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SIMPOZION LA CLUJ:

EDUCAȚIA
SPECIALIST Șl EDUCATOR - 

0 DUBLĂ MENIRE A PROFESORULUI!
n.

COMUNISTA
SI SPORTUL

1

DE PERFORMANȚA
Sprijinind complexul program de 

educație politico-ideologică a tinere
tului sportiv, alcătuit de către don- 
siliul județean Cluj pentru educa
ție fizică și sport și cluburile din 
perimetrul județului, cabinetul me- 
todico-științific de pe lîngă 
C.J.E.F.S. și-a înscris printre preo
cupările sale de seamă teme care 
să sprijine consistent efortul comun 
de îmbunătățire a activității politi- 
r»-ideologice în care este angajat, 
acum, întregul nostru popor.

Prima concretizare a acestor 
preocupări : desfășurarea simpozio
nului „Educația comunistă și spor
tul de performanță", prezidat de 
acad, profesor Eugen POR A și au
diat de un mare număr de spor
tivi, antrenori și cadre didactice din 
învățămîntul mediu și universitar 
de specialitate.

Cele patru lucrări au fost susți
nute de către tovarășii Leontin 
STOICA, secretar al Comitetului 
municipal Cluj al P.C-R. („Educația 
fizică și sportul —- parte integrantă 
a educației comuniste"), conf. dr. 
George TOMUȚA („Virtuțile educa
tive ale sportului de performanță"), 
conf. dr. Andrei ROTII („Ținuta 
etică și patriotică a sportivului de 
performanță"), conf. univ. Ion 
MOINA, maestru emerit al sportului 
(„Implicațiile social-educative ale 
raportului dintre antrenor și antre
nat în sportul de performanță"), 
«bordînd numeroasele raporturi 
existente între sport — această ac
tivitate care a căpătat astăzi dimen
siuni majore — conștiința și com
portamentul celor care-1 practică.

Alături de toți cetățenii patriei, 
am urmărit cu deosebită atenție lu
crările istoricei Plenare a C.C. al 
P.C.R. din 3—5 noiembrie, care a 
elaborat documente politice de o 
excepțională importanță și ne-a 
înarmat cu un program concret de 
acțiune pentru dezvoltarea conștiin
ței socialiste a întregului nostru 
popor.

Ca fost sportiv de performanță, 
activind acum în rîndurile cadrelor 
didactice, socotesc absolut necesar 
ca orice tînăr, indiferent de ramura 
lui de activitate, să-și apropie, pe 
lîngă o bună calificare profesionala, 
și o conștiință înaintată, să trăiască 
și să muncească în chip comunist.

Noi, cadrele didactice și antre
norii, socotim drept o datorie de 
onoare să depunem toată străduin
ța și capacitatea noastră pedagogică 
pentru educarea ’ tînăruluî cetățean. 
De altfel, din expunerea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU reiese clar 
că „fiecare educator, învățător șî 
profesor din întregul sistem de în- 
vățămînt trebuie să fie atit un bun

specialist în domeniul său, cit >i un 
bun educator comunist".

Tn domeniul nostru de activitate, 
unde avem legătură permanentă eu 
tineretul, la catedră, ta orele de 
curs, pe stadioane, ta diverse acti
vități obștești, nu vom uita nici un 
moment această dublă menire cu 
care am fost atestați.

Din păcate, pe terenurile de sport 
mai apar — e drept mai rar — ma
nifestări străine moralei noastre. 
Consider că în afara sportivilor, 
care se fac vinovati, o mare parte 
de responsabilitate le revine antre
norilor și profesorilor, care au ne
glijat uneori problema educației 
tinerilor ce le-au fost încredințați 
de societate.

prof. ATTILA BORBELY 
maestru al sportului ]a baschet, 

asistent la catedra de educație fizică 
și sport a I.M.F. Tg. Mureș

(Continuare tn pag. a Z-a)

SPORTIVITATE ÎN
SPORTIVITATE Șl ÎN

Intr-un sezon fotbalistic atît de încărcat — cu meciuri de 
și internaționale care au adesea o miză extrem de importantă — cum 
este cel pe care-1 traversăm, condiția spectatorului capătă valențe deo
sebite. De reacțiile și comportamentul acestuia depinde, în bună măsură, 
desfășurarea într-o atmosferă de sportivitate a partidelor programate.

Iată de ce am socotit oportun să inițiem o anchetă publică asupra 
rolului și obligațiilor ce revin, mai ales în lumina cerințelor educative 
actuale, spectatorilor de fotbal, alegînd ca loc al investigației noastre 
Uzina de pompe București, colectiv de muncă unde pasiunea pentru jocul 
cu balonul rotund este larg răspîndită.balonul rotund este tare; răspîndită.

OBIECTIVITATEA
- CALITATE PRINCIPALĂ A 
ADEVĂRATULUI SUPORTER

Ca un laitmotiv al discuțiilor 
purtate de noi aici a revenit cuvîn-

Mîine, la Brăila

UN AȘTEPTAT CIRCUIT DE VITEZA
® 4 ore de antrenamente și întreceri ® 40 de conturenți la start ® Cupele

„Sportul" și alte numeroase premii vor răsplăti pe
i

roncurenti

campionat

MÎINE, MECIUL ROMÂNIA - CEHOSLOVACIA,
DERBYUL GRUPEI I A CAMPIONATULUI

Dorim și așteptam cu
iubitori ai fotbalului, un succes al

lată-ne ajunși în preziua uneia 
din cele mai așteptate — de către 
echipa României și. de către parte
nera ei, reprezentativa Cehoslova
ciei — partide ale anului.

întrecută de către echipa noas- . 
tră (cu 2—1) la ultimul campionat 
mondial, în grupa de Ia Guadala
jara, reprezentativa Cehoslovaciei 
nu-și poate dori o altă revanșă de- 
cît eliminarea din campionatul eu
ropean a învingătoarei sale. La 
rîndul său, echipa României, care 
a scăpat printre degete (în ulti
mele acțiuni ale jocului disputat 
în luna mai la Bratislava) „egalul"

TEREN,
TRIBUNE!

dar înainte trebuie să-i
vezi potențialul real, să vecunoștîși 
meritele adversarului”.

„SĂ PRIVIM ȘI-N JURUL 

NOSTRU, TN TRIBUNE"

tofii.
sportivilor noștri

EUROPEAN

40 de concurenți din București, Pitești, 
Cluj, lașt. Brașov, Galați șl Brăila se 
vor aduna astă-seară Ia Brăila, pregă
tind așteptatul circuit de viteză care se 
va disputa mîine pe străzile din cen
trul orașului, corespondentul nostru N. 
Costin- ne-a transmis ieri că această 
competiție — inedită pentru brălleni — 
stîrnește în bătrfnul port dunărean mult 
interes. Astfel se prevede o afluență 
deosebită de spectatori.

Filiala județeană A.C.R. a cunoscut în 
aceste zile o animație deosebită,, secre
tarul ei, tov. Djelil punind la punct 
ultimele amănunte privind securitatea 
traseului, asigurarea cazării și mesei 
concurenților etc... El a fost sprijinit de 
reprezentanții clubului „Progresul* și ai 
asociației „Unirea Tricolor'1 care vor 
oferi, alături de ziarul nostru, cupe,

(Continuare tn pag. a S-a)

r < lemn

sale tentative

D. AURELFoto:

Constantin Gruiescu (stingă) întruna din desele 
de a străpunge garda lui Rainer Blum.

tn meciui-tur cu Cehoslovacia, 
teaptă de 6 luni ocazia de 
răscumpăra slăbiciunea acelui 
nut 88, care i-a adus atîtea griji 
suplimentare.

Fără îndoială însă că, în afara 
unei lungi și sportive rivalități, 
partida de mîine este așteptată cu 
înfrigurare de cele două protago
niste datorită mai ales CARACTE
RULUI DE DECIZIE pe care este 
hărăzit să-l rostească penultimul 
meci al grupei I.

O victorie a oaspeților sau un meci 
egal ar avea ca efect direct califi
carea lor în „sferturi", după cum 
un succes al echipei României ar 
desemna-o, In proporție de 90%, ca 
virtuală calificată, ultimul meci, cu

aș- 
a-și 
mi-

Țara Galilor, avînd drept logică și 
mare favorită reprezentativa țării 
noastre.

Cu alte cuvinte, cu toții ne dăm 
seama — și jucătorii celor două 
echipe șînt primii care o știu și 
simt responsabilitatea pe umerii 
lor — că mîine se va juca LA CA
LIFICARE.

Din acest caracter decisiv al par
tidei va rezulta — fără îndoială — 
o mare tensiune, caracteristică 
unor asemenea meciuri-derby. Do
rim și sperăm ca jucătorii noștri 
să aibă calmul necesar care-ți 
conferă întotdeauna Un ascendent

Marius POPESCU
PREȘEDINTELE

(Continuare In pag. a 3-a) U. E. F. A.
S.'ECHIPELE FAȚA ÎN FAȚĂ

‘ROMÂNIA

Sâtmâreanu

Lucvscu

ajutat la lini»

Rodueanu 
Lupetcu 
Dumitru
(Anca)

Dembrovscni

Dinu 
Radu Nunweîller

Deleanu

Dobrin lordănescu

Arbitri: MILIVOJE GUGULOVICI,
de losif Stremecki șiMarjan Raws (toți din 

Stadionul 23 August, da la ora 14.
Iugoslavia)

tul obiectivitate. Și ni s-a părut fi
resc, nu numai pentru că această 
noțiune dă adevărata dimensiune 
a suporterului, a spectatorului unui 
act sportiv, ci și pentru faptul că 
obiectivitatea — rod a! lucidității 
critice, al autoexigenței — este ca
racteristică unui mediu muncito
resc. unde creatorii de bunuri ma
teriale pun la baza aprecierii fap
tele.

Iată de ce am și găsit exprimată a- 
ceastă corelare între obiectivitate 
și fapte de către Grigore Dumitru, 
strungar, șef de brigadă : „Nu cred 
că este un nonsens să cerem spec
tatorului obiectivitate, luciditate în 
fața actului sportiv, chiar dacă su
porterul este, prin definiție, subiec
tiv. Preferința pentru o echipă el 
și-o poate manifesta din plin — 
bineînțeles civilizat — dar nu în 
pofida realității din teren. Deci, 
pornind de la ceea ce se întîmpiă 
pe terenul de joc și în tribune — 
mă refer Ia fapte, la atitudinile 
ambelor echipe care favorizează 
spectacolul, lupta cinstită pentru 
victorie, sportivitatea — trebuie să. 
apreciem, deopotrivă, jucătorii șî 
spectatorii".

Președintele asociației sportive 
„Sirena", lăcătușul Matei Alexan
dru, membru în comitetul de di
recție și în comitetul de partid al 
uzinei, este de părere că subiecti
vismul unor spectatori, care ajung 
uneori pînă la admonestarea vio
lentă a „idolilor", devine primul 
adversar al jucătorilor : „Și ce greu 
este să lupți împotriva propriului 
public! Este bine să vrei, ca su
porter, victoria echipei favorite,

„Orice echipă, orice jucător pot 
trece prin momente dificile in de
cursul unei partide, mai ales atunci 
cind ea este încărcată cu supervoi- 
tajul unei mize mari. în asemenea 
momente, noi trebuie să dăm aju
tor de pe banca spectatorului" — 
opinează Matei Alexandru.

Nicolae Crăciun, tehnician la pro
iectări, susținindu-și tovarășul de 
muncă, este de părere că „organi
zarea unor nuclee de susținători — 
„focare ale galeriei", le-aș spune — 
care să se exprime tumultuos, dar 
civilizat, at evita „pauzele" tribu
nei în unele momente dificile pen
tru jucătorii favoriji". Mauyțerul 
Marcel Cosma, de la sculărie. crede 
că această organizare trebuie să. 
înceapă, de .apt, cu... autoorgani- 
zarea fiecărui spectator : „Să pri
vim și-n jurul nostru, în tribune, 
nu numai în teren ! Numai astfel 
vom elimina invectivele, insultele 
pe care Je manevrează unii precum 
țigările...".

Grigore Dumitru evocă, cu acest 
prilej, bunul obicei (abandonat, din 
păcate) al organizatorilor meciuri
lor internaționale de a distribui o 
bună cotă din bilete prin .asocia
țiile sportive, așa cum. ar fi tre
buit să se procedeze și. în cazul 
partidei România — Cehoslovacia : 
„S-ar acorda astfel prioritate ade- 
vâraților susținători ai sportului, 
venit* chiar în grup, asupra celor

Anchetâ realizata de
Constantin FIRANESCU

Paul SLAVESCU

(Continuare în. pag. a 3-a)

GALA DE BOX A SEZONULUI

Aurel Mihai, Gabriel Pometcu și

■

Paul Dobrescu învingători înainte de limita
Marii pasionați de box au regă

sit aseară cu plăcere drumul spre 
sala Floreasca, creînd o nestăvilită 
afluență și o inimitabilă ambianță, 
tipică reuniunilor pugilistice. Cei 
peste 3 000 de spectatori au apre
ciat și eforturile organizatorilor 
de a spori atmosfera festivă prin 
semnalele de trompeți și mai ales 
prin emoționanta ceremonie în ca
drul căreia Constantin Ciucă — pă
răsind ringul activ — a predat mă
nușile sale, pline de glorie sporti
vă, urmașului său în echipa națio
nală.

Prima întîlnire din cadrui me
ciului internațional de box 
reprezentativele României și 
Germane a adus în ring un 
Mihai extrem de hotărît,
i-au fost suficiente cîteva lovituri 
ta serie la ficat pentru a-1 scoate 
din luptă pe Horst Weinhold ta 
mai puțin de trei minute.

Prea puțin rapid pentru o muscă, 
Constantin Gruiescu a contracarat 
cu greu . boxul în linie, cu multe 
directe, al lui Rainer Blum. în fi
nalul încîlcit al ultimei reprize, bo
xerul român a arătat mai multă 
dorință de luptă ofensivă, obținînd 
favorurile judecătorilor (cu 2—1).

Cu excelentele sale reflexe. Va
sile Ivan și-a croit bine drum spre 
ținta oferită de Ștefan Forster, dar 
nu a putut evita puternicele lovi
turi ale acestuia. Cu toată seria 
inepuizabilă de directe de stînga

aplicate de debutantul român, ad
versarul său a fost preferat (2—1)

După ce încă din primul minut l-a 
trimis la podea pe Norbert Warnke 
printr-un superb croșeu de stînga 
la cap, Gabriel Pometcu a căutat 
prea cu nerăbdare (și prea vizibil 
pentru adversar) a doua lovitură 
decisivă, care a venit abia în minu
tul doi al reprizei secunde, obți- 
nind un k.o. pe care antrenorul 
Martin Neef și (inexplicabil) jude-

Victor BANCIULESCU

I < Apkovîe Stratil

Taborski

B. Vesely
(Nehoda)
Pollak

CEHOSLOVACIA

Hrdlicka Kuna
Hagaro Hrivnak

Viktor
Dobias

LA BUCUREȘTI
Aseară a sosit la București 

președintele Uniunii Europe
ne de Fotbal Asociație, d. 
Gustav Wiederkehr, care va 
îndeplini și funcția de obser
vator U.E.F.A. la meciul 
România—Cehoslovacia, din 
cadrul preliminariilor cam
pionatului european.

La Aeroportul internațional 
București-Otopeni, președin
tele U.E.F.A. a fost întîm- 
pinat de Mircea Angelescu, 
președintele F. R. Fotbal. Ion 
Balaș, vicepreședintele F.R.F., 
Gh. Popescu. vicepreședin
tele clubului Steaua, membru 
în comisia de competiții a 
U.E.F.A., ziariști.

Oaspetele ne-a făcut urmă
toarea 
ceptat 
ceastă 
noațte 
de interesantă, și a revedea 
vechi prieteni. Din punctul 
de vedere al fotbalului, 
U.E.F.A. întreține cele mai 
bune legături cu Federația 
dumneavoastră. Profit de a- 
cest prilej ca să salut, prin 
intermediul ziarului „Spor
tul", pe toți practicantii șî 
iubitorii fotbalului din Ro
mânia".

declarație : „Am ac- 
în mod excepțional a- 
delegare, pentru a cu- 
Komânia, o (ară atit

dintre 
R. D. 
Aurel 
căruia

REZULTATE TEHNICE

Mihai Aurel b. ab. 1 Horst Weinhold Victor Zilberman P- P- Manfred Weidner
Constantin Gruiescu b. p. Rainer Blum Tudor Nicolae P P- Peter Tiepold
Vasile Ivan
Gabriel Pometcu

p. p. Ștefan Forster
b. ab. 2 Norbert Warnke Alee Năstac p. P- Hans-Joachim Brauske

Antonio Vasile b. p. Refer Fambach Horst Stump b. p. Ottomar Sachse
Paul Dobrescu b. ab. 2 Olaf Roth Ion Alexe b. p. Dieter Limant

Lotul fotbaliștilor cehoslovaci, 
la puține clipe de la sosire, in 
holul aeroportului internațional 

topenț.

Foto I Th. MACARSCHI

ECHIPA CEHOSLOVACIEI A SOSIT ASEAR Â IN CAPITALĂ
Fotoreporterii și operatorii tele

viziunii care au dorit aseară să-i 
„prindă" pe fotbaliștii cehoslovaci 
coborînd pe scara avionului au 
ratat instantaneul... tradițional. Pen
tru simplul motiv că D.A.C.-ul 
companiei TAROM a aterizat pe 
pista aeroportului internațional O- 
topeni cu circa 20 de minute îna
inte de ora anunțată. I-am lăsat 
să se descurce cum pot, căutîndu-1 
printre cei 25 de membri ai delega
ției pe antrenorul Ladislav Novak, 
o mai veche cunoștință a noastră, 
care, amabil cu ziariștii cum îi stă 
în obicei, ne-a furnizat la început 
lotul celor 16 jucători. Iată-i: por
tari : Viktor, Vencel; fundași: Do
bias, Desiatnik, Hrivnak, Hagara, 
Taborski ; mijlocași : Pollak, Hrdlic
ka, Kuna, Joki ; înaintași : B. Ve
sely, Stratil, Nehoda, Kapkovic, 
Kabat.

Lipsea dintre cei anunțați inițial 
doar fundașul Zlocha, nerecuperat 
după accidentul suferit într-o par-

O Scurt disloci cu antrenorul Novak • Un singur semn 
de întrebare în „11“-le 
Nehoda • Linia mediană 

tidă disputată în ultima etapă de 
campionat.

Luînd loc în autobuzul care trans
porta pe fotbaliștii cehoslovaci la 
hotelul „Ambasador", lîngă antre
norul Ladislav Novak, aproape de 
intrarea ta București, prin dreptul 
aeroportului Băneasa, ne aflam și 
ta posesia „ll“-lui pentru mîine : 
Viktor — Dobias, Hrivnak, Haga
ra, Taborski, Pollak, Kuna, Hrdlic
ka, B. Vesely (Nehoda), Stratil. 
Kapkovic.

— Așadar, un singur semn de 
întrebare în formația pe care o veți 
alinia duminică...

— N-am avut prea multe proble
me în timpul verificărilor. Cei mai 
multi dintre titulari sînt în formă

oaspeților: B. Vesely sau 
punctul forte al formației 

optimă, echipa a-a conturat destul 
de ușor.

— Rămîneți, după cum se vede, 
Ia clasicul 4—3—3...

— Doar pe hîrtie, pe teren ve(i 
vedea mult mai multe formule. Va 
depinde, firește, și de ceea ce ne 
va opune echipa română.

— Care este, după părerea dv„ 
punctul forte al formației cehoslo
vace ?

— Fără discuție, cei trei de la 
mijloc, Pollak, Kuna, Hrdlicka...

— Spuneți-mi, vă rog : aveți e- 
moții înaintea acestei partide ?

— Dacă aș spune nu, m-ati 
crede ?

G. NICOLAESCU

„TROFEUL CARPATI" LA HANDBAL MASCULIN SE REIA ASlAZI CC PARTIDE DE MARE ATRACȚIE

ROMANIA-UNGARIA

nu pe deplin edificator — semn bun...Un prim-dar
(Continuare tn ptsg. a 4-a)

încadrat de doi jucători vest-germani, Samungi
România — R. F. a Germaniei

reușește, totuși, să tragă la poartă și să înscrie. Rază din meciul 
Foto i Dragoș NEAGU

GALAȚI, 12 (prin telex, de ia 
trimisul nostru). — Acum lucrurile 
s-au clarificat (cel puțin în parte), 
La „Trofeul Carpați”. Presupusa „opo
ziție" a formațiilor aflate pe planul 
secund al ierarhiei europene s-a ma
terializat doar printr-o ambiție com- 
petițională de Ioc de bănuit într-o 
întrecere amicală, ceea ce a conferit 
unora dintre partidele consumate in 
faza, preliminară a „Trofeului Car
pati" momente de echilibru, scurte 
perioade de egalitate — în joc și pe 
tabela de marcaj — insuficiente. însă, 
pentru a furniza răsturnări de po
ziții. Din acest motiv, în etapa fi
nală a competiției, care începe mîine 
m.r. azi) în Sala Sporturilor din 
Galați,, sînt prezente numai favori
tele disputei și anume echipele re
prezentative ale României, Iugosla
viei, R.F. a Germaniei si Ungariei. 
Deci, tot. echipe deja calificate pen
tru turneul olimpic sau, cu alte cu
vinte, formații care prezintă garan
ții de ordin tehnic și tactic, atuurile 
cele mai sigure, chiar șj în condițiile 
in caro handbalul capătă, pe zi ce 
trece, accente tot mai dure.

Să vedem ce ne-a relevat, compe-
Comenta-ii de

Călin ANTONESCU

(Continuare tn pag. i a 3-a)
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EDUCAȚIA FIZICĂ Șl SPORTIVĂ-EACTOR ACTIV 
ÎN FĂURIREA SOCIETĂȚII SOCIAEISTE M1IHIIATERAL DEZVOLTATE (ii)

Două meciuri foarte atractive tn divizia A

DINAMO —RAPID Șl POLITEHNICA BUCUREȘTI—POLITEHNICA GALAȚI

începe turul al doilea al diviziei B

Înaltul umanism socialist, caracteristic poli
ticii partidului nostru, secretarului său 
general, tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, 

se reflectă deplin în Programul dezbătut și 
adoptat în Plenara C.C. al P.C.R.

Tema care a constituit centrul dezbaterilor 
a fost OMUL, cetățeanul român în viziunea 
necesităților obiective ale construcției societă
ții socialiste multilateral dezvoltate în patria 
noastră, personalitatea, trăsăturile sale morale, 
în viziune comunistă.

Modelul OMULUI societății noastre este CO
MUNISTUL, pe care tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU îl definește astfel : „A fi comu
nist presupune a fi un om cu multiple cunoș
tințe științifice și culturale, care se ocupă con
tinuu de lărgirea orizontului său spiritual, de 
însușirea a tot ce este mai înaintat în epoca 
sa“. în continuarea expunerii, aceste caracte
ristici sînt completate de secretarul general al 
partidului nostru, subliniindu-se cerința potri
vit căreia comunistul „trebuie să iubească 
munca" și, totodată, „trebuie să fie cinstit, 
curajos, demn, să lupte cu ardoare pentru ade
văr, pentru dreptate și libertate".

Acestor superbe componente ale modelului 
de personalitate etică și spirituală a comunis
tului (realizabil prin aplicarea consecventa a 
măsurilor de îmbunătățire a activității ideolo
gice, de ridicare a nivelului general al cunoaș
terii și de educare a maselor), in care fiecare 
cetățean își vede propria dezvoltare ascendentă, 
trebuie, desigur, să le corespundă și compo
nenta fizică a acestei personalități.

Date fiind cerințele crescute față de mode
lul etic și spiritual al omului, socotim. în mod 
dialectic, că ele sporesc și în ceea ce privește 
componenta fizică a acestui chip, context în 
care obiectivele practicii curente a educației 
fizice (dezvoltarea armonioasă, obținerea unui 
nivel minimal al calităților și deprinderilor 
motrice de bază) trebuie îmbunătățite, pentru 
a fi pusă în concordanță deplină forma cu con
ținutul tipului uman superior, spre care se 
tinde. Acest model al componentei fizice a per
sonalității trebuie să devină omul antrenat, 
SPORTIVUL, cu disponibilități de performanță 
constante, ca rezultat al procesului de antre

nament sistematic. Realizarea și menținerea 
unui anumit grad de antrenament fizic pen
tru fiecare cetățean este posibilă și necesară 
atît în vederea creșterii randamentului în 
munca productivă, cît și pentru satisfacerea 
necesităților individuale pe planul culturii 
sportive.

Desigur că modelul fizic maximal — către 
care se năzuiește — este acela corespunzător 
sportivului de performanță ; spre randamentul 
fizic al acestuia trebuie să se tindă, dar numai 
în limita posibilităților proprii fiecărui cetă
țean, în raport de vîrstă și sex, de specificul 
activității productive și de alte condiții. Rea
lizarea unui anumit grad constant de antrena
ment, a unei anumite disponibilități de per
formanță. trebuie să aibă ca elemente de refe
rință atît posibilitățile sau capacitățile de dez
voltare a randamentului fizic propriu (com
parația cu sine însuși = autodepășire) cît și 
media acestui randament, realizată pe plan 
național, la grupul social-productiv căruia îi 
aparține individul. Determinarea acestei medii, 
care reprezintă modelul minimal, se poate face 
relativ ușor prin testări accesibile, asemenea 
operații de investigare fiind în curs de efec
tuare de către unii specialiști ai Ministerului 
învățămîntului și ai Centrului de cercetări 
științifice al C.N.E.F.S.. pentru diferite catego
rii de școlari.

Realizarea, cu diferențierile arătate, a aces
tei constante disponibilități de performanță va 
fi cu atît mai ușoară cu cît se vor generaliza 
EDUCAȚIA FIZICĂ ȘI SPORTIVA PERMA
NENTĂ ȘI AUTOEDUCATIA FIZICĂ ȘI 
SPORTIVA.

Deasupra mediei modelului, la limitele supe
rioare ale acesteia, se situează — așa cum 
arătam mai înainte — randamentul fizic și dis
ponibilitățile de performanță ale sportivului de 
categorie superioară, ele constituind modelul 
maximal, în continuă dezvoltare. La l'mitele 
inferioare se situează cetățenii sănătoși dar 
care nu practică nici un sport și nici un fel 
de exerciții fizice, acei cărora le sînt caracte
ristice un randament motrice și disponibilități 
de performanță fizică foarte scăzute — cefă- 
teni supuși deteriorărilor funcționale determi

nate de lipsa de antrenament fizic — care con
stituie ceea ce convențional s-ar putea numi 
un „antimodel".

Preocupările pentru realizarea unui model 
superior și a componentei fizice și motrice 
a personalității socialiste sînt condiționate și 
presupun necesitatea obiectivă de a se aplica, 
și înfăptui în primul rînd, măsurile și obiec
tivele prevăzute în Programul P.C.R., în indi
cațiile de înaltă principialitate politico-ideolo- 
gică și de superioară clarviziune științifică ale 
tovarășului NICOLAE CEAUȘESCU.

îmbunătățirile în sectorul activității da edu
cație fizică și sport sint o consecință șl nu o 
cauză ; aceste îmbunătățiri trebuie să-și apro
fundeze baza științifică a metodelor și mij
loacelor de realizare. Fără a reflecta și valori
fica, fără a se integra atît în teorie cît și în 
practică, acestui concept educațional al partidu
lui nostru — concept științific, național, rea
list și prospectiv — aspectele de modernizare 
conceptuală și metodologică preconizate (edu
cația sportivă, cultura sportivă, educația fizică 
și sportivă permanentă, autoeducația fizică și 
sportivă, precum și modelul componenței fizice 
și motrice a personalității) vor rămîne in sta
diul declarativ, formal.

Societatea socialistă multilateral dezvoltată 
este o societate de performanță pe toate pla
nurile existenței materiale și spirituale a omu
lui. Pentru ea. pentru constructorii ei, distanța 
dintre azi și mîine este scurtă și va deveni și 
mai scurtă.

După cum a ară Uit tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, „Activitatea ideologică-edueativă, 
de dezvoltare a conștiinței socialiste, constituie 
o sarcină permanentă a întregului partid, cere 
o muncă stăruitoare, plină de răspundere și 
răbdare. Fără nici o exagerare, trebuie spus 
că însuși viitorul comunist al patriei noastre 
depinde de dezvoltarea cu succes a acestei 
munci". ț

Iată, așadar, strălucit sintetizat, obiectivul 
care ne stă în față pentru viitor.

prof. dr. LEON TEODORESCU 
rectorul I.E.F.S., 

vicepreședinte al C.N.E.F.S.

Experimentați! baschetbaliștl de 
la Rapid întîlnesc astă-seară,_ în 
sala Giulești, pe campionii țării, 
jucătorii de la Dinamo, Cr, Po
pescu, Popovici, Tursugian, Predu- 
lea et comp., îi înfruntă pe Albu, 
Diaconescu, Novac, Dragomirescu

și pe ceilalți reprezentanți ai clu
bului Dinamo. Rapid, echipă ori- 
cînd redutabilă, prin coeziunea a- 
proape perfectă și prin valoarea 
deosebită a lui Cristian Popescu, 
va căuta să înfrîngă țeam-ui dina- 
movist călit de-a lungul anilor în

Mingea intră în posesia lui Tursugian, „stîlp" al apărării echipei Rapid 
II vom revedea astă-seară, în disputa cu Dinamo

Foto t V. BAGEAC

GRI VITA ROȘIE SAU ȘTIINȚA PETROȘANI ?
Indiferent de rezultat, echipa bucureșteană este campioană a turului diviziei A

JU3ILEUL PIONIERILOR CLUJENI
La cei 64 de ani ai met s-ar pu

tea spune că am toată viața în ur
mă. Și. totuși, voi mărturisi sincer 
că mă simt încă tinăr, neînchipuit 
de tinăr. privind realitățile clocoti
toare din jurul meu, activitatea de 
mare efervescentă materială și spi
rituală a poporului nostru, la care 
caut să-ml aduc o modestă contri
buție. , , . .S-ar putea, poate, pune întreba
rea : ce are de spus un „bătrîn" 
în marea dezbatere publică desfășu
rată în țara noastră 1 Voi răspunde 
că are totdeauna multe de spus. Mai 
ales cînd are în față un document 
cu o asemenea bogăție de idei, cu 
un mesaj atît de nobil, cum este 
strălucita expunere făcută de tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU la re
centa Plenară a C.C. al P.C.R.

O lungă experiență personală mă 
conduce Ia concluzia că ori de ețțe 
ori vom vorbi despre educație, nu 
vom putea omite dintre pirghiile 
ei de acțiune sportul. Anticii nu con
cepeau sănătatea minții fără sănă
tatea trupului. îngemănîndu-le in
tr-un tot unitar și armonios. Sportul 
se identifică, așadar, cu principalul 
mijloc de menținere a sănătății tru
pești, insumind. însă, totodată, șl 
conceptul de sănătate morală. Ceea 
ce înseamnă a fi cinstit, cutezător, 
dinamic în înfăptuirea țelului pro
pus, multilateral instruit, patriot.

Semnatarul acestor rînduri este un

pasionat al rugbyului. sport supus 
disciplinei celei mai drastice. Prin 
natura sa, rugbyul este o școală a 
educației si o școală a caracterelor. 
Iar generațiile care au mînuit. cînd- 
va, balonul oval, o dovedesc pe de
plin. Rugbyul a dat un mare procent 
de oameni realizați integral pe plan 
profesional și cetățenesc. Poate n-ar 
fi lipsit de interes să amintim că 
această disciplină este, în unele țări, 
obligatorie pentru copiii de la 10 Ia 
12 ani ! Pentru că rugbyul impune, 
de Ia început, simțul unei responsa
bilități proprii care, fixat la vîrsta 
copilăriei, rămîne ca un reflex pen
tru toată viața.

Iată de ce mî-aș îngădui să fac 
un apel pentru dezvoltarea și mal 
puternică a acestui sport, pentru ne
contenita lui înflorire, prin eforturi
le sporite ale federației și ale tutu
ror iubitorilor balonului oval. Este 
nevoie, cred eu. de'lb ihai bună Co
laborare între toți factorii care răs
pund de destinele lui.

Acreditat cu reale valențe educa
tive. rugbyul poate aduce în marea 
familie a sporturilor românești, o 
contribuție de preț ia făurirea ge
nerațiilor sănătoase, de înaltă ținu
tă etică și morală, așa cum cer Do
cumentele de partid.

GRIGORE AMAN 
pensionar economist, antrenor de 

rugby

SPECIALIST SI EDUCATOR - 
0 DUBLĂ MENIRE A PROFESORULUI!

(Urmare din pag. 1)

Ne propunem ca în viitor proble
mele educative să stea pe primul 
plan în procesul de pregătire a stu
denților sportivi de la Institutul Me- 
dico-Farmaceutic. Noi, profesorii și 
antrenorii, ne vom strădui să găsim 
metode și soluții mai bune, mai 
convingătoare, mai eficiente, pentru 
a forma un tineret sănătos din 
toate punctele de vedere, care să 
privească educația fizică și sportul

nu numai ca un mijloc de fortifi
care, de recreare, dar și ca o parte 
integrantă a educației și Instruc
țiunii.

Programul adoptat de recenta 
Plenară a C.C. al P.C.R. deschide 
largi perspective ca prin munca 
noastră de toate zilele să făurim un 
tineret cu trupuri viguroase și con
științe neîntinate, din rîndul căruia 
să se recruteze sportivi demni să re
prezinte cu cinste culorile țării în 
arena internațională.

Un mare festival artistic, susți
nut recent de către membrii Ca
sei ponierilor din Cluj, a marcat 
împlinirea a 20 de ani de la în
ființarea acestei generoase gazde a 
talentelor ponierești în cele mai 
diverse ramuri ale tehnicii, artei 
și sportului. Manifestările cultural- 
artistice prilejuite de acest eveni
ment nu s-au rezumat doar la a- 
cest moment festiv și nu s~au în
cheiat o dată cu el. Ele au fost 
declanșate cu multe luni tn urmă 
și vor continua pînă la sfîrșitul a- 
nului, incluzînd — pe lingă expo
ziții de fotografii, microfestivaluri 
ale filmului pionieresc, spectacole 
ale cercurilor artistice și con
fruntări ale micilor specialiști în 
automatică, mecanică și electroteh
nică , — numeroase înțîlniri spor
tive la care sînt angajați membrii 
celor 0 .cerctui. sportive ce funcțio
nează in cadrul Casei pionierilor 
(tir cu arcul, baschet, cicloturism, 
gimnastică sportivă și artistică, 
înot, schi, tenis de cîmp, volei)

De altfel, acești ambițioși pionieri 
sportivi au și ținut să onoreze ju
bileul cu cîteva poziții fruntașe în 
ierarhiile pe țară (locul I la car
turi, locul IV la micromodele, lo
cul 1 și II — individual și IV — 
echipă, la schi) și pe județ (locul 
II la gimnastică), trofee și distinc
ții care s-nu adăugat celor peste 
100 adăpostite de vitrina sportivă 
a Casei ponierilor.

Vitrina pe care o credem îmbo
gățită atunci cînd pionierii vor a- 
vea la dispoziție sala lor de sport, 
a cărei construcție — după cum 
ne-a informat directoarea Casei 
pionierilor, tovarășa Lenuța Morar 
— va începe curînd: „Urmînd să 
fie ridicată integral prin muncă 
patriotică, viitoarea sală de sport 
ce va fi dăruită pionierilor va fi re
zultanta unui efort comun al tutu
ror cadrelor care funcționează în 
cadrul Casei pionierilor, al celor 
2 600 de pionieri, al părinților aces
tora, a numeroase întreprinderi 
care și-au oferit cu generozitate 
sprijinul, ca și al aportului dat de

Consiliul popular municipal. Mi- 
cropalatul sporturilor — a preci
zat interlocutoarea noastră — va 
întregi ideal Casa pionierilor din 
Cluj, lăcaș pus în slujba cultivării, 
șlefuirii Și educării talentelor din 
rîndul purtătorilor cravatelor ro
șii".

Alăturîndu-ne tuturor celor care 
i-au felicitat pe pionierii clujeni 
pentru jubileu și împlinirile lor 
de pînă acum, le urăm succes și pe 
mai departe.

Duminică, ultima etapă a turu
lui campionatului diviziei A de 
rugby. O etapă completă, interesan
tă, deși campioana de toamnă este 
cunoscută : Grivița Roșie. Indife
rent de rezultatul meciului pe care 
îl vor obține în fața Științei Pe
troșani. grivițenii își vor păstra po
ziția de lideri. Oricum, meciul pro
mite să ofere un »bun spectacol da
torită formei în care se află am
bele echipe. în plus, pentru Gri
vița Roșie meciul înseamnă un util 
test în vederea apropiatului turneu 
ce îl va întreprinde în Franța, în 
timp ce Știința revine în Capitală 
cu dorința de a demonstra că suita 
de victorii obținute în ultimele e- 
tape, la Steaua (18—9), Dinamo 
(6—3) și „U“ Timișoara (6—0), nu 
sînt de fel jocul întîmplării. Me
ciul se va juca în. cuplaj pe te
renul din „Parcul copilului" cu 
partida dintre Steaua și SportulNușa DEMIAN

ȘF I. E. F. S. - RAPID (masculin) SE DISPUTĂ AZI

CANDIDAȚII OLIMPICI SÎNT SCUTIȚI

DE CONCURSUL DE VERIFICARE?

Două sînt partidele care dețin 
„capul dș afiș" al etapei: Dinamo- 
Medicina (feminin) și I.E.F.S. — 
Rapid (masculin). Ambele echipe 
feminine, aflate în partea supe
rioară ă clasamentului, fără nici 
o înfrîngere, dispun de reale posi
bilități de a oferi (ceea ce nu prea 
au făcut pînă acum) un spectacol 
voleibalistic de calitate. Meciul 
băieților l-am putea numi meciul 
ambiției, a) dorinței continue de 
afirmare. Cele două team-urî se 
caracterizează prin tinerețea majo
rității jucătorilor care, în întrece
rile precedente, au etalat valențe 
multiple. Sperăm că ele vor fi va
lorificate din plin în această con
fruntare. Partidele sint programate 
astfel : Dinamo — Medicina (A, f), 
sala Dinamo, de la ora 17,00 ; 
I.E.F.S. — Rapid (A, m), sala Flo- 
reasca, de la ora 19,00.

In campionatul masculin, aflat la 
cea de-a VII-a etapă, pasionalii 
voleiului au posibilitatea să asiste 
la o întîlnire atractivă: Progre
sul — Dinamo. Actualii lideri vor 
căuta să-și mențină imaculată ru
brica „pasiv", în timp ce „banca
rii" lui H. Nicolau (inepuizabil) 
vor căuta să înscrie un succes de 
prestigiu. în rest, se vor disputa 
partidele Viitorul Bacău — Poli
tehnica Timișoara (gazdele avînd 
prima șansă), Universitatea Cluj —

Tractorul Brașov (studenții vor în
cerca să valorifice avantajul tere
nului propriu) și Universitatea Cra
iova — Unirea Tricolor Brăila (der- 
byul codașelor). Partida Politeh
nica Galați — Steaua este amînată, 
gălățenii participînd la un turneu 
în Cehoslovacia.

Din jocurile celei de a V-a etape 
a campionatului feminin, se des
prinde întîlnirea Farul — Rapid. 
Giuleștencele, neînvinse, doresc 
neapărat victoria pentru a se 
menține în zona de frunte a clasa
mentului. Farul, deși nu mai are 
două voleibaliste valoroase, poate 
să dea o replică viguroasă. Ori 
cum, va fi o partidă grea pentru 
ambele formații. în sala Construc
torul, se înfruntă noile promovate 
Constructorul și Sănătatea Arad. 
Indiscutabil, privind prin prisma 
evoluțiilor anterioare, victoria nu 
poate scăpa bucureștencelor. Ac
tuala lideră, Penicilina, joacă la 
P. Neamț cu Ceahlăul. Acestor 
partide li se mai adaugă jocul din
tre C.Ș.M. Sibiu și C.P.B., ambele 
echipe aflate în partea inferioară 
a ierarhiei.

Vrem să credem că în noile în- 
tîlniri echipele ne vor da motive 
de satisfacție prin calitatea jocului 
prestat.

Em, F.

@ Campionatul de juniori pe echipe al municipiului București

studențesc. Prilej de reabilitare 
pentru rugbyștii militari, care trec 
evident printr-o pasă neagră, dar 
și de ambiție pentru studenții 
bucureșteni. dispuși să dea totul 
pentru a realiza un rezultat cit 
mai strîns

Nu mai puțin interesante se a- 
nunță șj partidele programate în 
tară. Dintre acestea reține atenția, 
în primul rînd, cea de la Iași, unde 
Politehnica va primi replica lui Di
namo. Deși nu mai este angajată 
în lupta pentru titlu. ..Dinamo nu 
înțelege să trateze acest joc ca pe 
o simplă formalitate" — așa a tir 
nuț să ne sublinieze antrenorul Fi. 
Gheondea. Tn același timp, echipa 
gazdă, care știe, în general, să 
joace acasă, mizează pe o victorie 
menită să-j amelioreze poziția în 
clasament.

Practic, același obiectiv îl ur
măresc și celelalte formații gazde : 
,,U“ Timișoara, care va juca cu 
Rulmentul Bîrlad, Farul Constanta 
în partida cu Gloria șl C.S.M., Si- 
biu în întîlnirea cu Agronomia 
Cluj.

partide dificile. Alexandru Fodor 
contra lui Dan Niculescu, Cristian 
Popescu contra lui Mihai Albu, Ra
pid contra formației Dinamo. O 
întrecere atractivă și cu însem
nătate deosebită asupra poziției vi
itoare în clasamentul diviziei mas
culine A, în care, actualmente, cele 
două echipe se află ia egalitate 
de puncte (cîte 3) și sînt despăr
țite doar de coșaveraj, favorabil 
campionilor. Formații. RAPID ; Cr. 
Popescu, Popovici, Stănescu. Tur
sugian, Predulea, Lucaci, Adrones- 
cu, Lungulescu, Petruc, Petreanu, 
Vintilă, Victor; DINAMO : Albu, 
Diaconescu, Novac, Dragomirescu, 
Zisu, Cernea, Vizner, Chivulescu, 
Haneș, Săuca, Bradu, M. Du
mitru. Arbitri : C. Negulescu și T. 
Petruțiu,

Cel mai interesant meci al eta
pei a III-a se dispută, însă, miine 
dimineață (la ora 9. nepotrivită, 
după părerea noastră, pentru o în
trecere foarte atractivă pentru pu
blic), în sala Floreasca. Politehnica 
București, una dintre principalele 
candidate la titlul de campioană 
a țării, dar aflată acum pe ulti
mul loc în clasament cu două In
fringed din tot atîtea partide, joa
că cu Politehnica Galați, teoretic 
echipă „de mijloc". dar în fapt 
actualmente ocupanta locului se
cund. neînvinsă ca și fruntașa cla
samentului, Steaua. Este cert că 
e țevii prof. Stela Rusu vor lupta 
din răsputeri pentru realizarea pri
mei victorii, dar la fel de sigur 
este că prof. Petrică Vasiliu va 
ști să-i îndrumeze pe baschetbaliș- 
tii din Galați spre o evoluție bună 
și poate chiar spre victorie. For
mații. POLITEHNICA BUCUREȘTI: 
Dudescu, Popa. Georgescu, Pîrșu. 
Rotaru, Rusu, Troacă, Anastasii). 
Novacek. Tue, Cernat, Băceanu, 
Bîrtă ; POLITEHNICA GALAȚI • 
Samson. Moraru. Dorneanu, Nico- 
lescui Milea, Tîrlă, Ganea, Răi- 
leanu. Martinescu, Anton, Tudose. 
Moraru, Breazu. Ciupe, Teleman. 
Arbitri : dr. Dan Chiriac și N. . 
Iliescu. *

Celelalte jocuri ale etapei a III-a: 
Voința București — Universitatea 
Timișoara, I.E.F.S. — Mureșul Tg. 
Mureș, Universitatea Cluj — 
I.C H.F., Politehnica Cluj — Steaua.

★
La fete, se dispută etapa a IV-a, 

care cuprinde următoarele întîl- 
nîri. Politehnica București — Vo
ința Brașov. Rapid — Constructo
rul București, A.S.A. Cluj — 
I.E.F.S. (cel mai important joc). 
Universitatea Iași — Universita
tea Timișoara, Sănătatea Satu 
Mare — Crișul Oradea,

★
Azi și mîine se desfășoară și 

jocurile primei etape a celui da 
al doilea tur al diviziei B. Amin
tim că în fruntea clasamentelor 
seriilor se află Politehnica Brașov. 
Universitatea Craiova, Farul Con
stanța, Academia Militară U bă
ieți ; Voința Tg. Mureș. Universi
tatea Craiova, Universitatea II Iași 
și Arhitectura București Ia fete.

ÎN ETAPA A 3-a A CAMPIONATULUI PE ECHIPE
A treia și ultima etapă a retu

rului campionatului divizionar de 
box pe echipe se va disputa la 
sfîrșitul acestei săptămîni. Este, 

din păcate, o etapă incompletă, din 
cauza unor absențe fortuite și a 
altora nejustificate. în prima ca- 
categorie intră formațiile Farul (în 
turneu peste hotare), A.S.A. Bacău 
și Răsăritul Caracal, în cealaltă 
Metalul MEVA Tr Severin si Con
structorul Hunedoara, recordmane 
în forfaituri.

Așadar, ultima etapă a campio
natului programează următoarele 
partide: Constructorul Galați — 
Cimentul Medgidia -F Portul Con
stanța (restanță), Dinamo Brașov— 
C.S.M. 4- Voința Cluj, Muscelul 
Cîmpulung — C.S.M. Sibiu, Me
talul Bocșa — Metalul 4- Rapid 
București, Motorul Arad — A.S.A. 
Cluj, Voința Satu Mare — C.S.O.

Echipele care țintesc primul loc 
în seriile respective sînt curioase 
să afle mai devreme modalitatea 
de disputare a turneului final și, 
bineînțeles, dacă în acest ultim 
act al campionatului li se vor ală-

tura reputatele formații Dinamo 
și Steaua. De la F. R. Box am pri
mit știrea că o hotărîre în acest 
sens va fi luată marți.

La ora cînd apar aceste rînduri, 
echipa națională de haltere a Ro
mâniei trebuia să fie prezentată la 
Atena, pentru a participa la Jocu
rile Balcanice. Cum , însă organiza
torii au anunțat în ultima clipă că, 
din motive tehnice, întrecerile nu 
vor avea Ioc, federația de speciali
tate din țara noastră a luat o ini
țiativă lăudabilă : organizarea unui 
concurs de verificare a lotului.

Reuniunea a avut loc la Ploiești 
și a oferit antrenorilor cîteva con
cluzii edificatoare.

La acest concurs de verificare 
au fost invitați în primul rînd 
membrii lotului olimpic. Spre re
gretul nostru insă, din cel 5 can
didați olimpici, s-au prezentat 
la start doar trei, dintre care nu
mai doi au încheiat concursul ! 
Din acest punct de vedere, primul 
test nu și-a atins scopul. Zoro Fiat 
a absentat datorită unei fracturi la 
mină suferită zilele trecute; Ion 
Hortopan a luat startul bolnav și 
a abandonat după stilul „împins" 
(95 kg); iar Victor Rusu a invocat 
scuza că... nu este pregătit pentru' 
un concurs de verificare I Consi
derăm că o asemenea atitudine sfi
dează încrederea ce s-a acordat 
unui sportiv selecționat în lotul 
olimpic. Ne întrebăm pe bună 
dreptate : V. Rusu nu se antrenea
ză în cadrul clubului Steaua ? 
Mai mult, V. Rusu — nefiind a- 
nunțat de către antrenorul său de 
club, nici nu a făcut deplasarea 

r” Sînt critici. — credem
ju;. furate — asupra cărora trebuie 
să reflecteze cei vizați, pentru ca 
In viitor asemenea greșeli să nu 
se mai repete.

Ce au făcut ceilalți „olimpici" 
ți memigf} laiului natismll

Comportarea „olimpicilor" nu a 
fost la înălțimea cifrelor planifica
te pentru această perioadă. V. Bă- 
descu (cat. pană) a realizat doar 
340 kg — față de 3S0 cît i se ce
rea ! M. Grigoraș (cat. cocoș) a to
talizat 322,5 kg (325 kg în afară 
de concurs) cu 2,5 kg sub norma 
fixată. La cat. mfocie, Gh. Mîi- 
nea (cu 5 kg sub limitele catego
riei) a obținut un rezultat promi
țător : 410 kg. Tînărul V. Deac, la 
„supergrea", se menține pe linia 
ascendentă din ultima vreme, rea- 
lizînd de data aceasta 455 kg 
(152,5 — 135 — 167,5). Ne așteptam 
însă la mai mult din partea lu)

S. Herghelegiu Ia „grea" : 460
(155 — 135 — 170) — performan
țe pe care le-a mai realizat și care 
se cer îmbunătățite. (I. O.).

• In campionatul municipal de 
juniori pe echipe s-au înregistrat 
următoarele rezultate, în ordinea 
categoriilor I A. Ploieșteanu (P) 
210 kg, N. Ilie (R) 267,5 kg. 1). 
Apostol (D) 275 kg, C. Ionescu 312,5 
kg, S. Apostol (R) 315 kg, G. Stoi- 
cescu 385 kg, M. Farcaș (R) 315 kg, 
G Dumbravă (P) 320 kg, C. Măr
gărită 347,5 kg. Pe echipe: I. 
Rapid 24 p, 2. Progresul 31 p. 3 
Olimpia 35 p.

DINAMO S-A IMPUS CLAR

In fata echipei rapid, aflată sub imperiul nervilor

neînvinse In campionat
înaintea etapei a VII-a In divizia A 

au mai rămas neînvinse 3 echipe din 
cele 40 care activează In competiție : 
Voința Tg. Mureș (campioana țării) la 
bărbați, Voința București șl C.S.M. Re
șița la femei. Campioana echipelor fe
minine, Voința Tg. Mureș, a suferit pri
ma el Înfrîngere săptămlna trecută, pe 
arena proprie . din partea echipei Voin
ța Cluj.

Cele mal Interesante jocuri ale etapei 
a VII-a sînt : Gloria București — Voința 
București, Voința Ploiești — Laromet 
București, Hidromecanica Brașov — 
Voința Tg, Mureș — la femei; Rulmen
tul Brașov — Constructorul Galați, Fla
căra Clmplna — Gloria București șl 
Rapid București — Voința București — 
la bărbați.

In partidele restante s-au înregistrat 
următoarele rezultate : FEMININ : vo
ința Constanța — Constructorul Bucu
rești 2263—2151 p.d., Laromet București 
— Rapid București 2376—2298 p.d.; MAS
CULIN 1 Constructorul București — Fla
căra Clmplna 5584—5116 p.d.

FEMININ — SERIA SUD

LA TIMIȘOARA A ÎNCEPUT ÎNTRECEREA JUNIORILOR

TIMIȘOARA, 12 (prin telefon, de 
Ia corespondentul nostru).

Azi a început în localitate, în sala 
Olimpia, campionatul republican de 
gimnastică pe echipe și individual re
zervat juniorilor. La această ediție 
a competiției participă 278 de gîm- 
naști din aproape toate județele țării

Iată ciștigătorii din prima zi : 
FETE CATEGORIA a II-a — Pe apa 
rate — sărituri : Magda Berea (Șc 
sp. Sibiu) 9,15 p ; paralele: Sma- 
randa Marinescu (Selecționata Bucu
rești) 9,30 p ; birn'ă : Gabriela Korodi 
(Bihor) 9,20 p ; sol : Smaranda Ma- 
riașșcu 9,25 p 5 individual compus:

1. Gabriela Korodi 36,20 p, 2. Sma
randa Marinescu 35,55 p, 3. Ecaterlna 
Szabo (Bihor) 35,50 p. Pe echipe : 
1 Sel. București 175,05 p, 2. Bihor 
175 p. 3. Constanța 166 p. BĂIEȚI 
CATEG. I — sol : C. Kovacs (Timiș)
9.20 p ; cal : V- Neagu (Steaua) 9 p ; 
inele : C. Kovacs 9.85 p ; sărituri : 
A Stan (Șc. sp. Sibiu) 9.40 p ; para
lele : P. Szabo (Șe. sp. Gheorghienl) 
9.10 p ; bară : M. Bresteanu (Timiș)
9.20 p. Individual rumpus : 1. P. Szabo 
52,50 p i 2. St. Mierlușcă (C.S M S 
Iași) 52,05 p. 3. C. Kovacs 51,30 p.

întrecerile continuă sîmbătă și du
minică.

P. ARCAN

(a
Așadar, poloiștii de la Dinamo 

au cele mai mari șanse de a cuceri, 
pentru a 15-a oară consecutiv, titlul 
de campioni ai țării. C-îștigînd de 
o manieră indiscutabilă pasionantul 

• derby cu Rapid — scorul de 7—4 
nu reflectă, decît în parte, superio
ritatea lor netă din meciul de joi 
seara — eî s-au distanțat la patru 
puncte de echipa giuleșteană, avantaj 
pe care, în mod normal, feroviarii 
nu-l mal pot recupera.

Cum s-a impus Dinamo în aceas
tă partidă decisivă 7 Spre deosebire 
de întilnirile precedente cu reduta
bila lor adversară, de data aceasta, 
echipa din șoseaua Ștefan cel Mare 
a dorit să curme emoțiile suporte
rilor săi, îngrijorați de golaverajul 
superior ai Rapidului ce putea de
veni hotărîtor în cazul unul succes 
feroviar. întrecerea a fost abordată 
cu toată seriozitatea și capacitatea 
oferită de lotul ei mult mai omo
gen. Kroner și coechipierii săi. spre 
deosebire da adversari, nu s-au aven
turat în acțiuni riscante, care să 
lase fără o acoperire permanentă 
spațiul din fața propriei porți. calcu- 
lînd cu mare precizie flecare acțiu
ne ofensivă. în același timp, ei au 
știut să profite cu exactitate de cîte- 
va erori ale jucătorilor rapidlști (in 
prima repriză, de pildă, la scorul 
de 0—0 aceștia nu au sesizat mane
vra tactică a lui Zamfirescu, și nu 
au fost atențl Ia fluierul mesei ofi
ciale. fapt care i-a contat un gol ea 
si gratuit) Chiar și in situațiile de 
superioritate numerică, dinamovbtii 
su acționat mai lucid, folosind o 
bună așezare în fața porții adver 
se și mijloace mai variate pentru a 
concretiza.

Șerban Huber, ca de obicei, a fost

sobru șl atent, salvindu-și echioa 
în mal multe momente grele, dînd 
astfel un puternic suport moral co
echipierilor săi. Alături de el, Kro
ner, Zamfirescu șl Novac, cu expe
riența partidelor dificile și o mi
nunată intuiție a acțiunilor ofensi
ve cu caracter decisiv au fost oa
menii de bază ai învingătorilor. O 
mențiune deosebită pentru tînărul 
Dan Frîncu. care confirmă frumoa
sele sale calități de realizator.

Rapid, mai puternică în acest se
zon ca niciodată, nu a reușit marea 
surpriză, cedînd fără drept de apel 
în această întîlnire hotăritoare. ju
cătorii feroviari, descurajați după 

nereușita din prirrfele minute (dacă 
Szabo nu mal pasa Iui Miu, și ar 
fi tras direct din poziția favorabilă 
pe care și-o crease. în loc da 1—0 
pentru Dinamo, scorul ax fi putut 
deveni 1—0 pentru Rapid), s-au lă
sat pradă nervilor, pierzind aproape 
complet clarviziunea cu care ne obiș
nuiseră în derby-urile precedente. 
Așa se explică faptul că în situații 
clare de „om în plus” ei au ratat co
pilărește, iar la cele două penal- 
tyurf de care au beneficiat, Szabo 
și C. Rusu î-au prilejuit... noi oca
zii de afirmare Iul Huber. O mare 
vină în acest sens o poartă chiar

SANCȚIUNI DICTATE

antrenorul C Vasiliu care, în Ioc 
să-și tempereze elevii și să le indice 
cea mai bună tactică pentru a depăși 
o echipă în mare vervă, a fost mai 
mult preocupat de prezența persoa
nelor oficiale de la masa secreta
riatului. vrînd. la un moment dat, 
să scoată echipa din teren (!). De 
altfel. în finalul partidei, el a asis
tat impasibil la atitudinile cu totul 
reprobabile ale jucătorilor Țăranu si 
Bartolomeu, care l-au insultat pe 
arbitrul N. Nlcolaescu. Ne-a sur
prins. de asemenea, și faptul că an
trenorul rapidist nu a sesizat, nici 
un moment, că P. Chețan nu se află 
într-o zi prea bună, nelnlocuindu-I 
cu cel de-al doilea portar, P. Mure- 
șan- Și, cum greșelile se plătesc a- 
proape Întotdeauna...

Oricum. însă, am asistat Ia. o par
tidă de un bun nivel, care a justifi
cat marele interes al spectatorilor 
ce au lăut cu asalt tribunele (neîn
căpătoare) ale piscinei Floreasca. Și 
ceea ce este și mai îmbucurător, 
majoritatea jucătorilor din selecțio
nata țării au demonstrat, din nou, 
evidenta lor creștere valorică din 
acest sezon, lucru subliniat de cei 
mai mulți dintre tehnicienii prezenți 
la derby.

A. VASILIU

DE BIROUL FEDERAL

Clasamentele înaintea etapei a VII-a s

1. Voința Buc. 6 6 0 0 5238 12
2. Laromet Buc. 6 4 0 2 7206 8
3. Cetatea Giurgiu 6 4 0 2 7157 8
4. Metrom Brașov 6 3 0 3 0280 6
5. Voința Constanța 6 3 0 3 4508 6
6. Voința Ploiești 6 2 0 4 0327 4
7. Gloria :București 6 2 0 4 0231 4
8. Rapid București 6 2 0 4 6855 4
9 Petrolul Băicoi 6 2 0 4 6339 4

10. Constr. Buc. 6 2 0 4 4299 4

Reunit tn cursul dimineții de Ieri, birou! FR. Natație a luat o serie de măsuri 
penii u sancționare* celor vinovațl de actele nesportive petrecute în cadrul turneului 
final :

Antrenorului C. Vasiliu (Rapid) i s-a ridicat dreptul de a mal conduce me
ciurile echipei sale pînă la sfîrșitul turneului, Iar antrenorul C. Corcec (Dinamo) a 
primit un avertisment. Jucătorii Țăranu, Bartolomeu (Rapid). Schilka (I.E.F.S.) și 
Zamfirescu (Dinamo) au fost suspendați pe cîte o etapă, sancțiune dictată si împo
triva arbitrului N. Nicolașscu, —

SERIA NORD

1. C.S.M. Reșița
2. Voința Tg. Mureș

6 6 0 0 6691 12
6 5 0 1 7181 10

3. Voința Cluj 6 3 0 3 9286 6
4. Voința Timiș. 6 3 0 3 6509 6
5. Voința Oradea 6 3 0 3 4420 6
6. Voința Mediaș 6 2 0 4 8971 4
7. Hidro. Brașov 6 2 0 4 8843 4
8. Voința cralova 6 2 0 4 6655 4
9 Dermagant Tg. M. 6 2 0 4 4376 4

10. Voința Sibiu 6 3 0 4 4363 4

MASCULIN — SERIA SUD
1. Constr. Galați 6 5 0 1 15278 10
2. Flacăra Clmplna 6 4 0 2 15213 8
3. Constructorul Buc. 6402 14747 8
4. Gloria Buc. 6402 6973 8
5, Voința București 6402 9935 8
6. Rapid București 6 3 0 2 20808 6
7. Petrolul Ploiești 6 3 0 3 20190 6
8. Metalul Plopeni 6 10 5 19129 2
9. Rulmentul Bv. 6 1 0 5 14572 2

10. Rafinăria Teleajen 6 1 0 5 10343 2
SERIA NORD

1. Voința Tg. Mureș 6 9 0 0 20545 12
2. Voința Cluj 6403 14867 8
3. C.F.R. Tg Mureș 6403 10080 8
4. C.S.M. Reșița 6402 9410 8
5. Electrica Sibiu 6303 14528 6
6. Voința Lugoj 6303 9664 6
7. C.F.R. Timișoara 6204 19675 4
8. Gaz metan Mediaș 6204 13910 4
9. Olimpia Reșița 6 1 0 5 14787 2

10, Ț.C. Oradea 6 1 0 5 14528 a,
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sîmbătă
BASCHET: Sala Giulești, 

de la ora 17; Politehnica— 
Voința Brașov (f. A.), Rapid 
—Constructorul (f. A.), Ra
pid—Dinamo (m. A); sala 
Constructorul, de la ora 16: 
Universitatea—Voința Bucu
rești (f. B), Olimpia—Progre
sul București (f. B). Acade
mia Militară—Progresul (m. 
B), Medicina—Arhitectura
(f. B.).

FOTBAL: Terenul Laro- 
met, ora 14,30: Laromet— 
Voința (divizia C) ; stadionul 
Dinamo, ora 14,45 : Dinamo 
—F.C. Argeș (amical).

HANDBAL : Sala Floreas
ca, ora 18: meciul feminin 
România—Japonia

PATINAJ ARTISTIC: Pa
tinoarul acoperit „23 August", 
ora 19,30. Demonstrația clu
bului sportiv I.E.F.S.

POLO : Bazinul Floreasca, 
de la ora 18 : Rapid—Voința 
și Dinamo—I.E.F.S., meciuri 
în turneul final ; C.S. Șco
lar—Lokomotiv Sofia, joc 
internațional.

POPICE : Arena de la clu
bul uzinelor Republica : Glo
ria—Voința ; arena Giulești: 
Rapid—Constructorul — me
ciuri în campionatul femi
nin (divizia A). Jocurile în
cep la ora 16.

SCRIMĂ t Sala Floreasca 
II, de Ia orele 8 și 17 : fina
lele „Cupei României" (flore
tă fete și spadă).

VOLEI: Sala Dinamo, de 
Ia ora 17 : Dinamo—Medici
na (f. A); sala Floreasca, 
de la ora 19: I.E.F.S.—Ra
pid (m. A).

DUMINICA
ATLETISM i Aleea Circu- 

eului de Stat, ora 10 î „Cupa 
Gloria" Ia marș.

BASCHET: Sala Floreasca, 
de la ora 9 i Politehnica— 
Politehnica Galați (m. A), 
Voința—Universitatea Timi
șoara (m. Ă), I.E.F.S.—Mure
șul Tg. Mureș (m. A), P.T.T. 
— Comerțul Tîrgoviște (m. B).

BOX : Sala Casei de 
tură a sectorului IV 
Turturele) de la ora 10 : 
ciuri în cadrul „Cupei 
Iirnpia".

CICLOCROS: Stadionul
Olimpia (Șos. Vitan). ora 10 1 
„Cupa Olimpia"

FOTBAL: Stadionul „23 
August", ora 14: România— 
R. S, Cehoslovacă (câmp, eu
ropean) ; stadionul Metalul 
ora 9,15 : Metalul—Sportul 
studențesc (juniori); ora 11: 
Metalul—Ceahlăul P. Neamț 
(div. B); terenul Ghencea. 
ora 10: Steaua—Farul (a- 
mical) ; terenul Flacăra ro
șie, ora 10: Flâcăra roșie— 
Tehnometăl (divizia C); Sta
dionul Dinamo, ora 11 : Di- 

. namo. Obor—Victoria Lehliu 
(divizia C) ; terenul T.M.B., 
ora 10 1 T.M.B.—Unirea Tri
color (divizia C); Terenul 
Voința, ora 10 : Sirena—Auto
buzul (divizia C):

LUPTE: Sala Giulești, de 
la ora 10, reuniuni de greco- 
romane, divizia A, Rapid 
București—Dunărea Galați— 
Pescărușul Tulcea; sala Vi
itorul : Metalul București— 
C.F.R. Timișoara—C.S.M. Re
șița.

POLO: Bazinul Floreasca, 
de la ora 9 : C.S. Școlar— 
Lokomotiv Sofia, meci inter
național, I.E.F.S.—Voința și 
Rapid—Dinamo, meciuri în 
turneul final.

POPICE: Arena Giulești, 
de la ora 81 partidă de di
vizia A (masculin) Rapid 
București—Voința București.

RUGBY : Terenul Parcul 
Copilului, ora 9: Steaua— 
Sportul Studențesc, ora 10,30 i 
Grivița Roșie—Știința Petro
șani.

SCRIMĂ: Sala Floreasca 
II, de la orele 8 și 17 : fina
lele „Cupei României" (flo
retă băieți și sabie).

VOLEI: Sala Progresul, de 
la ora 9 : Progresul—Dinamo 
(m. A); sala Constructorul, de 
la ora 9 : Constructorul—Să
nătatea Arad. (f. A).

cul- 
(str. 
me- 
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MÎINE, MECIUL
ROMÂNIA—CEHOSLOVACIA
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TRICOLORII ȘI-AU CONTINUAT PREGĂTIRILE
ANIMAȚI DE DORINȚA

J

UNEI BUNE COMPORTĂRI
* Ieri, ultimul antrenament dinaintea meciului

• Dumitru se simte mai bine • R. Nunweiller restabilit

Doar azi nu-i duminică. O zi ne 
mai desparte de meciul cu Ceho
slovacia. Gîndurile, pline de căldu
ră, ale zecilor de mii de iubitori ai 
fotbalului din țara noastră se în
dreaptă spre cei ce vor avea onoa
rea, dar și atît de greaua misiune, 
de a îmbrăca în această duminică 
de toamnă tricou] reprezentativei.

In acest timp, la baza sportivă de 
la Snagov, cartierul general a] tri
colorilor, pregătirile au continuat. 
Ca și în zilele precedente, o at
mosferă sobră, de adîncă responsa
bilitate, de încredere în forțele pro
prii, a caracterizat activitatea lotu
lui nostru. Toată lumea e conștientă 
de dificila misiune, toți jucătorii 
(cei valizi) sînt gata să se compor
te la valoarea pe care le-o cunoaș
tem și să dea totul. Un singur e- 
xemplu este edificator în acest 
sens. îl întrebam pe Angclo Nicu
lescu dacă, în eventualitatea nefo- 
losirii Iuj Dumitru, Anca a fost pre
gătit pentru a-] înlocui. „E călit în 
hieciul pe Wembley. N-am stat de 
vorbă cu el în mod special. Clujea
nul cunoaște foarte bine lecția și 
știe ce are de făcut. E un jucător 
dirz și avem încredere în el".

Dumitru și-a continuat cu rigu
rozitate. programul stabilit de me-

dicul lotului, ședințele cu raze dia- 
dinamice au inceput parcă să-și facă 
efectul. Rapidistul era bucuros că 
a început să urce și să coboare 
treptele vilei, fără să se mai spri
jine și fără să mai simtă durerile 
pe care le avusese miercuri seara 
și joi dimineața. Răspunsul, însă, 
la întrebarea „dacă va juca sau nu" 
îl vom primi abia azi, cînd medi
cul și antrenorii îl vor trimite in 
teren pentru o ușoară încălzire și o 
mișcare necesară. Joi, la antrena
mentul de după-amiază, lingă Du
mitru, acolo pe marginea dreptun
ghiului de gazon, l-am văzut și pe 
Radu Nunweiller. Dinamovistul 
acuza dureri în tendonul lui Achile 
de la piciorul drept, fapt pentru 
care antrenorii l-au scutit de efort, 
iar vineri dimineața 1-au trimis, 
împreună cu Dumitru și Mocanu, 
la Centrul medical din Capitală 
pentru control și tratament.

Ieri dimineață, pe o vreme îm
bietoare, tricolorii au luat parte la 
o nouă ședință de pregătire. A fost 
un antrenament mai ușor, cu o du
rată de 60 de minute, cu un conți
nut tehnico-tactic, în scopul de a 
menține nivelul pregătirii fizice, 
■dobînd.it pînă în momentul de față, 
în afară de cei trei jucători de care

(Urmare din pag. 1)

LUCESCU
am amintit, selecționabilii se simt 
bine. După baia, masajul și sauna 
de Joi seara, ușoara febră acuzată 
de Dobrin (datorată, spunea el. e- 
fectuării testului Astrand) sau Lu- 
pescu (care se plîngea că 'terenul de 
la „23 August" a fost, miercuri, 
prea tare) a dispărut. După masa 
de prînz, lotul s-a odihnit, iar după- 
amiază a poposit la București pen
tru a vizita Muzeul de Istorie a 
Partidului Comunist, a Mișcării Re
voluționare 
România. ’

și Democratice din

★

reintîlnirea cu lotul 
am aflat lucruri îmbucurătoare. Du
mitru se simte mai bine și sînt 
șanse să joace, iar folosirea lui 
Nunweiller VI e o certitudine.

Constantin ALEXE

Aseară la

DORIM ȘI AȘTEPTĂM CU TOȚII
UN SUCCES

(Urmare din pag. î)

în situații care te solicită intens 
emoțional, ascendentul lucidității, 
care va juca cu siguranță și mîine 
un rol major în înclinarea victo-

AL SPORTIVILOR NOȘTRI
chipei naționale și această așa- 
zisă „teză de public", Angelo Ni
culescu ne-a răspuns următoarele: 
„Nu putem hotărî, dinainte, desfă
șurarea punct cu punct a jocului. 
Deși nu ne-ar face nici o plăcere, 
este posibil ca oaspeții să deschi
dă ei scorul, tn fotbal, asemenea 
perspective nu se ocolesc cînd se 
pregătește un meci. Nici noi nu le 
ocolim și pot să vă spun că jucă
torii noștri vor intra hotărîți să 
marcheze nu un gol, ci mai multe, 
în orice caz, mai multe decît fot
baliștii cehoslovaci".

Apreciind judiciozitatea ■ acestui 
'ră'țîqnârtfenV care nu se Vrea o 
simplă „mutare psihologică". vom(? 
ajunge, în sfîrșît.- Ia o estimare 
care nu poate fi eludată înaintea 
oricărei întreceri.

Estimarea șanselor, celor două 
echipe.

Plecînd de la „precedentul Gua
dalajara", cînd, pe teren neutru', 
echipa României s-a dovedit mai 
puternică decît adversara sa de 
mîine. și ajungînd la ora... stadio
nului „23 August" (14 noiembrie 
— ora 14), susținem că în raportul

IORDĂNESCU

DOBRIN
Văzuți de I Al. CLENCIU

de forțe n-au intervenit în ulti
mul an deosebiri calitative preg
nante. Este adevărat că în ultima 
partidă (de Ia Bratislava) victoria 
a revenit, la limită, echipei Ceho
slovaciei, dar nu poate fi uitat fap
tul că acel meci a fost la un pas 
de a se termina Ia egalitate, am
bele formații prezentînd un. poten
țial de joc asemănător, la treapta 
mediocrității.

Ar mai fi, poate, de adăugat, la 
tabloul echilibrului de ansamblu 
care domină ultimele întîlniri Ro
mânia—Cehoslovacia, că echipa 
țării noastre se prezintă' mîine: cu 
doyă. .incontestabile afuur.i morale. ■ ■ 

Primul ntu se numește Tmava.. 
•La Tmava,' o parte 'din- titularii 

echipei noastre reprezentative au I- 
reușit să obțină o incontestabilă, 
victorie psihologică asupra unora 
din selecționații de azi ai antre-: 
norului Novak.

Al doilea atu, care poate și el 
juca un rol important în stabilirea 
rezultatului, se numește teren pro
priu, public cald, forța de mobi
lizare pe care mii de suflete pot 
s-o transmită echipei favorite.

Dar, poate, mai presus de toate, 
trebuie contat pe ambiția jucăto
rilor noștri care, după ce au for
țat ușa calificării în turneul final 
al unui campionat mondial, știu că 
au mîine — din nou — prilejul să 
confirme în fața Europei ascensi
unea valorică din ultimii ani a 
echipei României.

Dorim fotbaliștilor noștri, deplin 
succes !

SPORTIVITATE ÎN TEREN f
SPORTIVITATE Șl INTRIBUNE!
dispuși să incite din tribune, ca și 
asupra speculanților din afara sta
dionului".

Despre mijloacele folosite de su
porteri în timpul partidelor s-a dis
cutat, de fapt, Ia unison. Conclu
zia, exprimată de strungarul Ion 
Bădae, șef de brigadă : „încurajare 
fără pauză — dacă jucătorul n-arc 
voie să obosească 90 de minute, de 
ce ar avea voie galeria ? — orali
tate (scandări, cîntece) care să în
locuiască talăngile, clopotele, sire
nele, ce creează o atmosferă insu
portabilă".

cazul să mediteze mai serios și să 
ia măsurile ce se impun.

„UN SINGUR CRITERIU :

ÎNCURAJAREA purtătorilor

TRICOURILOR NAȚIONALE"

Aflîndu-ne înaintea unui meci in
ternațional atit de important cum 
este cel de duminică, România — 
Cehoslovacia, era firesc să abordăm 
în discuția noastră și acest subiect,

Ion Niță, șef de brigadă, adu- 
cînd în discuție susținerea entuzias
tă, cu dăruire, timp de 90 de mi
nute a echipei naționale în meciul 
cu Cehoslovacia, a subliniat nece
sitatea coeziunii spectatorilor, indi
ferent de preferința pentru un 
club sau altul, pentru un jucător 
sau altul: „Să avem duminică un 
singur criteriu : încurajarea purtă
torilor tricourilor naționale

La această opinie, care îndeam
nă la o strîngere a rîndurilor în 
jurul echipei naționale, s-au aso-

l
O MAI STRÎNSĂ LEGĂTURA

INTRE SUPORTERI Șl

JUCĂTORI

Pornind de la faptul că masa 
spectatorilor este. îndeobște, foarte 
eterogenă, fiind formală din indi
vidualități adesea total diferite ca 
nivel de cunoștințe, temperament 
și mod de manifestare, 
lori] noștri au apreciat 
unei mai intense munci 
în rindurile acestora. în 
obligații destul de mari 
ținătorilor de baze sportive și or
ganizatorilor de meciuri, care tre
buie să folosească pe scară mai lar
gă mijloacele specifice, auditive și 
vizuale, aflate la îndemina lor; 
stațiile de amplificare de 
dioane, panourile și afișele 
cuiri din regulamentul de 
texte cu conținut educativ, 
mele tipărite etc.

Pentru a deveni cu adevărat efi
cientă, activitatea cu scop educa
tiv nu trebuie, însă, limitată doar 
Ia ceea ce se poate face pe sta
dioane. Este necesar ca ea să se 
desfășoare în principal la locurile 
de muncă ale celor ce merg la fot
bal. precum și în cluburi și asocia
ții. „Credem că organizațiile de ti
neret și cele sindicale — spuneau 
tovarășii Constantin Bucbman, con
trolor C.T.C., șl Dumitru Grigore — 
care au atribuții directe în dome
niul sportiv, ar putea să dea a- 
tentia cuvenită, în cadrul preocu
părilor pentru ridicarea la un înalt 
nivel de exigență a comportamen
tului general al membrilor lor, și 
felului în care aceștia se manifes
tă ca spectatori la competițiile de 
pe stadioane". „Am văzut și auzit 
muiic lucruri interesante despre 
ihoduj îri cârc sînt oȚgahfiățl Su- * 
porterii dubiirțjor din alte țări — ,
afirma Aurel Matei. Oare cluburile " 
și asociațiile de la noi nu pot de
păși stadiul de inerție în care con
tinuă să se complacă? Ce anume 
le împiedică să atragă mai mulțî 
suporteri și simpalizanți, să între
prindă acțiuni educative cu aceș
tia ? Do ce ignoră ele posibilita
tea realizării, pe această cale, a 
unei mai strinsc legături intre su
porteri și jucători, care ar duce, 
implicit, la îmbunătățirea climatu
lui de pe stadioane ? Era, Ia un 
moment dat, în actualitate și clu
bul suporterilor echipei naționale. 
Co motive au determinat renunța
rea la această frumoasă iniția
tivă ?".

Sînt, desigur, întrebări la care 
conducătorii de cluburi și asociații, 
organele sportive în general, ar fi

interlocu- 
utilitatea 
educative 

acest sens, 
revin de-

la sta- 
cu spi- 
joc sau 
progra-

ECHIPA NAȚIONALĂ
Scrisorile sosite pe adresa redacției noastre au fost'. în această 

săptămînă într-un număr neobișnuit de mare. Această emulație 
este legată — mai este, oare, nevoie s-o spunem ? — de un eveni
ment sportiv așteptat cu mare interes i meciul cu echipa națională 
a Cehoslovaciei, din campionatul european. |

Prin cuvinte pornite din inimă, în care se reflectă, în același 
timp am zice, și neliniștea prilejuită de un meci foarte greu al 
tricolorilor noștri, dar și încrederea în puterea lor de luptă și de 
concentrare în momentele cele mai dificile, semnatarii acestor rîn- 
duri caută să-i încurajeze pe toți componenții reprezentativei noas
tre, să-i asigure că vor fi, ne toată durata meciului, alături de ei...

Iată cîteva spicuiri din scrisorile și telegramele sosite, în cursul 
zilei de ieri, Ia redacție 1 I

• „Vă rugăm din inimă, dragi sportivi, să na uitați nici 'o 
clipă că in această întrecere sportivă internațională aveți de apărat 
prestigiul sportului ' din țara noastră, al tricolorului românesc și 
pentru aceasta înalta datorie de a lupta cu nemărginit devotament 
și patriotism. Sîntem încredințați că — așa cum ați dovedit-o în
totdeauna tn întîlnirile decisive — și de această dată veți lupta, 
pînă la ultima picătură de energie, pentru succesul vostru, al nos
tru, al tuturor".

ÎNCURAJĂRI PENTRU

FOTBAL CLUB ARGEȘ — Pitești

• „Duminică, tricolorii se vor găsi din nou tn fața unul sever 
examen. Voi fi prezent, ca întotdeauna, în ovalul cu zeci de mii 
de inimi care vor bate mai puternic ca de obicei.

Noi, cei din tribune, trebuie să fim timp de 90 de minute un 
„tot", care să-i poarte pe cei 11 flăcăi din teren, cu tricolorul drag 
pe piept, spre victoria pe care o dorim atît de mult cu toții. Pre
zența în tribune trebuie să ne-o onorăm la cel mai înalt grăd de
ținută civică, disciplină și atașament față de echipa națională. Vrem 
ca victoria pe care o vor obține tricolorii noștri să fie recunoscută 
în mod sportiv și de adversarii noștri".

Die BLEOTU = turnător 
' Uzina de Aluminiu SLATINA

• ..Sîntem încrezători în echipa noastră națională și tn reve
nirea lui Dobrin printre tricolori. Dorim băieților noștri mult suc
ces în meciul cu puternica formație a Cehoslovaciei și-t încredin
țăm, încă o dată, că sîntem alături de ei în dificila confruntare"

Un grup de iubitori ai fotbalului de Ia 
Direcția de industrie locală din BAIA MARE

• „Prin intermediul ziarului „Sportul", vrem să transmitem ju- 
cătorifor echipei naționale mult succes tn meciul .pe care .îl. au 
de susținut cu echipa Cehoslovaciei. Totodată, transmitem ,și antre
norilor Angelo NiculCscu și Titus Ozon felicitările noastre pentru 
felul cum au pregătit echipa reprezentativă pînă în prezent și c’ •> 
sperăm că o vor face și de acum înainte. Hai băieții

Un grup de suporteri din orașul CAVNIC 
(județul Maramureș)

Legată de desfășurarea r.<artîdei, 
care poate avea și momente di; 
ficile pentru noi, ni se pare demnă 
de consemnat observația antreno
rului Angelo Niculescu, care are 
darul să preîntîmpine o posibilă 
ipostază de joc. Mulțî sînt cei care 
se tem de eventualitatea (evident 
nedorită) deschiderii scorului de 
către oaspeți. Un asemenea gol — 
se zice — ar avea importante efec
te psihologice asupra jucătorilor 
noștri. Discutînd cu antrenorul e-

Partida România — Cehoslovacia, din campionatul european de fotbal, 
loc mîine, pe stadionul 23 August din Capitală, va fi transmisă,va avea

direct, la posturile de radio șî televiziune. Transmisiile vor începe
ora 14.

de foarte mare interes pentru toți 
iubitorii fotbalului. In acest sens, 
interlocutorii noștri s-au referit la 
necesitatea menținerii unei at
mosfere de deplină sportivitate, a- 
tît pe teren, cit și în tribune. Ma- 
trițerul Constantin Aldea insista 
asupra faptului ca publicul să nu 
devină agitat, ci să-și păstreze cal
mul deplin, pe care să-l transmită 
și echipei. „Deși n-am uitat epi
soadele nesportive ale meciului de 
la Tmava, Ia care au luat parte și 
cîțiva dintre echipierii naționalei 
cehoslovace — sublinia, la rîndul 
■său, lăcătușul monlor Ion Dumi
trescu, trebuie să fim duminică a- 
ceiașî Ca întotdeauna : un public 
lucid și entuziast, ospitalier. Să do
mine în rindurile spectatorilor în
crederea în capacitatea, în victoria 
băieților noștri".

ciat. evident, șî ceilalți colegi de 
muncă. Printre ei și montorul Cit 
Iordan, care a ținut să adauge că 
publicul va trebui să ajute prin 
încurajări echipa, mai ales în mo
mentele sale grele, ceea ce va con
tribui enorm la succesul final.

DUMITRACHE, OPERAT 
DE APENDICITĂ

După cum sîntem informați de 
conducerea clubului Dinamo Bucu
rești, în cursul zilei de joi, interna
ționalul dinamovist Florea Dumi- 
trache a fost operat de apendicită.

Meciuri amicale
ale divizionarelor A

ARBITRII MECIURILOR ETAPEI A Xlll-a 
A DIVIZIEI B

TROFEUL CARPAȚI la handbal masculinj
(Urmare din pag. V

tiția care de citeva zile polarizează 
interesul nu numai al iubitorilor 
sportului din Galati, ci din întreaga 
tară. Faptul deosebit al ultimei zile 
competiționale l-a constituit reviri
mentul, neașteptatul reviriment al 
echipei noastre reprezentative care, 
în intilnirea cu selecționata R.F. a 
Germaniei, s-a depășit pe sine și a 
ridicat spectatorii in picioare. Afir
mația noastră poate surprinde nu
mai pa telespectatori, deoarece ei 
au avut marea neșansă să urmăreas
că. pe micile ecrane, doar repriza 
secundă a acestei partide. Altfel, 
dacă ar fi văzut, de pildă, primele 
20 de minute ale jocului, considera
țiile noastre le-ar fi părut absolut 
normale. Echipa română a realizat, 
in această perioadă, faze cu o exce
lentă substanță tactică și cu un grad 
de tehnicitate de-a dreptul entuzias- 
mant. Efectiv, experimentați! hand
balist] vest-german] nu știau, la un 
moment dat, unde este mingea... Din 
păcate, insă, această încintătoare evo
luție nu a avut continuitate, astfel că, 
pe parăursul jocului, reprezentanții 
României au mai și cedat pasul.

cauzele pentru care avem, încă, rezer
ve, în ceea ce privește rezultatul 
final, cu atît mai mult, cu cit în 
fața selecționatei române stau două 
partide dificile : cele cu Ungaria 5' 
Iugoslavia. Ambele echipe sînt cu 
efectivele complete si au — nimeni 
nu se îndoiește — suficiente resurse 
pentru a se impune. In special for
mația iugoslavă, dintotdeauna un ad
versar incomod pentru echipa noas-

cepe și nu se va termina nici mă
car o dată cu ultimul meci din ca
drul „Trofeului Carpați". Satisfacția 
oferită de handballștii români o con
siderăm numai ca o probă a posi
bilităților lor și așteptăm — firesc — 
ca ea să fie confirmată îndeosebi 
prin evoluția generală.

Iată

DINCOLO
• Ecoul Internațional pe

PROGRAMUL ZILEI
15.30: Norvegia — Spania; ora 
Franța — România B; ora 
R.F. a Germaniei — lugosla-

Un-

Ora
16.45:
18.00: ___  _
via; ora 19.15: România A 
garia.

JIRI VICHA, 
LA GALAȚI!

In cadrul pregătirilor ce le e- 
’ feetuează în vederea etapei de 

miercuri a campionatului diviziei 
A, mai multe echipe vor susține 
astăzi jocuri de verificare.

• La ORADEA, pe stadionul 
Crișul, de la ora 15, formația lo
cală Crișul va întîlni pe „U“Cluj.

• La BUCUREȘTI, pe stadionul 
Dinamo, de la ora 14,45, Dinamo 
va juca în compania formației 
F. C. Argeș. în deschidere, de la 
ora 13, va avea loc o partidă 
tre echipele de tinere-rezerve 
celor două cluburi.

I 
I
I
I în- 

ale

Spor-

tră care a jucat joi după-amiază ex
celent. punîndu-și — pentru prima 
oară în această competiție — în va
loare excelenta sa organizare de
fensivă, ceea ce a paralizat, pur și 
simplu, redutabila selecționată ma
ghiară. Vrem să spunem, așadar, că 
promițătoarea comportare 
toriul rezultat din meciul 
R.F. a Germaniei nu pot 
rate drept niște haremuri gata înde
plinite. Nici vorbă. Greul abia în-

și meri- 
cu echipa 

fi conside-

DE
care-l are „Trofeul Carpați", datorită valorii 

și tradiției lui, este probat și de prezența la Galați a unor personalități din 
lumea handbalului european. De pildă, chiar de la primele jocuri » fost pre
zent în tribuna Sălii sporturilor cil. Otto Seberg. președintele federației de 
handbal din R.F. a Germaniei. Miercuri după amiază a sosit în localitate dl. 
Nestor Paillou, președintele federației de handbal din Franța, iar in cursul 
zilei de ieri a venit și dl. Alberto de Sanroman. președintele federației de 
handbal a Spaniei și vicepreședinte al Federație! Internaționale de Handbal.

• Înaintea partidei pe care prima noastră reprezentativă a susțlnut-o 
tn compania Franței a avut loc o festivitate semnificativă. Tlnărul jucător 
Livlu Bota a primit insigna de argint a federației noastre pentru disputarea 
celui de al 35-lea joc în reprezentativa țării. Spuneam că festivitatea a avut 
o semnificație aparte, deoarece Livlu Bota, component al echipei Dinamo 
București, are doar 22 de ani l Ne c/îndim. că alțt mari lucători români, unii 
de două ori campioni al lumii, cum stnt Ivănescu, llnat, Rerll sau Covaci, și-au 
încheiat activitatea, avlnd o medie de 70 de selecționări. Și asta după 13—1.5 
ani de prezență în lotul național. Boia, numai după doi ani de la prima se
lecționare, a ajuns la cifra de 25

SEMICERC...

Prezență absolut inedită în Sala . 
turilor din Galați, antrenorul reprezen
tativei Cehoslovaciei, Jiri Vicha, fostul 
mare portar, este o veche cunoștință a 
noastră. Intî!nlndu-1 am avut, realmen
te, o plăcută surpriză, dar și o mare 
satisfacție profesională, deoarece selec
ționata Cehoslovaciei va fi cel mai pu
ternic adversar al echipei noastre tn 
seria preliminară a „Cupei Mondiale" 
(23—28 noiembrie în Suedia), după care 
handballștii români vor susține două 
jocuri amicale în această țară. Ia io șl 
12 decembrie.

— Care este stadiul de pregătire a 
selecționatei cehoslovace 7'

— Nu prea avansat. Urmărind jocurile 
din cadrul „Trofeului Carpați" pot spune 
chiar că sîntem puțin rămași în urtnă. 
La noi campionatul abia s-a terminat și 
de săptămînă viitoare vom începe ți noi 
antrenamentele în mod mai serios.

— Ați format lotul 7
— Da, mai de mult. Dintre jucătorii 

mai cunoscut!, adică dintre cei mai 
vechi, doar Havlik. Bruna. Konecny și 
Skarvan au mai rămas în/echipă. în 
rest ara făcut apel la handbaliști tineri, 
bine dotați fizic, cu remarcabile cali
tăți tehnice, care chiar dacă în primele 
partide internaționale nu vor da o de
plină satisfacție, sînt totuși convins că 
pfnă la Jocurile Olimpice se vor înca
dra bine în stilul de joc a! reprezenta
tivei noastre.

— Unde va juca selecționata României 
cele două partide din decembrie cu re
prezentativa dv. 7

— Primul meci, cel din 10 decembrie,# 
va avea loc la Cinec, o mică localitate 
din apropiere de Ostrava, unde cu acest 
prilej se va inaugura o frumoasă șl mo
dernă sală de sport. Cel de al doilea, 
în ziua de 13 decembrie, se va disputa 
la Bratislava.

I
I
I
I

• La 
are loc 
roșu.

• La 
va juca 
rezerve.

PLOIEȘTI, de la ora 
meciul Petrolul

15,
Steagul

CRAIOVA, Universitatea 
cu echipa sa de tineret-

• Mîine, de la ora 10, pe sta
dionul Ghencea, Steaua întilnește 
ne Farul.

SERIA I

Chimia Rm. Vilcea — Politehnica Ga
lați : N. GHEORGHE. ajutat la linie de 
I. Dumitrescu ș! A. Chlrițescu (toți din 
București) ;

Poiana Cîmpina — Dunărea Giurgiu 1 
C. BUBURUZ, ajutat de D. Antohi șl I. 
Dimitrievlc! (toți din Bacău) :

C.F.R. Pașcani — Sportul studențesc : 
M. MORARU, ajutat de C. Săndulescu 
șl E. Bening (toți din Ploiești) ;

Metalul București — Ceahlăul
Neamț î T. PODARU. ajutat de C. Apos- 
toleseu și P. Căpriță (toți din Brăila) : 

Metalul ’ . .
HRISTEA (Alexandria), ajutat de 
Popescu șl Z... .......... ?
sfori de Vede) ;

Metalul Tîrgoviște — Progresul Brăila : 
I RAILEANU (Pitești), ajutat de Em. 
Sterescu (Curtea de Argeș) șl I. Con
stantin (Pitești);

F.C. Galați — Progresul București: M. 
ROTARU, ajutat de T. Oniga șt P. Mă- 
rfisescu (toți din Iași) ;

S.N. Oltenița — Portul Constanța : M. 
HAIMOVICI, ajutat de I. Pcteulescu și 
V. Teciu (toți din București).

p.

.. ___ Brăila) :
Plopenj — Știința Bacău : î» 

____P- 
AJPopescu (ambii din Ro-

SERIA A n-A

Vulturii Textila Lugoj — Metalurgistul 
Cugir : V. BUICULESCU, ajutat de F. 
Cenea șl E. Uzun (toți din Caracal):

Corvinul Hunedoara — Politehnica Ti
mișoara : I. CÎUCA, ajutat de G. Dumi-

f

trescu șl D Cătălinoiu (toți din Rm. 
Vilcea) ; , „

Chimia Făgăraș — Olimpia Salu Mare: 
I. HRISAFI, ajutat de D. Jiga și M. Tu
dor (toți din București) ;

C.F.R Timișoara — Minerul Baia 
Mare : ‘v, CATANA (Cărei), ajutat de 
S. Patkoș șl I. Knoch (ambii din Ora- 
d C.F.R. Arad — C.S.M. Reșița : I. RUS 
(Tg. Mureș), ajutat de I. Barna (Tirnă- 
veni) șl I. Soos (Tg. Mureș);

Electroputcre Craiova — Minerul Ani
na : V. MUROAȘAN, ajutat de C. Io- 
nlță I și v. Navroschl (toți din Bucu- 
1 Gloria Bistrița — Olimpia Oradea: T. 
MOARCAȘ (Brașov), ajutat de I. Călă- 
rașu (Aiud) și C. cîmpeanu (Aloa iu- 
lia) îGaz metan Mediaș — C.S.M. Sibiu : 
M. MARINCIU. ajutat de V. Gllgorcscu 
șl N. Moroianu (toți din Ploiești).

I
I
I

UN AȘTEPTAT CIRCUIT DE VITEZĂ
(Urmare din pag. D

plachete și numeroase premii. Alte în
treprinderi locale vor contribui și 
la răsplata concurenților, oferind 
se premii.

Programul întreceri] va începe 
la ora 9 și va dura piuă la ora 
aceste 4 ore, după o recunoaștere

t ele 
diver-

mîine 
i3. In 
a tra

seului lung de cca 3 km. și care, așa 
cum puteți vedea tn schița alăturată, 
are aproximativ forma unul triunghi, 
se vor desfășura antrenamentele oficiale 
și concursul propriu-zis. Antrenamentul 
merită și el să fie urmărit, deoarece 
una din cele trei ture obligatorii va fi 
cronometrată, timpurile realizate de eon- 
curenți determlnînd ordinea pe „grila 
de start" a cursei. Mai menționăm, din 
regulamentul întrecerii că piloțil, pur-

tind obligatoriu cască și avînd centu
rile <Je siguranță prinse, vor lua startul 
clo pe Ioc cu motorul In mers. Spațiul 
de frînare dinaintea virajelor va fi sem
nalat prin fanioane de culoare galbenă, 
așezate la distanțele de 150, 100 și 50 m, 
care vor serv! drept repere concuren- 
ților Dat fiind făptui că acest circuit 
este‘prima Întrecere adevărată de viteză, 
organizată tn ultimii ani, regulamentul 
tehnic sa fi discutat tn amănunt cu par
ticipantă tn ședința tehnică de astă- 
seară.

In Încheiere, nu ne rămîne decît să 
urăm succes ținerilor noștri automobi- 
liștj care, prin Întrecerea de mîine, pă
șesc într-o nouă etapă de dezvoltare a 
acestui sport și totodată organizatorilor 
bucureșteni șl brălleni care le-au înțe
les aspirațiile.

In divizia C
VICTORIA CĂLAN-

VITROMETAN MEDIAȘ 6-0 (4-0)
Partida Victoria Calam — Vițro- 

metan Mediaș, din etapa a XII-a a 
campionatului diviziei C — seria a 
IX-a. disputată joi, s-a încheiat cu 
rezultatul de 6—0 (4—0) în favoarea 
echipei Victoria.

PANDURII Tg. JIU - 
UNIVERSITATEA CRAIOVA 0-4 (0-2)

în. urma unui joc frumos, divizio
nara A — Universitatea Craiovy — 
a dispus net de formația Pandurii 
Tg. Jiu, cu scorul de 4—0. Golurile 
au fost marcate de Oblemenco 2, 
Țară Lungă și Neagu.

S. BĂLOI, coresp.

LOTO-PRONOSPORT
ROMANIA (A) —

CEHOSLOVACIA (A) ÎN 
PROGRAMUL CONCURSULUI 
PRONOSPORT DE DUMINICA 

14 NOIEMBRIE 1971 t
Programul concursului Prono

sport nr. 46 de mîine cuprinde 13 
întîlniri. atractive și interesante, 
în frunte cu meciurile internațio
nale România A — Cehoslovacia A 
și Cehoslovacia tineret — România 
tineret.

Dar iată cum arată programul 
complet al acestui concurs : 11
România (A) — Cehoslovacia (A); 
II: Cehoslovacia (tineret) — Ro
mânia (tineret); III : Atalanta — 
Lanerossi: IV : Bologna—Juven
tus ; V i Mantova—Catanzaro ; VI i 
Milan—Cagliari: VII : Napoli—In- 
ternazionale ; VIII 1 Torino—Samp- 
doria; IX i Varese—Roma ; X i 
Verona—Fiorentina ; XI: Metalul 
Tîrgoviște—Progresul Brăila ; XII i 
Corvinul Hunedoara—Politehnica 
Timișoara; XIII i Gaz metan— 
C.S.M. Sibiu.

,Vă recomandăm ca Înainte 'de.â

vă completa buletinele să consul
tați „Programul Loto—Pronosport" 
de marți 9 noiembrie a.c. care cu
prinde amănunte asupra meciurilor 
incluse în programul de concurs.

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO DIN 12 

NOIEMBRIE 1971

FOND GENERAL. DE CÎȘTI- 
GURI : 1.135.148 lei.

EXTRAGEREA lî 33, 46, 36, 44, 
80, 41, 38, 40. 32. Fond de cîșți- 
guri j 541.625 lei.

EXTRAGEREA a II: 20, 55. 8, 
13, 36. 9, 39, Fond de cîștiguri : 
593.523 lei.

Plata cîștigurilor pentru această 
tragere se va face astfel: în Capi
tală începînd de sîmbătă 20 no
iembrie pînă la 27 decembrie 1971 
inclusiv; în țară începînd de a- 
proximativ marți 23 
pînă 
siv.

noiembrie 
la 27 decembrie 1971 inclu-

Rubrică (redactată Se 
LOTO—PRONOSPORT

%25e2%2596%25a0dob%25c3%25aend.it


Trimisul nostru speeisl la Praga, Modesta FERRĂRINI, transmite:

FRAGA, 12 (prin telefon). Cu o 
'intlrziere de 40 de minute — cau
zată de ceața groasă — un avion 
al companiei TAROM a decolat 
vineri dimineață de pe aeroportul 
Ot.openj cu destinația Praga. La 
bord, printre alții, membrii echi
pei de fotbal. tineret ce va întîlni 
duminică formația similară a 
Cehoslovaciei. într-un meci contînd 
pentru campionatul european. încă 
ele la început, o surpriză de bun 
augur, cum au apreciat-o fotbaliștii. 
Oficiul de gazdă îl făcea ca ste
wardesă soția fotbalistului Kraus, 
de la Sportul studențesc. Avionul 
a decolat lin. a zburat la fel — 
dovadă că Niculescu a dormit tot 
drumul — și a aterizat după o oră 
și 40 de minute de zbor. Plecasem 
cin București sperind că vom găsi 
R) Praga o vreme frumoasă. Dar 
h-a fost așa. Aici am găsit aceeași 
Șeață deasă, vreme închisă și un 
frig care te face să gîndești cu 
respect Ia pardesiu și pălărie. în- 
tîrripinat de către membri ai Fe
derației cehoslovace de fotbal, lotul 
(alcătuit din Ștefan, Arîciu, Nicu
lescu. Smarandache. Olteanu, Săt- 
măreanu II, Popovici, Ilajnal, Si-

mionaț, Bdloni, Ulfăleanu, Kun, 
Broșovschi, Marcu, Sandu Gabriel) 
a. plecat cu autobuzul la hotelul 
Vitkov, unde va fi cazat pe toată 
durata șederii la Praga. La o dis
tanță de numai 20 de minute de 
mers pe jos pînă Ia stadionul unde 
se va disputa meciul. „Viktoria Ziz- 
kov". cu o capacitate de 8 000 de 
locuri. De altfel, și alegerea aces
tui stadion explică într-o mare mă
sură interesul de care se bucură 
aici... meciul primelor echipe, de 
Ia București. Toate gîndurile a- 
prinse sînt îndreptate spre capi
tala țării noastre, unde vor evolua 
— zic praghezii — „cei datori să-și 
ia revanșa pentru Mexic". Totuși, 
abundă întrebări care vădesc cit. 
de „calme" sint spiritele. Reținem 
cîteva. venite din partea unor co
legi de breaslă : „Joacă Dutnitra- 
che „Dohrin e mai bun decît 
el „Răducanu nu e in formă

Dar să revenim lă formația pe 
care o vom întîlni aici. Ea 
de luni cantonată la circa 
de oraș, la Vonoklasi — 
general al fotbaliștilor de 
kla. Aici, sub conducerea antreno-

se află 
40 km 
cartier 

la’ Du

(Urmare din pag 1)

cătorii l-au transformat în aban
don.

Stăpînind lupta cu evidentă su
perioritate și demoralizîndu-și ad
versarul cu forța extraordinară a 
loviturilor sale. Antonlu Vasile, lu
cid, răbdător și înțelept, l-a măci
nat sistematic pe Peter Fambach, 
care a rămas în picioare doar da
torită unei neobișnuite rezistențe 
și vălului protector pe care i l-a 
creat arbitrul din ring.

Fără a străluci, Paul Dobrescu 
l-a . zdruncinat pe înlocuitorul lui 
Beyer, tînărul Olaf Both, adueîn- 
du-I curînd (în primul minut al 
reprizei secunde) în situația de a 
nu mal putea suporta duritatea 
loviturilor, ceea ce a 
arbitrul din ring să-1 
colț.

Cu 
tînăr 
prea 
goria 
Herman s-a chinuit îngrozitor, nu 
a știut să evite neregularitățile 
lui Manfred Weidner, a luptat 
parcă fără vlagă și a pierdut 
(0-3).

Cu toată strădania depusă 
eel de al doilea debutant în 
chipa română. Tudor Nicolae, 
ciditatea tactică și arsenalul teh
nic oricum superior al lui Peter 
Tiepold i-au asigurat acestuia 
victoria.

Mec Năstac și Hans-Joaehim 
Brauske sînt doi boxeri excelenți, 
ă căror prudență, din respect re
ciproc. a fost aproape ; 
cea mai mare parte a 
Din păcate Năstac nu 
din rezervă și lipsit de 
și vigurosul său spirit i 
pierdut la puncte (1—2).

într-un meci fără lovituri prea

obligat pe 
trimită la

asemenea 
lui Wolke,

un adversar de 
(care a luat locul 
greu la cîntar pentru, cate- 
semimijlotie), Victor ZII-

net

de
e-

lu-

clare, Horst Stump și-a dat {toată 
silința și a reușit să-și tempereze 
adversarul, puternicul Ottomar 
Sanchse, față de care a avut a- 
vantajul unei frecvențe mai mari 
în acțiunile de atac, ceea ce pro
babil a și copvins majoritatea 
judecătorilor (2—1).

Mult mai mobil decît Dieter Li- 
mant, mai clar în acțiuni și în 
predilecție ofensivă. Ion Alexe 
și-a depășit mult mai greul adver
sar cu armele lui sigure, chiar dacă 
nu entuziasmante (2—l).

în final, echipa României înre
gistrează o victorie pe care am 
prevăzut-o nu tocmai ușoară.

Publicul nu a fost deplin satis
făcut de echipa română — chiar 
slăbită de cîteva improvizații — 
prezentată în ring de antrenorii 
Ion Popa, Constantin Nour (revenit 
printre tehnicienii lotului) și Ion 
Kiriac. Meciul revanșă de dumi
nică de la Brăila, în care va evo
lua formația secundă a țării, va 
sugera poate cîteva soluții pentru 
viitor. Dacă nu cumva acestea vor 
fi recomandate chiar de lotul de 
tineret...

rilor Fabera (de la Kladno, din di
vizia secundă) și Venglos (de la 
V. S. S. Kosice) ea s-a pregătit cu 
seriozitate... tot pentru cîștigarea 
locului I în grupa preliminară. Joi, 
a jucat un meci de verificare cu 
echipa Lysa, pe care a învins-o 
cu 7—0. Scorul nu trebuie însă să 
impresioneze, Intrucît partenera 
este de categoria a ÎV-a. Socot in
teresante ci leva amănunte privind 
formația gazdă. în cadrul ei întîl- 
nim, ca și la noi de altfel, numai 
jucători ai echipelor din divizia 
A. Dintre cei mai buni reținem pe 
portarul Cervenan (de la Tatran 
Presov). apreciat ca un mare ta
lent, singurul demn urmaș al lui 
Viktor și Vencel. Apoi, patru ju
cători care au făcut parte din prima 
echipă a țării: Danko (V. S. S. Ko
sice), lăsat în ultimul moment de 
formația ce pleca la ~ 
Albrecht (Trencin) de 5 
țională și „component al 
Mexic" ;
ambii de la Dukla.

O ultimă veste : va arbitra o bri
gadă poloneză, avîndu~l la centru 
pe I. Houston

Este ora 15 (ora 16. ora Bucu- 
reștiului) și vremea bună începe 
să surîdă. Norii se îndură și lasă 
să treacă primele raze de soare. 
Avem 
sorită 
neață 
ment, 
kov.
ora 10 (ora locală) va începe me
ciul. care, așa după cum se poate 
aprecia, nu va fi de loc ușor.

A-tâ seari tn «ala Floreatca 

ROMÂNIA—JAPONIA 
LA HANDBAL FEMININ

După primul joc susținut 
în compania Universității 
București, reprezentativa fe
minină de handbal a Japo
niei va întîlni In sala Flo- 
reasca, astă-seară cu începe
re de la ora 18, reprezenta- 
tiva țării noastre, aflată în 
pregătire pentru participarea 
la turneul final al C.M. Din 
rîndul selecționatei noastre 
nu vor lipsi valoroasele jucă
toare Rozalia Șoș, Nadire 
Ibadula și Doina Băicoîanu, 
în vreme ce în echipa oas
pete va figura excelenta Wa
tanabe.

ȚIRIAC ÎNVINS 
ÎN „CUPA DEWAR//

Victor BANCIULESCU

Gajdusek șj

București ; 
ori în Ba
lotului din 
Bikovsky,

șanse, poate, să vedem în- 
Praga de aur. Sîmbătă dimi- 
este programat un antrena- 
pe stadionul Viktoria Ziz- 

iar duminică dimineață, la

LONDRA 12 (Agerpres). —- Tur
neul internațional de tenis de la 
Torquai (al patrulea concurs pen
tru „Cupa Dewar",) a continuat 
cu desfășurarea partidelor din ca
drul sferturilor de ‘ 
belor de simplu.

Jucătorul român 
întîlnit ț-e englezul 
fața căruia a pierdut în trei seturi 
cu 6—3, 2—6, 0—6. In celelalte 
trei partide s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : Battrick (Anglia)
— Wooldridge (Anglia) 6—4, 6—4 ; 
Hewitt (Republica Sud-Africană)
— Matthews (Anglia) 6—2, 6—2 ; 
Fillol (Chile) — Seegers (Republica 
Sud-Africană) 6—4. 3—6. 6—3.

în proba feminină, favoritele 
au obținut victorii scontate : Goola- 
gong (Australia) — Fayter (Anglia) 
6—0, 6—3 ; Wade (Anglia) — Stove 
(Olanda) 6—4, 6—0 ; Durr (Franța)
— Moor (Anglia) 6—1, 6—0 ; Held- 
man (S.U.A.) — Shâw (Anglia) 
6—3, 6—1.

finală ale pro-

lon Țiriac l-a 
John Paish, în

Scrisoare din Argentina

SE PROFILEAZĂ O NOUA FORȚA 
IN RUGBYUL MONDIAL

ZURICH 12 (Agerpres). — Co
misia de organizare a „Cupei 
U.E.F.A." la fotbal, întrunită la 
Berna, a respins memoriul înaintat 
de clubul Dynamo Zagreb referitor 
la' meciul susținut la Viena cu for
mația locală Rapid și încheiat la 
egalitate t 0—0. După cum se știe, 
clubul iugoslav solicita rejucarea 
meciului retur, deoarece partida de 
la Viena a fost condusă la centru 
de un arbitru cehoslovac, iar la 
tușe de doi arbitri austrieci. Fede
rația cehoslovacă de fotbal nu a 
trimis la acest joc arbitri de tușe, 
încălcînd 'astfel prevederile regu
lamentare ale competiției.

în urma acestei decizii a forului 
european, formația Rapid Viena s-a 
calificat pentru optimile de finală, 
fază în care va {juca cu învingă- 
toarea întîlnirii dintre echipele 
Aberdeen—Juventus Torino, care-șî

vor disputa jocul retur la 17 no
iembrie la Aberdeen (în tur 2—0, 
pentru Juventus).

în ceea ce privește rjicarea 
partidei din „Cupa campionilor 
europeni" dintre Borussia Mdnchcn- 
gladbach și Intemazionale Milano, 
s-a stabilit ca meciul să se dispute 
la 1 decembrie pe stadionul olim
pic din Berlinul Occidental, și nu 
la Berna, cum se fixase anterior.

HOUSTON, (Agerpres). — Fostul 
campion, mondial de box Ia categoria 
grea. Cassius Glay, se află, de citeva 
zile, la Houston, unde își continuă 
antrenamentele în vederea meciului 
pe care-1 va susține, la 17 noiem
brie, pe ringul astrodomului din lo
calitate, în compania uriașului Buster 
Mathis (120 kg). în legătură cu acest 
meci. Cassius Clay a Spus : „Mathis 
are o singură șansă : eă mă prindă 
cu teribilul său croșeu\ de stingă. 
Dacă voi evita ..arma” sa, atunci \-oi 
ciștiga confortabil”.

justificată 
timpului, 

și-a ieșit 
obișnuitul 
ofensiv a

STATU QUO

FINAL Hru.fsfi

ÎN TURNEUL
zentam în imaginea de mai sus. Ea 
își va apăra cu această ocazie titlul 
de campioană a lumii cîștigat în 
1969.DE POLO

Zilele acestea se dispută la Ha
vana (Cuba) campionatul mondial 
de gimnastică artistică. Printre con
curente figurează și sportiva bul
gară Maria Guigova, pe care o pre-

Am avut prilejul să asist La cea 
de. a 6-a ediție a Campionatului sud- 
american de rugby, organizat in ca
pitala Uruguayului, intre 7 și 19 oc
tombrie. cu participarea următoare
lor echipe : Argentina, Brazilia, Chi
le, Paraguay și Uruguay. De fapt, 
cu acest prilej, am descoperit rug- 
byul sud-american cu totul necu
noscut Europei, deși unele echipe ale 
vechiului continent (selecționata Fran
ței, Oxford-Cambridge etc.), au făcut 
vizite sporadice dincolo de Ocean. 
Dar. de atunci și pină la acest cam
pionat. rugbyul a progresat mult 
in această parte a lumii.

Campionatul, organizat perfect de 
către Uniunea uruguayană de rubgy, 
Pe stadionul clubului Carrasco Polo, 
a fost urmărit de o numeroasă 
asistență. E suficient să notez că în 
ziua meciului Argentina — Uruguay, 
la aceleași ore avea loc meciul de 
fotbal Penarul — National șl. totuși. 
Ia rugby tribunele erau tot atît de 
populate ca pe faimosul Stadion Cen- 
tenario.

Turneul a fost cîștigat, pentru a 
șasea oară, de echipa Argentinei, 
care a învins, succesiv. Chile (cu 
20—3). Uruguay (cu 55—6), Brazilia 
(cu 50—6) și Paraguay (cu 61—0). 
Scorurile spun suficient. între Ar
gentina și celelalte participante este 
o categorică diferență de valoare.

Pentru lămurirea cititorului vom 
nota că în Argentina există aproxi
mativ 20 000 de jucători de rugby. 
Forța acestui sport se împarte în
tre Buenos Aires. Mendoza și Ro
sario. Cluburile importante se nu
mesc : Belgrano, Puyrredon, C.U.B.A., 
San Isidro, Banco National, Alum
ni 3, San Fernando, Los Matreros, 
Curuypati, Atletico Rosario și Los 
Tillos.

Selecționata țării poartă numele 
de ,.Los Pumas”, așa cum „Spring
boks” este sinonim cu Africa de Sud 
și ..Cangurus” cu Australia. Jocul 
selecționatei argentiniene se caracte
rizează printr-o largă circulație a 
balonului. încă n-am văzut o for
mație cu o mișcare mai mare în 
teren. Grămada e formată din ju
cători masivi și rapizi, cu o perfectă 
organizare. în momentele fixe, ei 
asigură bine balonul, execută gră
mezi cu rapiditate și omogenitate, 
deschîzînd în fazele favorabile. La 
margine au joc variat, in funcție 
de poziția aruncării, altemînd tușa 
lungă cu cea medie. Cu mai mulți 
prinzători, toți înalți, posesia balonu
lui este garantată. Grămada pe 
sistemul sud-afrioan, cu o formație

3—4—1, are un profil perfect, așe
zare joasă, talonind pe două culoa
re, după împrejurări. Deschiderea 

e rapidă, în mișcare. Caracteristice 
sint loviturile cu mingea așezată : 
se lovește balonul cu partea inte
rioară. chiar de la distanță mare, 
ceea ce mi s-a părut. destul de cu-

în toate meciurile, datorită bunilor 
săi prinzători, echipa Argentinei 
și-a asigurat baloanele la margine

rios, dar am recunoscut eficacitatea. 
Loviturile în margine se dau cu ba
lonul așezat în lung, balonul avînd 
zbor de torpilă și ieșind afară prin 
efectul dat loviturii.

„Los Pumas” s-au făcut celebri 
în Africa de Sud unde au învins 
selecționata de tineret, viitorii „Spring
boks”. în 1972, argentinienii vor vizi
ta Țara Galilor și Scoția. După pă
rerea conducătorilor argentinieni, e- 
chipa lor este clasată, pe plan mon-

MELBOURNE 12 (Agerpres). — Sezo
nul atletic de vară in Australia a tost 
deschis cu un important concurs desfă- - ~ -------- 1 PeterJjuiav •> W aej-x-i W-*.---- -- --- — *
Norman a cîștigat proba de 100 m in 

și pe cea de 200 m în 20,a.
rezultat excelent a obținut si Pa- 

Kilbome cronometrată în 13,2

șurat la Melbourne.^ Sprinteni^_ 

10.2 și pe ’c.ea de 200 m în 

mella Kilbome cronometrată 
tn proba de 100 m garduri.

Tot la Melbourne, campionul olimpic 
în proba de 800 m plat, ,---------- - ’
Ralph DoubeU, și-a făcut 
după o lungă absență. El 
proba sa preferată cu ' 
1:47,8. Cu acest rezultat, 
îndeplinit norma fixată de 
australiană pentru participarea la Jocu
rile Olimpice de la MUnchen.

australianul 
reintrarea, 

a cîștigat 
timpul de 
Doubell a 

■ federația

I
SPORTIVII R.P. CHINEZE

ÎN ARENA INTERNAȚIONALA

dial, în urma Franței. Ei nu cunosc 
rugbyul românesc și au rămas sur
prinși tind au citit Anuarul Federa
ției Române, unde se arată în palma
resul jocului Franța — România, trei 
victorii românești. în orice caz. Ar
gentina pare un adversar redutabil 
centru selecționata României.

Cei mai buni jucători sînt Silva 
(căpitanul echipei). Nicola, Foster, 
Martinez. Juez și Porta. Dintre 
ceilalți participanți la campionatul 
sud-american. Chile a progresat sim
țitor. Are un joc viguros, rezultatul 
unei bune pregătiri fizice. Poate din 
punct de vedere defensiv nu repre
zintă idealul, dar ca joc ofensiv, pla
ce foarte mult. Chile a învins Uru
guay cu 11—6, Brazilia cu 45—3 și 
Paraguay cu 40—0.

Echipa Uruguayului. cu două vic
torii, a ocupat locul trei (37—11 cu 
Brazilia și 56—3 cu Paraguay). O 
echipă care abia acum tiștigă maturi
tate, Brazilia, a patra clasată, a cîști
gat numai la Paraguay cu 12—6. 
Dar echipa nici nu e braziliană, 
căci e formată din englezi. între 
acești britanici, o figură faimoasă

— Bryan Keen, din selecționata 
Angliei, înaintaș care a jucat și con
tra Franței. Paraguay, cu o echipă 
de tineret, nu avea nici o preten
ție. A făcut act de prezență și a 
luptat, dar fără tehnică și tactică.

Ceea ce a impresionat, au fost 
jocurile de deschidere între mai 

multe echipe de juniori din Buenos 
Aires (care se află la 3 ore de ma
șină de Montevideo sau 40 de mi
nute de zbor). Aceste partide au ară
tat că ambele țări au elemente ex
traordinare. Am văzut jocuri de 
reală spectaculozitate, cu șarje emo
ționante pe trei-sferturi, cu echipe 
bine organizate, practicînd un rug
by într-adevăr frumos. Viitorul este 
deci asigurat.

PEDRO VILLA
Montevideo, noiembrie

1RII SCHIORI HSI-GIRMAM

SUSPENDAȚI

Of IA... ANIRHAMINII

de
In

care 
îar-

. Apele s-au limpezit în turneul 
final ce urmează să desemneze 
doua campioană a țării la polo, 
clasamentul celor patru formații 
nemaiputînd fi modificat în urma 
-meciurilor programate în retur.
. Scăpate de emoții, echipele au 
fost preocupate aseară mai mult 
de latura spectaculară a jocului, 
reușind în mare măsură să tre
zească interesul spectatorilor pre- 
zenți în tribunele de la Flo- 
reasca.

Dinamo a apărut în meciul cu 
-Voința fără Zamfirescu, suspendat 
pe o etapă pentru atitudine ireve
rențioasă față de arbitrul A. Kiss 
și cu portarul de rezervă, Frățilă, 
fapt care nu a împiedicat-o să 
obțină un succes dar. ia fel de 
net ca în meciul anterior cu echipa 
clujeană : 9—4 (2—1, 4—2, 1—1, 
2—0). Campionii au înotat mult, 
mizînd pe contraatac, armă pe care 
o stăpînesc destul de bine. în re
plică, jucătorii Voinței au acționat 
eu mult curaj, mai ales în prima 
parte a meciului. Apoi, ei au fost 
însă clar depășiți de o echipă mai 
matură și cu o pregătrle superi
oară. Au marcat I Kroner 3, 
Popa 2, V. Rus. Lazăr, Novac și 
D. Popescu de la învingători, res
pectiv, CI. Rusu 2, E, Szilagy 2 de 
la învinși. A condus corect C. 
Mărculescu.

în cel de al doilea meci, care 
a opus formațiile Rapid și 
I.E.F.S., nu a lipsit mult să asis
tăm la o mare surpriză. Studenții 
au jucat cu mare ambiție, ținînd 
în șah redutabilă echipă giuleș- 
teană. Poloiștii de la I.E.F.S. au 
condus cu 3—1 și apoi au fost e- 
galați (3—3). în continuare, fero
viarii s-au aflat în avantaj cu 
4_3 și 6—4, dar în ultima re
priză I.E.F.S.-ul a restabilit egali
tatea (6—6).' în final la Situația 
de 7—6 pentru Rapid, studenții 
s-au aflat în superioritate nume
rică, dar n-au mai reușit sâ mar
cheze, astfel că Rapid, care a ju
cat mult' mai slab în . comparație 
cu partidele precedente, a fost ne
voită să se mulțumească eu o vic
torie la limită 1 7—6 (2—3, 2—0, 
2—2, 1—1).

Astăzi la ora 18, sînt programate 
meciurile Rapid—Voința și’Dinamo 
—I.E.F.S.

î

I
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Ziuiul belgian „LES SPORTS" 
din Bruxelles a publicat, recent, 
un amplu articol consacrat rein
trării sportivilor din R. P. Chi
neză în arena internațională, arti
col care capătă un interes sporit 
în actuala conjunctură a restabili
rii drepturilor legitime ale acestei 
țări la O.N.U. Redăm, mai jos, 
cîteva pasaje din acest articol t

eronată și tendențioasă. Iată de ce, 
R. P. Chineză și-a anunțat, în au
gust 1958, demisia din C.I.O. și din 
aproape toate federațiile sportive 
internaționale.

Actualmente, sportivii din R- P. 
Chineză sînt afiliați la federațiile 
internaționale de tenis de masă, 
volei, tir cu arcul și la Liga inter
națională de hochei pe gheață. Ab
sența Chinei populare din forul su
prem al atletismului a. făcut ca 
admirabilul record la înălțime

(2,29 m) realizat de Ni-Chih-chin 
să lipsească din tabelul marilor 
performanțe mondiale.

Acest început fericit de colabo
rare va fi urmat de reînscrierea 
sportivilor chinezi și la alte fede
rații internaționale, ceea ce va 
duce la normalizarea prezenței lor 
la startul marilor întreceri. Pen
tru a redeveni membru al C.I.O., 
este necesar să se constituie în 
R. P. Chineză un nou comitet o- 
lirnpic, format din cel puțin cinci 
federații naționale (art. 24 din sta
tutul și regulamentul olimpic). Pre
cum se vede, ne aflăm în ajunul 
realizării condițiilor menite area- 
duce țara cu cea mai numeroasă 
populație de pe glob pe locul ce i 
se cuvine de drept în marea fa
milie a sportului universal".

rtBĂ (ONIIWl ANTIDOPING

A. V.

GRUPA PRIMELOR 6 FORMAȚII EUROPENE"
J

Interviul lui Boris Maiorov acordat ziarului „Trud'5

MOSCOVA 12 (Agerpres). — 
„Printr-o muncă asiduă și minuți
oasă echipa de hochei pe gheață a 
României ar putea promova în 
grupa primelor șase formații euro
pene", a declarat cunoscutul antre
nor sovietic, In trecut membru al 
selecționatei U.R.S.S. de hochei. 
BORIS MAIOROV, care, la invita
ția Federației române de hochei, a 
lucrat, o lună la București cu se
lecționata țării. Interviul dat de el 
este publicat în ziarul „Trud" din 
Moscova. La întrebarea ce calități 
îi lipsesc selecționatei române pen
tru a se putea ridica la nivelul 
exigențelor mondiale, Boris Maio
rov a răspuns i „O mai bună pre
gătire fizică și perfecționarea tacti
cii de Joc".

„României — consideră B. Maio
rov, îi lipsesc un număr corespun
zător de patinoare. Cu toate aces
tea situația se îmbunătățește sim
țitor și se prevede ca in 1975 în 
România să existe aproximtaiv 20

de patinoare artificiale. Deocam
dată, campionatele României au 
loc neritmic. Se dispută meciuri 
de campionat la intervale foarte 
scurte, iar apoi o lună Jumătate- 
două se face pauză pînă la tururile 
următoare. Un Jucător de club 
susține în medie pe sezon 21—25 
de meciuri, ceea ce este foarte pu
țin.

In prezent — arată Boris Maio
rov — antrenamentele sînt mai 
tensive. Eu acum am lucrat 
liocheiștii pe gheață de 5—6 ori 
săptămînă, am predat cursuri 
teorie și practică a hocheiului, 
tactică a jocului individual'*.

în încheierea interviului acordai 
ziarului „Trud" B. Maiorov pre-, 
supune că nu-i departe ziua în 
care hocheiștii români vor atinge 
faima voleibaliștilor, handbaliștilor 
și fotbaliștilor.

in- 
cu 
pe 
de 
de

„Dorința sinceră și interest/! ma
nifestat de sportivii chinezi pen
tru marile competiții internaționa
le s-a vădit în participarea aces
tora 
tenis 
unei 
C.M. 
ților 
veni ... . .
internațional este evidentă și ne 
mai. desparte puțină vreme ~ pînă 
cînd sportivii din uriașa țară vor 
lua startul tn marile confruntări 
sportive din lumea întreagă.

Eventuala participare a sportivi
lor chinezi la Olimpiada de la 
MUnchen apare, la ora actuală, ca 
foarte posibilă. La sesiunea C I O., 
ținută la Luxemburg, s-au făcut 
sondaje și s-au primit răspunsuri 
încurajatoare cu privire la reveni
rea Chiriei populare in acest co
mitet. De altfel, R. P. Chineză a 
mai făcut parte din C.I.O.. dar a 
fost nevoită să se retragă în urma 
injustelor măsuri luate de acest 
for care a persistat să-t accepte pe 
sportivii taiwanezi sub o titulatură

La Split s-a disputat returul meciului 
dintre echipa locală Tugoplastica și for
mația Gezireh (Republica Arabă Egipt), 
contînd pentru primul tur al „Cupei 
campionilor europeni" la baschet mas
culin. Baschetbaliștli iugoslavi au obți
nut victoria cu scorul de 112—70 (50—40) 
și s-au calificat pentru turul următor al 
competiției. în primul joc, la Cairo, 
echipa iugoslavă a învins cu 84—66.

la campionatele mondiale de 
de masă ca și în 
reprezentative la 
de hochei. Intenția 
din R, P. Chineză 
în marea familie a

înscrierea 
viitoarele 
oficialită- 
de a re- 
sportului

__  ___ i Cairo, 
învins cu 84—66,

PATRII TURNEE PREOLIMPICE Dl HANDBAL
MUNCHEN 12 (Agerpres). — Jocurile 

Olimpice de vară de la MUnchen . cu
prind după cum se știe. In programul 
lor șl uri turneu masculin de handbal, 
la care sint' calificate direct (pe baza 
clasamentului stabilit la ultimul cam
pionat mondial din anul 1970) opt echipe 
Si anume : România, deținătoarea titlu
lui mondial, R.D. Germană, Iugoslavia, 
Danemarca, R.F. a Germaniei, Suedia, 
Cehoslovacia și Ungaria.

La turneul final al J.O. vor <lua parte 
16 echipe, astfel că pentru celelalte 8 
locuri vacante se vor disputa patru

turnee preollmpice pe continente. In 
Europa, care va da cinci echipe cali
ficate, turneul preolimpic, se va desfă
șura in opt orașe din spania și va reuni 

.16 formații. Turneul țărilor asiatice va 
avea loc în Japonia cu participarea a 
trei țări. în America, el va fi găzduit 
de S.U.A. șl va reuni patru echipe, iar 
in. Africa șase selecționate ișl vor dis
puta calificarea In Tunisia. Turneele 
din Asia, America și Africa vor da fle
care cite o echipă calificată pentru tur
neul final olimpic de la MUnchen.

cupelor” la baschet 
partide. Echipa fran-

tn cadrul j,Cupei
s-au disputat două _______ ____
ceză Denain a învins pe teren propriu, 
cu scorul de 91—76 (43—34) formația 
Haifa și s-a calificat pentru turul II. 
Echipa cehoslovacă Spartak Brno a ob
ținut. de asemenea, calificarea, între- 
cînd ’ în deplasare cu 113—85 (55—43) pe 
La “ ' ' " --------Rochette (Luxemburg).

în 
nis
l-a
6—7. 6—4 pe 
a dispus cu 
son, Charles
6—4. 6—3 pe Ismail el Shafel. iar ame-

turneul internațional „open" de te- 
de la 
învins

Bologna, Marty Riessen 
în trei seturi : 4—3,

Roger Taylor, Tom Okker 
7—5, 7—5 de Owen David- 
Pasarell l-a întrecut eu

Luînd In discuție o gravă pro
blemă a boxului profesionist, zia
rul vienez „KURXER" scrie i

„Membrii Uniunii europene a bo
xului s-au întîlnit de curînd la 
Bruxelles spre a se ajunge la in
teresante concluzii cu privire la 
partea organizatorică a viitoarelor 
reuniuni profesioniste șl la nici un 
fel de rezultate privind partea 
etică

A u fost învăluite într-o misteri
oasă tăcere discuțiile cu privire la, 
controlul antidoping. Acest fapt 
surprinde, cu atît mai mult cu cit 
din cauza dopajului s-au înregis
trat cazuri mortale în ring. La 12 
Iunie 1968, într-o sală de sport din 
Kăln și-a găsit moartea boxerul 
Jupp Elze, care, împotriva posibi
lităților sale și a sfaturilor primi
te. ațaca titlul european la cate
goria mijlocie, înfruntind pe Car
los Duran, deținătorul centurii. Fi
ind dopat, a încasat mai mult de- 
ctt putea suporta, pentru ca apoi 
să-și dea obștescul sfîrșit.

Comisia sanitară a federației ita
liene de box a interzis cu desă- 
vîrșire dopingul, dar la ședințele 

ricanul Bob Lutz a cîștigat 
în fața australianului John

Au început și întrecerile . 
dublu bărbați, Laver, Drysdale — Stone, 
Crealy 6—3, 6—2; Pilicl, Pasarell — 
Bowrey, Davidson, 6—3, 6—7, 6—1; Ruf-

KUQIEQ

Agențiile de presă au transmis 
zilele acestea că irei component) 
ai lotului vest-german de schi al
pin și anume t Max Rieger, Hans 
Joerg Schlager și Roși Mittermaier 
au fost suspendați de la antrena
mente pînă la începerea oficială 
a sezonului 1971—1972. Ei sînt în
vinuiri dc a fi încălcat regulamen
tele Federației internaționale 
schi, împrumutîndu-și numele, 
scopuri publicitare, unor firme 
produc echipament sportiv de
nă. Directorul tehnic al federației 
vest-germane de specialitate a pre
cizat că Rieger, Schlager și Mit
termaier vor fi excluși de la cele 
trei etape de pregătire pentru 
Jocurile Olimpice de la Sapporo, 
în cercurile sportive se consideră 
că această sancțiune, care are va
loarea unui avertisment, se înscrie 
pe linia hotărîrii Comitetului in
ternațional olimpic de a combate 
tendințele de abatere de la princi
piile amatorismului olimpic, ma
nifestate în ultima vreme în rîn- 
durile schiorilor alpini din Franța, 
Italia, Austria. R.F. a Germaniei.

Desigur federația vest-germană 
nu se gîndește să renunțe la cei 
mai buni schiori ai săi pentru Sap
poro. Rămîne însă de văzut dacă 
C.I.O. se va declara mulțumit cu 
acest „avertisment", sau va adău
ga numele celor trei pe lista pre
gătită pentru excluderea schiori
lor vinovați de acte de profesio
nalism de la J. O.

mortale în ring. La 12

U.E-B, lucrurile au rămas învă
luite in ceață, astfel incit în vi
itor nu se poate vorbi de un real 
control antidoping. Va exista deci 
posibilitatea ca la un eventual meci 
de campionat organizat în Italia să 
se efectueze un sever control asu
pra protagoniștilor, în timp ce fo
rul european nu pretinde acest lu
cru. Sau, mai precis, problema con
trolului antidoping este lăsată la 
latitudinea arbitrului din ring sau 
a medicului. Se (pare că la baza 
acestor măsuri modeste stau ra
țiuni financiare, dar — după ex
presia d-lui Susanek, delegatul 
Austriei la reuniunea de la Bru
xelles — „trebuie să facem totul 
ca boxul să devină din nou inte
resant, acțiune ce nu se poate rea
liza numai cu bani. Multe per
spective se deschid, dar ele trebuie 
privite fi prin prisma eticii".

SCHIMBARE

IN TURUL
CIUDAD DE 

gerpres).

DE LIDER

MEXICULUI
MEXICO 12 (A- 

Turul ciclist al Me
xicului a continuat cu desfășurarea 
etapei a 13-a (Zitacuaro-Toluca), 
în care victoria a revenit Ia sprint 
rutierului brazilian Jose Edudave 
cronometrat pe distanța de 95 km 
cu timpul de 2h 49 :19. Pe locurile 
următoare s-au clasat olandezii 
Fedor den Hertog și Piet van Kat- 
wijk. Clasat pe locul patru în eta
pă, italianul Mario Corti a trecut 
pe primul loc în clasamentul ge
neral individual, fiind urmat la 
2 :31 de fostul lider al cursei, cu
banezul Aldo Arencibia. în clasa
mentul pe echipe conduce Cuba — 
urmată de Italia — la 7 ; 18 i

cu 7—5, 7—5 
Alexander.
probei de

TELEX •
fels, Carmichael — T. Ulrich, Barth 
7—3, 7-8.■
Echipa sovietică de handbal masculin 
Burevestnik Tbilisi, aflată In turneu in 
Iugoslavia, a Jucat la Pancevo cu for
mația locală Dinamo. Handbaliștli iugo
slav] au obținut victoria cu scorul de 
28—22 (13—13). Cel mai bun jucător de 
pe teren a fost iugoslavul Krstici, care 
a Înscris 8 goluri. Din echipa oaspeților 
s-a remarcat Beriașvili (5 goluri).

Marele 
Fischer 
Janeiro

maestru internațional Robert 
(S.U.A.), va evolua la Rio de 

lntr-un simultan la 2o de mese.

La Budapesta s-au întîlnit in meci retur 
pentru primul tur al „Cupei campioni
lor europeni" la baschet feminin, echipa 
locală Egyetertes șl formația turcă 
Juskellis Ankara. Gazdele au obținut 
victoria cu scorul de 95—66 (50—27). In-

llno Roche, Ișl va face reintrarea la 13 
noiembrie. El îl va înttlnl la Buenos 

J Aires pe spaniolul Antonio Ortiz. Apoi,
Loche !și va pune titlul In joc la 4 de
cembrie în fața columbianului Antonio 
Cervantes. Meciul va avea loc la Buenos 
Aires.

TELEX
vmgătoare șl în primul joc (scor : 
79—51), baschetbalistele maghiare s-au 
calificat pentru turul n al competiției.
■

După cum s-a mai anunțat, la 1 decem
brie va începe la Leningrad un. mare 
turneu internațional de box. La această 
competiție. Franța va fi reprezentată de 
4 pugiliștl : Khaloufi (muscă), Cosentino 
(cocoș), Trioulaire (pană) șl Petit (semi- 
ușoară).

Boxerul japonez Kuniaki Shlbata și-a 
păstrat titlul mondial la categoria pană 
(versiunea W.B.C.). în meciul dispu
tat la Matsuyama, campionul mondial , a 
terminat la egalitate cu șalangerul său 
Ernesto Marcel (Panama).

In cadrul unui concurs atletic desfășu
rat la Tokio, cu participarea 
tivi din U.R.S.S. șl Japonia, 
10 000 m a fost cîștigată de 
Toshio Miasita, cronometrat

, <țe 29:48,4. urmat de Nikolai —
29:50.8. La săritura, în înălțime Hideiko 
Tomizawa și Iuri Tarmak au trecilt 
ștacheta ridicată la 2,05 m.

unor spor- 
proba de 

japonezul 
eu timpul 

Sviridov —

Campionul mondial de box la cat. ușoară
(versiunea W.B.A.), argentinianul Nico-

La, 
ale 
la

Brisbane, selecționatele de fotbal 
Australiei șl Israelului au terminat 
egalitate : 2—2 (1—1).
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