, M. Floarea, D. Stancu. M. Bur
tea, și E. Ionescu — toate salariate ale

spus prin- 
antrenorul 
am intim-

anul viitor la 
de lungă du-

cu rezolvarea 
dorințelor 

Mia Raclu, 
Mariana 

Ecaterina Dumitru, Miliacla Mi

Sc află

Moment de dîrză disputa din 
repriza a doua și fotbalistele 
cu scorul de 1—C...

întreprinderilor Crinul și Grafica 
din sectorul IV.

— După cele observate de mine 
continuat Ilie Lăcătușii — dintre

meciul final al „Cupei Diana" : a început 
din sectorul IV nu sînt mulțumite doar 

Foto : Costel BEREȘTEANU

nouă

— a.
___, ____  ...___ , _ toate 

disciplinele la caro fetele s-au întrecut 
in cadrul „Cupei Diana", fotbalul s-a 
bucurat de cea mai mare priză. Au 
luat ființă echipe noi, fetele Iubesc 
acest sport — intr-un cuvint, inițiativa 
a fost binevenită, intrucit a dat startul 
unor noi activități sportive in rîndul 
salariatelor bucureștene și a adăugat o 
nouă experiență» de care au nevoie cu 
siguranță in viitor, organizatorii.

Așadar, roadele au început să apară...

ÎN OBIECTIV, CAMPIONATUL

Radu TIMOFTE

BANI Șl AUTOTURISME LA LOZ IN PLIC
01-

SKODA S 100
S 100 ; Pană R. Gheorghe 
tenița — autoturism .
ș.a.

Gîștigurile în bani 
nici ele mai prejos 
iasă în întreaga țară.

Dintre ultimii cîștigători cităm 
pe : Istrate Iuliana — Bistrița — 
20 000 lei ; Băgiu Maria — com. 
Șercaia jud. Brașov — 20.000 lei ; 
Ionesc.u Ecaterina — Brăila — 
20.000 lei ; Opra Beni Ionos — eoni. 
Comandau jud. Covasna — 20.000 
lei ; Dragomir Vasile — Galați — 
10.000 lei ; Tingiriu Dumitru —

nu s-au lăsat 
și continuă să

Poiana Cîmpina — 10.000 lei; Se- 
reș Nicolaie — Satu Mare 
10.000 Mi; Gheorghișor loan — 
corn. Lungești jud. Vîlcea — 10.000 
lei ș.a.

Parțicipînd la Loz în Plic, ori- 
cînd și oriunde puteți 
turisme și cîștiguri în

• Tragerea Loto de 
televizată direct din 
'Televiziune, cu în "e per 
19.10.

obține auto- 
bani.
astăzi va fi 
Studioul de 

re de ta ora

Rubrică redactată de LOl’O- 
PRONOSPORT.

ÎNAINTAȘI : 
van Bratislava) 
73 kg. 
rapidă, 
ofensive.

Jan Capkovic (Slo- 
23 de ani,

11 ori internațional : 
foarte periculos în

1,78 m. 
extremă 
acțiunile

în
rutină. Ați 
Wembley ?

(Sparta Praga)
72 kg ; 16 ori

Vesely
1.76 m. 

țional ; extremă de mare finețe, 
pid și excelent șuteur.

; 26 de 
interna

ră-

Zdenek Nehoda (Dukla Praga) ;
ii, 1,79 m. 74 kg, de două ori 

ternațional. Un mare talent al fotba
lului cehoslovac. Anul 
la Gottwaldov. a fost, 
Adamec — golgeterul

19 
in-

trecut, jucind 
împreună cu 

campionatului.
Pavci Slralil (Union 

de ani. 1.80 ni. 74 kg ; 
ționol — jucător rapid, 
excelent vîrf de atac.

Te plice) : 26
I ori interna- 
. energic —

8

• Antrenorul Novak nu 
Încă echipa probabilă, 
ca sigur, că î 
lor prezentați mai sus, 
in formația oaspeților.

a comunicat 
Dar. mai mult 

mare® majoritate a ce- 
i mai sus, vor figura

FOTBALIȘTII CEHOSLOVACI 
SOSESC ASTĂZI ÎN CAPITALĂ

Tn vederea meciului de duminică, 
cu reprezentativa României, echipa 
Cehoslovaciei sosește astăzi în Ca
pitală în jurul orei prînzului.

ECHIPELOR DE TINERET-REZERVE (II)
S.C. Bacău a. agiit...în urmă cu doi ani, 

o echipă de tineret-rezerve bună, eu 
care a reușit să cîștlge campionatul și 
încă la o diferență mare de puncte 
față de a doua clasată.. Anul trecut, 
echipa a ,,mers“. îns<l. în pluton, situație 
în care se complă'c’e și âctim, după dis
putarea a 9 etape din ediția în 
campionatului.

Cum se explică acest reflux, 
cădere în anonimat a echipei? 
murește antrenorul Constantin 
lescu. care pînă în iarna 
a fost niîihit ..principal-1 
onară) a lucrat eî'ebtiv „ _ __ ,
de tinerel-fezerve a clubului băcăuan:

— După cîștigarea campionatului. 1— 
chipa^ a fost descompletată prin trece
rea celor mâi buni jucăibri ai e.i la for
mația de seniori. Au fost, astfel, promo
vați Catargiu,. Sinăuceânu. Volnier, Mice. 
C’oniănescu și Până, care azi au ajuns 
titulari alături de Ghltă și Dembrovsclii. 
în locul lor. am ridicat iucatori din pro
pria pepinieră carp depășiseră vîrstâ ju
nioratului, dâr aceștia — în ciuda faptu
lui că ani luCrat cu ei sistematic șî du 
răbdare — n-au putut făc'e Acumulările 
așteptate.

— Echipele de juniori — completează 
..sbcunduh* Petrică pădulescu — ne 
furnizează bâiht'i insuficient șlefuiți., fcle- 
mentele de tehnică le sînt uneori stră
ine. Si asta, pentru că la centrele de co
pii și juniori funcționează. în marea 
lor majPrit<ite. slabi practicieni. an
trenori care nu pot să arate copilului 
cum se execută corect un stop, cum se

curs a
accastă 
Ne lă- 
Rădu- 

trecutâ ivind 
ia echipa divizi- 

ru formația

vz

în lotul na
med, cu bi-

ce tratament

diadinamice.

seara, după accident, și alte 
azi-diinineață

Și cum merge ?
încă mă doare, nu pot să pun 

piciorul jos. Abia sîmbătăbine
vă voi putea spune dacă sînt spe-

sfat i-ai da, dacă ți

să-1 înțeleagă 
se plaseze în

bine 
fața

știu un 
ne califi-

Doar n-o 
Ia noi va

CAMPIONATUL MUNICIPIULUI BUCUREȘTI LA FOTBAL FEMININ
Ieri s-au disputat meciurile eta

pei a Xl-a a campionatului muni
cipiului București la fotbal femi
nin. Fruntașele 
obținut victorii categorice :
(în deplasare) — Băneasa 
Carmen — Luceafărul 6—0, 
(în deplasare) — Tinerețea 
Unirea Tricolor — Diana 3—0. în
celelalte meciuri ale etapei s-au 
înregistrat rezultatele : Minerva —

clasamentului au
Rapid

8—0, 
Venus

3—1,

ița 1—0, Miorița — Doina
I’raviata — .Juventus 4—0 și 
— Voința 1—1.

Iată cum arată situația în prima 
parte a clasamentului i
1.
2.
3.
4.

Rapid
Carmen
Venus
Unirea Tricolor

10 9 1 0 75—3 19
10 9 1 0 68—7 19
11 9 0 2 43—5 18
10 7 1 2 43—5 15

AZI, IN VIZITĂ LA S.C. BACĂU Șl POLITEHNICA IAȘI
face o preluare, sau cum se lovește min
gea cu ristul. Dacă nu învață, dacă nu-i 
intră în reflex procedee elementare, de 
bază, de la o vîrstă fragedă, atunci cînd 
o va putea face tinărul jucător? Situația 
nu este valabilă numai la noi. la Ba
cău. ci în aproape toate centrele de copii 
și juniori din țară. Soluția-reni edili 
se pare lWsne de giîsit.

Constantin Rădiileseu împărtășește 
pinia antrenbruhii Vasile Băluțiu. de 
..U“ Cluj, care a criticat federația pen
tru poziția ei pașiVă față âe campi'ona- 
lul de tineret-rezerve: ..Federâlia s-a 
limitat Ia a crea condiții niată'rUie <lr 
desfășurare a competiției. Cum se clfiMfă- 
soară aceasta, <> interesează niai puțih. 
Nu este receptivă la sugestiile șî pro
punerile câre-i parvin din partea clu- 
bnrilor: acceptă ca unele meciuri de 
campionat să se* dispute pe ier’enuri im
proprii. nebmoiogatfe, de, dimensiuni 
neregulamentare".

C. Râdulescu consideră că F.R.F. a 
lezat echipa băcăuană, la finele campi
onatului 1969—1970 — pe care ea. repe
tăm. îl câștigase într-o manieră catego
rică — trimițînd în turneu, peste hotare, 
formația clasată pe locul 5 (Dinamo 
București) !!

Referitor la perspectivele echipei de 
tineret-rezerve a clubului S.C. Băeău. 
antrenorii băcăuani ne-au declarat : ..In 
iarnă, vom proceda la restructurarea o- 
chipei: o vom fortifica, prin aducerea 
unor .jucători tineri și talentați, aflați 
în raza județului nostru”.

mi

o- 
la

Echipa Politehnicii Tași nu s-a impus 
pină acum în campionat, situîndu-se de 
obicei în partea a doua a clasamentului. 
,J.a noi — ne spunea antrenorul juven- 
tiștilor ieșeni. Emil Avasilicliioaei — pre
ocuparea nr. 1 a fost, (și este) ' 
rea .jucătorilor și nu obținerea 
zuitate și performanțe imediate, 
ciul unor comportări cenușii în 
rile de campionat, am reușit să 
și să promovfim la echipa I ci-tiva bă
ieți de perspectivă. Kiă refer la porta
ri! lordache și CosIrm. ]a fundașii So- 
Tian. Greerbsu și. Hanceriuc. la înainta
șii Dunili și Amâiândei, dintre care doar 
.ultimul hu a debutat încă în divizia A. 
Toți sînt. jucători foarte tineri, prwvbniți 
de ia cenlrul nostru de copii și juni
ori. centru a cărui abiivitate am încer
cat, — și am izbutit, sînt eu 'de părere 
— să o sincronizăm cu cea a echipei 
de tineret.

Antrenamentele diferă oarecum față 
de cele ale senioLilor. La tineret se a- 
ecrdă o pondere mai m^re numărului 
de repetări, irisistîndu-sc asupra execu
tării corecte a unor procedee tehnice, 
precum și a unor combinații tactice. 
Volumul de lucru este mai mare decît la 
echipa I. pentru că tendințele de intrare 
în formă a jucătorilor sau de menți
nere a formei apar — cel puțin la Poli
tehnica Iași — numai alunei 
urmărește promovarea sau 
jucătorului respectiv1'.

Așa cum se obișnuiește la 
onarele A, miercurea sau

in.sirii i- 
de rc- 

Pe f on- 
med u- 

creștem

cinci se 
titularizarea

toate divizi- 
joia echipa

de tineret-rezerve a Politehnicii Tași 
servește drept sparring-partner forma
ției- de seniori. „Meciurile cu echipa 
primă — continuă Emil Avasillchioaei — nu îșf ating 
scopul, dacă 
leași pentru 
c,oștea diferă 
piu. ofensiv.
le suit de un ...............  e
formații evoluează în proxima etapă aca
să sau in deplasare și trebuie deci să re
pete lecția ofensivei sau a defensivei, noi 
•acritfcâin echipa de lineiet. subordonin- 
d-o Inlăi-eselor primei echipe. Do aceea, 
mi-aș permite o sugestie: ar fi bine, 
cred, cu iii duihiniea in care echipă do 
seninii joacă in deplasare, echipa de 
iinerel-rezerve să joace acasă. S-ar a- 
sigura astfel fiecăiul oraș un meci în 
ziua aceea, iar hotelurile și restauran
tele din orașele care acum primesc du
minică două echipe ar fi mai. puțin a- 
elomerate. Tn plus, meciurile de tîn'e- 
rol-rez’erve ar înceta de a mai fi simple 
deschideri sau ..uverturi", cum sini nu
mite. ci ar Căpăta mai multă important 
și considerație".

Antrenorul ieșean propune federației 
sn urmărească mm atent modul cum s» 
desfășoară competiția, precum si 
cesul de instruire la ciuburi. El 
propune, de asemenea, alcătuirea 
câlfe'n’dăr int'ei'nâțrdhăl pentru 
de tineret.,.

de cele mal multe ori 
sarcinile de joc sînt ace- 
ambele formații. Cind a- 
(o echipă joacă, de exem- 
cealaltă defensiv), mfeeiuri- 
real folos. Dar cum ambele

pro- 
mal 

unui 
echipeli

Dumitru VIȘAN



„CONSTANTA VA FI 0 GAZDA IDEALA 
PENTRU C.E. DE HALTERE DIN 1972

declară HELMUT ATZRODT — secretarul general al Federației europene de haltere

PENTRU
C. I. o.

CAI NOI

Helmuth Atzrodt. din R.D. Ger
mană, personalitate cunoscută în 
domeniul sportului cu haltere, ocupă 
de doi ani, de cînd a luat ființă 
Federația europeană de haltere, pos
tul de 
for.

Zilele 
a fost 
tind.

secretar general al acestui

Helmuth Atzrodt 
țării noastre, vizi-

trecute, 
oaspetele 

cu acest prilej, orașul Con
stanța. locul de desfășurare a celei 
de-a 31-a ediții a 
ropene de haltere, 
13 și 21 mai 1972.

Cu acest prilej, 
ne-a acordat un interviu, 
căruia și-a depănat impresiile des
pre pregătirile organizatorice ale în
trecerilor de la Constanța.

— Să vâ spun drept, am fost sur
prins de precizia și minuțiozitatea 
cu care și-a început munea comisia 
de organizare. Am văzut un panou 
uriaș pe care sînt trecute toate aniă- 
Inuntele 
icare Ie
membru in parte. A și fost tipărit 

I afișul campionatelor., care mi se 
! pare frumos și original. Apoi, încă 
‘ un lueru pozitiv : comisia de orga
nizare a și redactat primul Buletin

campionatelor eu- 
programate între

Helmuth Atzrodt 
în cursul

organizării, cu sarcinile pe 
are de îndeplinit fiecare

h
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(Ie
rnai 
vor 

bune 
care

informativ, fapt 
oarece, pină la 
sînt 7 luni ! Se 
să organizeze 
condiții aceste întreceri,

unic pină acum, 
începerea C.E. 

vede că românii 
in cele niai 

fapt

produce bucurie și mi îndearrt- 
să doresc

TELEX TELEX
S-a Încheiat turneul preolimpic de bas
chet, rezervat echipelor din sud-estul 
Asiei. Pentru turneul final de la Miin
chen s-au calificat primele două echipe: 
Japonia și Flllpine. In ultimul meci, 
echipa Japoniei a învins cu scorul de 
74—68 echipa Coreei de sud, iar echipa 
Filipinelor a întrecut cu 77—75 echipa 
Tailandel. In clasamentul final, echipa 
Japoniei a totalizat 3 puncte (nu a pier
dut nici un meci). Au urmat în clasa
ment echipele Filipinelor, Coreei de 
sud etc.

! •Concursul internațional de gimnastic* 
de la Bergen (Norvegia) a fost dominat

■ de reprezentanții U.R.S.S. La individual 
f compus masculin, pe primul loc s-a cla
sat Aleksandr Maleev cu 53,10 puncte.

ecoperit, selecționatele Ungariei și 
triei. Gazdele au obținut victoria 
scorul de 5—1. Si- jura victorie a .... 
peților a fost realLată de Kary, învin
gător cu 6—3, 6—4 în fața lui Szoeke. 
In celelalte cinci partide au fost înregis
trate următoarele rezultate tehnice : 
Barany — Pokorny 6—1. 6—3; Szoeke — 
PokOrny 7—5, 6—3; Barany — Kary
6—4, .6—2; Mahan. Taroczy — Pokorny. 
Hoskowetz 6—1. 7—5; Barany, Szoeke — 
Kary, Hoskowetz 6—3, 6—4.

Aus- 
cu 

oas-

înDupă desfășurarea a trei runde, 
meciul de șah dintre selecționatele 
U.R.S.S. și Iugoslaviei, care se dispută 
la Erevan, scorul este de 17'/2—6'/» puncte 
(trei partide întrerupte) în favoarea ju-

loc la Bratislava un turneu interna-Intre 19 șl 21 noiembrie va avea loc la Bratislava un turneu interna
țional studențesc de baschet (masculin și feminin). Competiția va reuni echipe 
universitare din Olanda, Ungaria, Cehoslovacia și România.

Tradiționalul concurs internațional de patinaj artistic de la Fraga — 
„Patina de aur“ — va avea loc în zilele de 13 șt 14 noiembrie. La - această 
competiție și-au confirmat participarea sportivi și sportive din Danemarca, . 
Olanda. Italia. R.D. Germană, B.F. a Germaniei, România, U.R.S.S., Suedia 
și Elveția.

îmi 
nă 
ai acestui sport 
lor viitoare.

— Ce ne . 
condițiile de concurs 
ambianta în care se vor desfășura 
campionatele ?

— Nici nu se putea o alegere mai 
bună ca loc de desfășurare decît 
..capitala litoralului românesc”, cu
noscută azi în toată lumea. Cînd s-a 
comunicat la 
că viitoarele 
la Constanța, 
manifestat o 
sigur că în 
s-au gîndit că vor putea vizita fru
musețile 
eventual, 
să facă i 
sporturilor 
diții bune.
ncre, care 
încălzirea
să . _ .
unei draperii. In felul acesta, 
inutilă amenajarea unor 
barăci in jurul sălii, 
asemenea, faptul că 
hotelul Continental (unde vor fi ca
zați sportivii, oficialii și gazetarii) 
și Sala sporturilor este extrem de 
mică, ceea ce reprezintă un avan
taj net. Și sala din cartierul Flămînda 
oferă condiții bune pentru antrena
mentele dinaintea concursurilor.

—- Ce amănunte legate de 
ne mai puteți furniza ?

— La C.E. se vor folosi bare de 
concurs de fabricație sovietică. I,a 
apropiata ședință a Comitetului teh
nic al F.E.H. (Roma, 23—21 noiem
brie) vor fi desemnați arbitrii cam
pionatelor, 
Biroului 
cembrie), 
F.R.H.C., 
zenta o 
de pregătire 
prilej Se vor împărți deiegațiior și 
afișele C.E. In încheiere — a smis 
H. Atzrodt — doresc succes tinerilor 
sportivi români care se pregătesc 
pentru C.E. Consider că ideea orga
nizării campionatelor naționale ale 
României la Constanța (7—1) apri
lie 1972) este foarte bună, deoarece 
ele vor fi, fără îndoială, o excîlentă 
repetiție generală înaintea 
neior”.

SCRISOARE DIN POLONIA
entuziaștilor iubitori 
succes în activitatea

puteți spună despre 
și despre

Congresul de Ia Sofia 
C.E. vor fi organizate 
toate delegațiile și-au 

deosebită bucurie. De- 
acel moment, mulți

litoralului 
dacă 
o... 

din 
Am
sper să fie 

sportivilor și 
se facă tot în sală,

românesc si, 
timpul va permite, 

baie in mare. Sala 
Constanța oferă eon- 
făeut însă

să
o propu- 

acceptată : 
vestiarele 
în spatele 

devine 
corturi sau 

Apreciez, de 
distanța dintre

23—21 
arbitrii

iar cu prilejul ședinței 
F.E-H. (Stockholm, 3—5 de- 

secretarul general al 
Lazăr Baroga, va pre- 

informare privind stadiul 
al C.E., și cu acest

„europe-

PREGĂTIRILE „OLIMPICILOR" POLONEZI
PENTRU SAPPORO

Xndrzej Bachlcda unul din schiorii fruntași ai PolonieiIon OCHSENFELD

| urmat de norvegianul Aage Sto-haug 
i— 55 puncte. La feminin, victoria, a re- 
» venit gimnastei sovietice Antonina Kosei 
4<:u 37,30 puncte, secundată de norvegiana 
! Unmi Holmen — cu același număr c.e 
I puncte.

Selecționata de hochei pe gheață a ora
șului ’ Haga și-a început turneul în Bel- 

fgla, jucînd la Liege în compania forma- 
fțiej locale „Cercle des Patineurs". Vie* 
Floria a revenit cu scorul de 16—4 (7—0.
5—2, 4—2)

cătorilor sovietici. In turul Iii, Gipslis 
a cîștigat la Maroviei, Korcinoî l-a în
vins pe Minlci și Kuzmin pe Kurajița. 
Remiza a fost consemnată în partidele 
Stein — Ivkov și Matanovlci — Baghi- 
rov. Singurul punct întreg al oaspeților —■-= * pai.tidaa fost realizat pe Radulovici în 
cu Beliavski.

sportivilor olandezi.

Gordana Jovanovici este noua 
cană a Iugoslaviei la șah. După __
tarea ultimei runde, ea a totalizat 15

cam pi-
dispu-

TURNEE
DE TENIS

*'■
Concursul 
desfășurat .
(în apropiere de Johannesburg) a fost 
eiștigat de echipajul Clay Reggazonl 

i (Elveția) — Brian Bedman (Anglia) pe 
o mașină „Ferrarl". Ei au parcurs 333 
de ture (1 435 km), cu o medie orară 
de 161.873 km. Pe locurile următoara 
s-au clasat: Mario Andretti (S.U.A.) — 
Jackie Ickx (Belgia) pe „Ferrari”, IIow- 

iden Ganley (Noua Zeelandă) — Paddy 
IDriver (Republica Sud-Africană) pe 
'■„Ford Capri" șl Tony Adamowltz (Por
tugalia) — Mario Casoni (Italia) pe 

. „Porsche-917".

internațional de automobilism 
pe circuitul de la Kyalami între 14 și 15 noiembrie, la 

Minsk (U.R.S.S.) va avea loc tur
neul internațional de lupte li
bere. dotat cu trofeul ..Cupa 
Medvedev". La această competi
ție internațională vor participa și 
trei luptători români: Ion Dumi
tru (cat. 32 kg), Ion Marton (cat. 
90 kg) și Ștefan Stingu (cat. peste 
100 kg).

Competiția internațională de ciclocro» 
disputată la Ganslngen (Elveția) s-a în
cheiat cu victoria campionului mondial 
Eric de Vlaeminck (Belgia), care a par
curs traseul în lungime de 24 km în 
51:55. La 17 secunde de învingător au 

i sosit elvețienii Albert Zwelfel și Her
mann Gretener. Ciclistul cehoslovac Jan 
Havelka s-a clasat pe locul 6 la 23 sec. 
de cîștlgător.

La Budapesta s-au intllnit într-un meri 
internațional amical de tenis, pe teren 

. • MMM MMM MMM MM MMM MM

puncte, fiind urmată în clasament 
Mllunka Lazarevici cu 15 puncte, 
kolova Și B. Jovănovici cu cite 
puncte.

de 
So- 
13‘/2

Tn turneul de tenis de la Tor
quay (Anglia), contînd pentru 
„Cupa Dewar", Ton Țiriac s-a 
lificat pentru sferturile de finală, 
dispunînd de englezul Farrell cu
6— 4, 6—3. Au mai obținut califi
carea i Fillol, Seegers, Wooldridge, 
Matthews, Paish.

La Bologna, în cadrul turneului 
profesioniștilor, s-au mai înregistrat 
următoarele rezultate: El Shafei 
(Egipt) — Maud (R.S.A.) 6—3, 6— 
2 ; Franulovici (Iugoslavia) — Car
michael (Australia) 1—6, 7—5. 6—1: 
Ashe (S.U.A.) — Borowiak (S.U.A.)
7— 5, 6—2 ; Laver (Australia) — 
Ruffels (Australia) 6—2, 6—3 ; Ro- 
sewall (Australia) — Panatta (Ita
lia) 6—3, 6—3.

ca-

Pe măsură ce ritmul pregătirilor 
pentru Jocurile Olimpice de la Sap
poro se accelerează, conducătorii 
sportului polonez confirmă ideea de 
a prezenta în Japonia • o echipă nu 
prea nunferoasă.. S-a stabilit să pri
mească dreptul de a se deplasa la 
Sapporo numai sportivii cu un înalt 
nivel de pregătire, cei care pot oferi 
garanția participării la lu'ptă pentru 
locuri superioare în clasatnent. Tn 
însușirea unui . asemenea punct de. 
vedere, autoritățile sportive din Po
lonia au pus în balanță considerente 
sportive si financiare, întrucît cos
tul șederii unui participant la Jocu
rile Olimpice de iarnă este foarte 
ridicat. Care este stadiul pregătiri
lor prezumtivei noastre- delegații 
olimpice ?

O 
rilor

. nice, 
zent
asemănătoare cu cela care vor fi la 
Sapporo. Principelui obiectiv al pe
rioadei actuale , ette înlăturarea gre
șelilor relevate în cursul antrena-

meritelor sau al concursurilor de 
rificare.

Perioada pregătirilor intensive a 
fost în general, bine folosită. Testele 
fondistelor, ale participanților la pro
bele de săniuțe si ale celor de la 
combinată au fost programate la 
timp, oferind antrenorilor posibili
tatea unor ultime treceri în revistă.
Au fost eliminate greșelile săritori
lor de la trambulină, și doar pere-

ve-

• t
(Urmare din

dată încheiată perioada pregăti- 
intensive și a „repetițiilor" teh- 
sportivii . își. șlefuieșcîn pre- 

tehnica, în! condiții de concurs

Cea fle-a 12-a etapă a Turului ciclist al 
Mexicului, disputată pe un circuit în 
apropierea orașului Zltacuaro (1451 m), 
a fost cîștigată de mexicanul Joaquin 
Martinez, cronometrat tn 4 h 01:20. In 
clasamentul general individual conduce 
cubanezul Aldo Arencibia, urmat la 
25 sec. de italianul Mario Corti șl la 
1 min. de belgianul Van Cauter.
«■■■ MMMB MM MMM MMM MMi

Bengtsson și Ciu Pao-cin victorioși la Paris
PARIS, 11 (Agerpres). — Au luat 

sfîrșit campionatele internaționale 
de tenis de masă ale Franței, de 
Ia Paris. în finala probei de simplu 
masculin, campionul lumii, suede
zul Bengtsson, l-a învins cu 21—12,

„TROFEUL CARPAȚI"

21—14, 21—7 pe francezul Secretin. 
La fețninin, a cîștigat : Ciu Pao-cin 
(R. P. Chineză), egre a dispus cu 
12—21, 21—19, 21—19, 14—21, 21— 
12 de coechipiera sa Cian Li.

REZULTATELE ZILEI A N-a
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ehea de patinatori artistici Osman- 
ska — Brodecki a avut neșanșa de 
a nu-și realiza, în ciuda străduințe
lor, programul stabilit. Restul concu- 
renților au avut excelente condiții 
de antrenament și material ajutător, 
peliculele filmate constituind un util 
mijloc de analiză a greșelilor, co
mise nu numai de schiori, dar chiar 
si de cei de 
strat, astfel, 
trei camere, 
me distincte,

In curînd, 
disciplinelor de schi vor pleca în cău
tarea zăpezii. Fondiștii și fondistele 
se vor deplaâa în Suedia, cei de la 
combinată și săritorii de la tram
bulină în Austria' Și Elveția, biatlo- 
niștii în Finlanda, sohiorii alpini în-' 
Franța și Italia. Intensitatea startu
rilor va crește pe măsura apropie
rii termenului Olimpiadei, iar creș
terea va fi în asemenea fel gradată 
incit, sportivii — fie că vor concura 
la Klingenthal. Castelrtatto, Hammar- 
strand sau Villard des Lans, unde 

vor desfășura campionatele eu- --- J- -x-:..,- -x _ af|e ja

la săniuțe. S-a demon- 
că metoda filmării cu 
plasate pe trei platfor- 

este extrem de utilă, 
reprezentanții tuturor

se i
ropene de săniuțe — să se 
maximum de formă după jumăta
tea Iui ianuarie.

Lista reprezentanților polonezi 
pentru Jocurile de la Sapporo este 
ca și stabilită, modificările care mai 
pot interveni 
ele datorîndu-se 
internaționale ale prezumtivilor can
didați. Numele _ii__  ,, 1
pot fi însă date de pe acum ca_si- 
gure : Bachleda, 
sienica, Krzystofiak, Pawlusiak...

După toate probabilitățile. în Ja
ponia vor fi trimiși 17 schiori (4 
fondiști, o fondistă, 3 participant! 
la combinată, un coboritor, 3 săritori 
și 5 biatloniști), 6 băieți și 3 fete 
pentru concursul de săniuțe, o pe
reche de patinatori artistici și echi
pa de hochei pe gheață.

Conducerea sportului polonez plă- 
nuiește ca delegația să ajungă la 
Sapporo cu 12 zile înainte de start, 
pentru a se acomoda — fără difi
cultăți — cu condițiile locale și a 
folosi din plin antrenamentele ofi
ciale pe traseele olimpice.

JAN WOJDYGA
Przeglad Sportowy — Varșovia

fiind nesemnificative, 
ultimelor rezultate

citorva „olimpii”

Staszel, Daniel-Ga-

Președintele Republicii Fin
landa, Urho Kekkonen, este bi
necunoscut ca un prieten al 
sportului. Și nu-i de mirare, 
fiindcă el însuși a fost un spor
tiv de frunte al generației sale. 
Este suficient ,să amintim titlul 
său de campion al Finlandei la 
săritura în înălțime și faptul 
că a fost un schior redutabil. 
Mai tirziu. Urho Kekkonen a 
ocupat mulți ani funcția de 
președinte al Comitetului olim 
pic finlandez.

De curînd. cu ocazia inaugu
rării unei noi construcții a Uni
versității Jvvaeskylae din Hel
sinki, președintele Finlandei s-a 
oprit, în alocuțiunea sa, asu
pra citorva probleme ale spor
tului olimpic și ale forului său 
conducător. Pe scurt, Urho Kek
konen consideră Comitetul In
ternațional Olimpic (C.I.O.) Ca 
fiind „o instituție nedemocra
tică”. Iată un pasaj din decla
rația sa : ..Cunosc numeroși 
membri ai acestei nobîeți auto
rizate care este C-I.O. Sînt per
soane îndeobște respectabile. 
Dar, intr-o societate democratică 
nu este de dorit să avem la pu
tere oameni care nu dețin auto
ritatea lor de la cei pe care ii 
conduc". Urho Kekkonen nu 
s-a mulțumit doar cu această 
constatare ci. în continuare, a 
declarat că, după părerea sa, 
sarcinile care sint monopolizate 
astăzi de C.I.O. ar trebui trans
ferate la UNESCO, organism al 
Națiunilor Unite.

Autoritatea celui care s-a o- 
prit, de data aceasta, asupra 
componentei Comitetului Inter
național Olimpic, organism ce 
manifestă în unele direcții un 
conservatorism în contradicție 
cu tendințele actuale ale mișcă
rii sportive mondiale, va face, 
desigur, ca ideea unei democra
tizări a acestei importante insti
tuții sportive de tradiție să ciș- 
tige lot mai mult teren. Și. fără 
îndoială, stirnește interes și a 
doua propunere, care, în fond, 
nu are alt scop decît de a inte
gra mișcarea internațională 
sportivă organizației in care 
sint prezente acum aproape toa
te statele lumii.

Ceea ce, se pare, nu poate fi 
decît un ciștig pentru sportul 
olimpic, frămîntat, la ora aceas
ta, de destul de multe proble
me, născute din tendințe greu 
de armonizat 
care au stat 
Olimpiadelor.

cu 
la

acele concent.r 
baza renașterii

Corespondență specială pentru SPORTUL"

n SPURS"-ECHIPA CARE A RELANSAT

Hotspur (pinten 
nume de cavaler 

cartierului 
Londrei, 
a fost sortit.

fierbinte, iute. ..), 
medieval, asociat 

Tottenham 
vechi centru 

se vede, 
fotbalul englez,

— ah. e

sînt legate de numele unor tehnicieni 
excepționali, cum este fostul mana- 
gei’ Arthur Rowe, in anii ’50. ca și 
acel actual, faimosul Bill Nicholson. 
Tradiția echipei este practicarea u- 
nui fotbal atractiv, orientat spre 
atac, dar și spre defensivă sănătoasă. 
Locul marilor vedete din deceniul 
trecut — cum a fost Jimmy Greaves, 
Danny Blanchflbwer sau Dave McKay 
este luat. în formația actuală, de o 
serie de jucători talentati, in special 
cei din atac.

Așa' este Martin Chivers, nume la 
modă. El va conduce, probabil, ata
cul naționalei engleze în viitoarea 
ediție a campionatului mondial. înalt, 
puternic, cu bună detentă, Chivers 
este cel mai percutant înaintaș din 
prima divizie. Foarte cunoscut este 
și Martin Peters, care a îmbrăcat, 
pină acum, de 50 de ori tricoul re
prezentativei și. a făcut parte din 
11-le lui Alf Ramsey care a cucerit 
Cupa Jules Rimet in 1966. Mijlocul 
terenului este sectorul de activitate 
al unui alt jucător celebru, seo*-'" 
nul Alan Giizean (de 22 de ori in
ternațional). In apărare, sint de no
tat portarul Pat Jennings (titular al 
reprezentativei Irlandei de Nord), 
stoperul galez Mike England si mij
locașul de

aceluia al 
din nordul 
muncitoresc, 
să facă istorie in 
denumjnd unul din cele mai glorioa
se și populare cluburi ale capitalei 
și întregii insule. Fondat în 1882, 
Tottenham Hotspur — tribunele ii 
spun „Spurs” prescurtat — a deve
nit grupare profesionistă în 1895. dar 
s-a integrat primei ligi abia in 1908, 
deși cu șapte ani mai înainte își că
pătase notorietatea, cîștigînd, Cupa 
Angliei.

Echipa reia șirul marilor succese 
abia după al doilea război mondial, 
Cîștigînd, in 1951. campionatul, cu- 
rind după promovarea din a doua 
divizie. Exact zece ani mai tirziu, 
Tottenham obține rara performanță 
de a face, în același sezon, „dubleul” 
campionat-cupă. Din nou deținătoa
re a trofeeului în 1962, Spurs ciștigă, 
in anul următor, „Cupa cupelor", re- 
lansind activitatea echipelor 
în competițiile europene. în 
detinut de patru ori Cupa 
(ultima oară în 1967). iar 
patru ori a fost clasată a 
prima ligă.

Succesele lui Tottenham

Norvegia — Franța 24—11 (13—2) 
România B — Spania 20—17 (12—10) 
Iugoslavia — Ungaria 24—15 (11—5)
România — R.F.G. 19—15 (11—8)

CLASAMENT
SERIA A

1. România
2. R.F.G.

Norveșia 
Franța
SERIA B
Iugoslavia 
Ungaria

3. România .’
4. Spania

• Astăzi, 
de a Xll-a 
beneficiază <

• Simbătă sînt programate următoa
rele partide :

Ora
Ora
Ora ___ . . .. „
Ora 19.15 : România — Ungaria

MULLERY
Hotspur)(Tottenham

dezvăluit publicului frumusețea, de 
necontestat a acestui sport. Surprinși 
de jocul deosebit 
și în apărare de 
iiștii maghiari nu 
cursul celor 60 de 
ri i să-și găsească 
dice la nivelul valoroșilor lor par
teneri. Principalii realizatori ai echi
pei Ungariei — Varga și Marossi — 
ău fost complet șterși în acest meci.

Au marcat : Horvath 5, Lazarevici 
2, Pribanici 3, Pokrajac 6, Miliac 1, 
Popovici 2, Lavrinici 5 — pentru Iu
goslavia, Kalo 1, Varga 3, Marossi 2, 
Vass 2, Simo 1, Harka 1, Stiller 5 — 
pentru Ungaria.

Au arbitrat : Varac Pelenghian și 
Vladimir Cojocaru (România).

a României. Așa se explică faptul 
că oaspeții au condus cu 2—0 (min. 
4) 3—1 (min. 5) și 4—2 (min- 10). Și 
chiar dacă, în continuare, jucătorii 
români au reușit să egaleze (5—5, 
min. 17). și, apoi, chiar să ia condu
cerea (7—-5. min. 19), ei n-au scă
pat de emoții pentru că au comis 
marea greșeală da a se angaja iu 
acest joc rapid care, evident, nu 1» 
convenea. în aceste ‘condiții, echipa 
B a României a ratat mai mult decit 
îi era permis, îngăduind spanioliloi> 
să egaleze : 13—13 (min. 35) și 14—14 
(min. 36). Abia din acest moment, 
printr-un joc calm, lucid și eficient» 
reprezentativa secundă a țârii noas
tre a reușit să se detașeze de ad
versar. să ia un avans hotărî tor 
(19—14, min. 53), să-și asigure victo
ria finală.

Au marcat: Cîrîan 6, Momea 3, 
Constantineseu 2, Licu 2, Moldo
van 2, Coasă 1> Stockl 1, Goran 1, 
Anton 1, Popescu 1 — pentru Româ
nia B, Morales 4, De Andres 3, 
Taure 2, Labaca 3, Villamarin 2. 
Cuesta 3, Guerra 1 — pentru Spania.

Au arbitrat : Hans Jacob Bert- 
schinger și Kurt Gabriel (Elveția).

IUGOSLAVIA — UNGARIA 24—15 
(11-5). Hotărîtoare pentru desemna
rea cîștigătoarei seției B, întîlnirea 
dintre reprezentativele Iugoslaviei 
(locul III la ultimul campionat mon
dial) și Ungariei (locul VIII la C-.M.) 
a suscitat un interes deosebit- Echi
pa Iugoslaviei a făcut o veritabilă 
demonstrație, aplaudată la scenă des
chisă de. entuziastul public gălățean. 
Incursiunile rapide, contraatacurile 
tulgerătoafe, șuturile năpraznice, ex
celent plasate, combinațiile de mare 
subtilitate ale lui Pokrajac et comp, 
au dat jocului un farmec «parte, au

ț 
confortabil și realizează alte și aîW 
faze îndelung aplaudate. Victoria le 
revine pe merit. ,

Au marcat: Gruia 0, Bota S, Voi- 
mea 2, Guneș 1. Birtalan 4, Kiesid 3, 
Samungi 1 — pentru România, Mfil- 
iler 1. Brand 1, Schmidt 7, Feldhoff 2, 
Wehnert 3, Gortz l — pentru R.F. a 
Germanici.

Au arbitrat O. Olson și G. Lundin
(Suedia). '

NORVEGIA — FRANȚA 21—11
• (13—2). Vizibil marcați de efortul deo- 
jsebit depus in ajun, în partida cu 
i reprezentativa României, handbaliș-
tii francezi au dat o palidă ripostă

> norvegienilor. Abia spre final ei au 
avut o puternică — dar tardivă —> 

f revenire. Antrenorul norvegienilor. 
IRimesorde, sesizînd că adversarul 
■‘nu este capabil de o rezistență se- 
1 rioasă, a rulat întregul Iot de care 
■ dispune. O impresie bună ne-a lă- 
1 sat, îndeosebi, portarul Bye.
r Au marcat : I. Hansen 5, Reinert- 
sen 3, Ankre 3, T. Hansen 5. Tyrdal 
2, Hverven 1, Urdal 2, Cappelen 1, 
Wang 2 — pentru Norvegia, Gallant 
1, Lelarge 3, Taillefer 2, Nita 1, Cha- 
baud 2 și Petit 2 — pentru Franța.

Au arbitrat : Vasile Sidea și C- Că- 
pâțînă (România).

ROMANIA B — SPANIA 20—17
(12—10). Am asistat la o întîlnire echi-

• librată, dirz disputată. A fost o 
partidă care ne-a oferit surpriza de 
a vedea formația spaniolă evoluind 
la nivelul maxim al ■ posibilităților

. sale. Handbaliștii iberici s-au anga
jat din primul minut într-un joc 
uluitor de ''

-nostru, a

hffli BLOCNOTESUL CRONICARULUI
F GALAȚI, 
: «ul nostru). 
, în locul

rapid care, spre regretul 
surprins echipa secundă

H (prin telex, de la trimi-
în locul obișnuitului comentariu; 

j-ne-am propus să transcriem astăzi citeva 
I din însemnările aflate pe blocnotesul 
i cronicarului prezent la toate cele 13 
f partide desfășurate în grupele preliml- 
J narii.
î Majoritatea antrenorilor pornesc la 
’luptă cu cel mai în formă dintre por- 
țtari, cu titularul cum se spune, iar cînd 
i acesta dă semne de oboseală sau 
’dovedește neinspirat în intervenții,

............................................... ~

se 
_____ _______ r___ __ . . .. se 
procedează la înlocuirea Iul. Lucrul se 
petrece indiferent de minutul tn care a 
ajuns partida. Am văzut de mult« ori 
portari schimbați după 2—3 minute de 
joc sau cu puțin timp înainte de fluie
rul final.

Există însă și antrenori pentru care 
portarul reprezintă un membru activ al 
echipei doar 30 de minute. Sistemul 
acesta de a schimba automat la pauză 
portarul șl de a nu interveni pe par
curs, chiar dacă el dă semne de slăbi
ciune. a apărut pentru prima oară 
echipele din țările scandinave și 
transmis apoi și la alte formații

la 
s-a 

______  ___ . __  __ din 
>' Europa. Cei mai aprigi susținători ai lui 

sînt în prezent conducătorii tehnici ai 
echipei Franței : B. Sellenet și Laplagne 
se schimbă în mod automat la pauză. 

Nu putem spune, deocamdată, care 
sistem este mai bun. Adopții celui scan
dinav își pledează cauza, susținînd că 
după 30 de minute, un portar — orieît 
de bun ar fi el — își pierde reflexele, 
nu mai are suplețea necesară interven
țiilor prompte în situații dificile. Se 
poate să fie așa. Oricum, nu înțelegem

F-~ ----- —---  -------------- ■".............

de ce, de pildă, cînd în repriză secundă 
a meciului cu B. F. a Germaniei — 
Franța, B. Sellenet a primit un șut pu
ternic în plex, fiind aproape... k.o., nu 
a fost schimbat. Să fie, oare, atît de 
necesar ca această regulă să fie res
pectată cu exagerată strictețe ?

Nu ne îndoim . că mulțî dintre specta
tori și telespectatori au refriârcat că la 
partidele din cadrul actualei ediții a 
„Trofeului Carpați" ratarea aruncărilor 
de la 7 m a devenit un fapt obișnuit... 
Tehnicienii susțin că nu este vorba de 
carențe de pregătire, ci de ordin pșiho- 
logic, de concentrare.

Interesant ni se pare Insă alt fapt. La 
Galați, am avut ocazia să constatăm — 
nu fără a fl surprinși — că au fost 
transformate aruncări libere de la 9 m 
direct în gol, peste sau pe lîngă zid 1 
Lucrul este, desigur, neobișnuit deoa
rece este extrem de dificil să înscrii un 
gol trăgînd la poartă cu o barieră de 
3—4 jucători, așezați în față la cei trei 
metri regulamentari. Și, totuși, Lange 
(R.F.G.) — în meciul cu selecționata 
Franței, Per Ankre (Norvegia) — în par
tida cu România A șl Varga (Ungaria) 

‘ ' B — au 
aruncare 
neatenția 
în hand- 
„Trofeul

— în întîlnirea cu România 
marcat cîte un gol direct din 
de Ia 9 m, firește speculînd 
„zidului" și a portarului. Deși 
bal se întîmplă foarte rar, la .. 
Carpați" ne-a fost dat să vedem — pină 
acum — de trei ori o astfel de „mi
nune". Poate că nu-i întîmplător șî se 
va constata în curînd că aruncările de
la 9 m devin — paradoxal — mai peri
culoase decît cele de la 7 tn... (C. A.)

bază al actualei
practicat in atac 
iugoslavi, handba- 
au reușit Pe par- 
minute ale întiini- 
cadența, să Se ri-
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participante la cei
-Trofeului Carpați’

echipele
ediție a 
de o zi de odihnă.

15.30 :
16.45 :
18.00 :

Norvegia — Spania 
Franța — România I 
R.F.G. — Iugoslavia

Hotspur margine Alan Muiiery,

MARGINALII LA MECIURILE DE MIERCURI

CAMPIONII
CLUJ 11 (prin telefon). — Aici, 

în aceste ultime zile, s-a desfășu
rat etapa finală a campionatului 
concursului complet de călărie.

Prima probă a întrecerilor — 
cea de dresaj categorie ușoară — 
a marcat, pe lîngă o surpriză, plă
cută : apariția lui Ildiko Uifalvi 
(ASA Cluj) cu Oglinda, prima ro
mâncă înscrisă într-un concurs 
complet, și una neplăcută, legată 
de evoluția sub așteptări a proas
peților deținători ai „Cupei Româ
niei" i componenții echipei Steaua. 
Nervozitatea și nesupunerea calu
lui pe aproape întreg parcursul 
progresiei și lipsa imobilității în 
staționări, i-au adus favoritului 
probei — Tudor Vasile (Steaua) cu 
Brad — penalizări în serie, el ne
reușind să se claseze decît pe lo
cul 6 (—55,34 pp). Cît îl privește 
pe celălalt protagonist, recentul 
campion balcanic Dumitru Lonea- 
nu (Steaua) cu Atlas, deși a pri
mit note mari la galopul îngrămă
dit (așezat), el s-a dovedit deficitar 
la pasul și trapul îngrămădit, situîn-

LA CĂLĂRIE
abia pe locul 3 în clasament 
pp), după Enache Boiangiu 

— CC, București — cu Paltin 
(—41,67 pp) și Eugen Ionescu — Di
namo cu Valchir (—45,67 pp). Pro
ba de . fond,, desfășurată pe dealul 
Soporului, pe o distanță de 18 300 m, 
a fost terminată doar de 5 călăreți, 
patru fiind eliminați. în clasa
mentul probei : 1. E. Ionescu cu 
Valchir (.4-69,6. p)v 2. E. Boiangiu 
eu Paltin (+ 52 p), 3. E. Borza cu 
Nimb (+46 p).

Deși în ultima probă — cea de 
obstacole — Eugen Ionescu cu Val
chir și Enache Boiangiu cu Pal
tin au avut cîte o doborîre, situa
ția lor în clasament n-a fost pe
riclitată datorită avansului con
sistent luat în primele două zile. 
Clasament: 1. E. Ionescu (Dinamo) 
cu Valchir, 2. E. Boiangiu (C. C. 
Buc.) cu Paltin, 3, E. Borza (A.S.A. 
Cluj) cu Nimb. Echipe: 1. A.S.A. 
Cluj (E. Borza cu Nimb, Ildiko 
Ujfalvi cu Oglinda,'L. Kfivehdi cu 
Onix).

cele

du-se 
(—46

Nu?a DEMIAN

Meciurile de miercuri seara din 
preliminariile C.E. au clarificat po
ziția primelor clasate în grupele 
respective. în urma rezultatelor în
registrate, echipele Ungariei (gru
pa a II-a), Angliei (grupa a IlI-a) 
se pot considera calificate în sferturi
le de " ‘
să se 
există 
aceste 
rea ea ține 
„miracolului", 
este vorba.

în grupa a 
rea Bulgariei, 
mul loc au rămas echipele Unga
riei și Franței. Selecționata ma
ghiară (care și-a încheiat jocurile) 
poate pierde primul loc, numai în 
cazul cînd Franța învinge Bulga
ria , la Sofia cu o diferență de 5 
goluri (!), egalînd la puncte și 
în.trecînd la golaveraj pe 
lider. Greu de presupus 
menea epilog.

în grupa a III-a, Anglia 
de jucat la, Atena cu Grecia. Nu
mai dacă vor 
luri diferență, 
primul Ioc (și 
țeleș) formației

finală ale C.E., care urmează 
desfășoare anul viitor Dacă 
și posibilitatea (teoretică) ca 
formații să piardă califica- 

numai de domeniul 
Să vedem despre ce

în fine, 
tronată — ' 
tugalia, dacă aceasta va 
întîlnirea Pe care o susține 
sabona la o diferență de 3 
Ceea ce, desigur, nu va fi 
în fața formației lui Van Himst.

Din aceste calcule și prezumții 
reiese clar faptul cît de valoros 
este adesea golaverajul.

și Belgia poate 
în grupa a V-a — 
dacă aceasta

fi de- 
dePor- 
cîștiga 
la Li- 
goluri. 

ușor

ultimul și el om de 
naționale engleze.

După un început 
cum șovăitor, echipa lui Nicholson 
pare a se fi pus serios pe picioare. 
Ea ocupă, acum, locul 7 în clasamen
tul ligii, la 5 puncte de lider, Man
chester United, care are, insă, și un 
joc mai mult. Desigur, Spurs ar fi 
mai bine plasată dacă ar fi cîștigat 
măcar unul din jocurile in deplasare. 
In schimb, acasă, pe terenul faimo
sului White Hart Lane (56 000 de 
locuri), este neînvinsă în cele opt 
meciuri susținute, in care a marcat 
21 de goluri, primind doar 4. Bune 
sînt și 
engleze, 
sezonul

Iată,
saturi caracteristice ale echipei 
va înfrunta — la 8 și 15 decembrie — 
formația Rapidului din București, în 
actuala ediție a Cupei U.E.F.A.

oe sezon oare-

evoluțiile sale în 
trofeu pe care-l 

trecut, 
foarte pe scurt.

Cupa Ligii 
deține din

citeva tra
ca re

STAN LEVENSON
„Morning Star” - Londra

STENOGRAMA C. E
II-a, după infringe- 
în cursa pentru pri-

actualul 
un ase-

mai are

fi învinși la 4 go- 
insularii pot ceda 
calificarea, bineîn- 
Elveției.

FRANȚA — BULGARIA 2—1 (0—0). 
Nantes, 10 000 spectatori. Arbitru Taylor 
(Anglia). Bulgaria : Filipov — Zafirov, 
Penev, Velicikov, Jecev, B. Kolev, 
Vasilev, Bonev, Petkov (G. Vasilev 
min. 85), Denev. Dermendjev. Franța : 
Carnus — Camerini, Djorkaef, Novi, 
Quite. Mezi, Blanchet, Michel, Revelli, 
(Floch), Lech, Loubet.

Prima repriză, joc foarte rapid cu 
multe faze palpitante la ambele porți- 
Se remarcă portarul trancez și fundașii 
centrali bulgari Penev șt Jecev. In min. 
35. M. Vasilev este faultat în careu și 
arbitrul dictează 11 m, transformat de 
Bonev. In min. 64, după executarea 
unui corner, Filipov boxează balonul 
defectuos, acesta cade în fața lui Lech, 
care egalează. După acest gol, bulgarii 
preiau inițiativa, au mari ocazii de 
da? Bonev, Dermendjiev și Denev 
tează. în min. 87, la u.n atac rapid 
francezilor pe partea stingă, Floch 
tează în diagonală, Filipov respinge și 
mingea este reluată în plasa, din apro-

piere, de Loubet. 
a II-a :

Clasamentul grupei

M.

gol, 
ra- 
al 

șu-

ÎN CAMPIONATUL DE HOCHEI
(Urmare din pag. 1) — DINAMO 2—1

*•

(1—0, o—o,

trei reprize, punînd astfel, 
nedumeririi înfrîngerile 
la Dinamo și Steaua.

sub 
severe

te 
semnul 
suferite ...

Antrenorul Kozan s-a sprijinit pe 
cvintetul său de bază Tamaș, Otvos, 
Texe, Borbath, Gali, care a dus greul 
luptei. Dar, Imre, Denes, Daniel (rănit 
la arcadă) și ceilalți echipieri au 
pensat prin energie și dăruire 
că această formație joacă doar cu două 
linii. Avintul s-a prezentat slab, evo- 
luînd fără orizont, bazindu-se exclusiv 
pe aportul lui Basa. Dar, cu o floare...

Au marcat Texe (2) — ‘
de pe teren — Gali (2), 
Vere.ș și Imre, respectiv 
Pop. Cslser.

Au arbitrat excelent un 
prin tensiunea lui C. Sgîncă șl M. Pres- 
neanu.

ecm- 
faptul

cel mai bun
Borbath (2), 

Jere, Tamas,
meci dificil

1< Ungaria
2. Franța
3. Bulgaria
4. Norvegia

Ultimul meci : Bulgaria 
decembrie, la Sofia).

I 1 13-i 5 9
II 9—6 7 
12 6—45 
1 5 4—18 1.
Franță (11

ANGLIA — ELVEȚIA 1—1 (1—1), Lon
dra. stadionul Wembley — 100 000 de 
spectatori. Arbitrul român C. Bărbulescu 
a condus corect formațiile : Anglia :
Shilton — Maddeley, Cooper, Storey 
Lloyd, Moore, Summerbee, Ball. Hurst 
(Chivers), Lee, Hughes. Elveția : Pros
peri — Bamseier, Stlerli. Perroud, Cha- 
puisat. Kuhn, Balmor, Odermat, Ktinzli, 
Blaettler, Jeandupeux. Au marcat : 
Summerbee (min. 8), respectiv Odermatt (min. 26).

Englezii, cu o formație mult întine
rită, n-au putut învinge o echipă care 
a luptat cu multă ardoare. Gazdele au 
dominat mai mult dar elvețienii au 
ratat cîteva ocazii clare și ar fi putut 
obține chiar victoria. Clasamentul gru
pei a IlI-a :

STEAUA
1-1)

Steaua șl 
face, fără _____ ____ ____
bune și interesante decit acesta cu 
au inaugurat .dualul lor lung“ 
stagiunea hocheistlcă 1971—1972. 
în partida vedetă, s-a .x:at crispat,__
tul de confuz, cu multe pucuri aruncate 
Ia Intîmplare.

In plus, ambele formații mi s-au pă
rut obosite, vlăguite, ceea ce este inex
plicabil. dacă ținem seama că ne aflăm 

. abia la început de sezon. în aceste con
diții, Steaua, cu un pluș de organizare 
și de claritate în momentele decisive 

dar

Dinamo au făcut 
îndoială) meciuri

(și vor mai 
mult mal 

care 
din 

Ieri, 
des-

ale partidei, a cîștigat la limită, 
absolut meritat, cu scorul de 2—1.

Au marcat : loniță și Ștefanov, 
pectiv, V. Huțanu.

Au arbitrat : Gh. Tasnadi și A. 
lint.

'■ în clasament,- după primul tur : stea
ua 6 p. Diriamo 4 p, Agronomia 2 p, 
Avîntul 0 p.

res-
Ba-

ȘTIRI ® REZULTATE 9 ȘTIRI
• La Bergamo, meciul amical din

tre echipele de tineret (jucători 
21 de ani) ale Italiei și Franței 
încheiat cu victoria gazdelor 
scorul de 3—1 (1—1).

• în preliminariile olimpice 
Gijon : Spania—Polonia 0—2.

sub 
s-a 
cu

Ia

al 
11-le 
lunii 

cu

Spaniei, a declarat că 
va susține în cursul 
trei întîlniri amicale 1 
la Madrid sau Barcelona,

• Kubala, selecționerul unic 
echipei 
spaniol 
viitoare 
Ungaria
și în deplasare cu Italia și Grecia. 
Echipa Spaniei va participa anul

viitor la marele turneu organizat de 
federația braziliană.

președintele 
luni și marți 
unei reuniuni

• Stanley Rous, 
F.I.F.A. va fi prezent 
la Miinchen cu ocazia 
a comisiei de presă a acestui for.
Cu acest prilej, Stanley Rous va 
discuta alte probleme cu organizato
rii campionatului mondial din 1974 
și va vizita unele baze sportive ale 
Olimpiadei.

• La Atena în meci amical, Olym- 
piakos Pireu a dispus de F.C. Sevilla 
cu 3-1 (1—1).

1. Anglia 5 4 10 13— 3 9
2. Elveția 6 4 11 12— 5 9
3. Grecia 5 113
4. Malta 6 0 15

Ultimul meci : Grecia — Anglia 
cembrie, la Atena).

3—6 3
2—16 1
(1 de-

Aber-
A marcat :

SCOȚIA — BELGIA 1—0 (1-0).
deen, 35 000 de spectatori 
O’Hara (min. 8).

Jocul a fost la discreția gazdelor, care
unînsă nu au putut să marcheze decit 

gol. Clasamentul grupei a V-a :
1. Belgia 5 4
2. Portugalia 5 3
3. Scoția 6 3
4. Danemarca 6 1

Ultimul meci : Portugalia — Belgia (21 
noiembrie, la Lisabona).

0 1 10— 2 8
0 2 9— 5 6
0 3 4—7 6
0 5 2—11 2

• întîlnirea de la Belfast, Irlanda de 
Nord — Spania, din grupa a IV-a, pro
gramată pentru miercuri 10 noiembrie, 
a fost amînată.
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