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GALAȚI (pnn telefon, de la tri
misul nostru). Cine vizitează astăzi 
municipiul Galați nu poate să nu fie 
impresionat de ritmul său de dez
voltare, care a transformat vechiul 
port dunărean într-un oraș modern 
industrial, cu o bogată viață cultura
lă, artistică și sportivă.

• Poposind aici la puțin timp după 
încheierea istoricelor lucrări ale Con
ferinței Naționale, ne-am dat seama 
că strălucitele idei cuprinse în ra
portul prezentat de secretarul gene
ral al partidului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, au dat un și mai pu
ternic avînt întregii activități, trans

punerea tn fapte a hotâririlor deve
nind o înalta Îndatorire politică si 
cetățenească pentru toți locuitorii 
județului.

Referindu-se Ia aceasta, tor. Paras- 
chiv Benescu, președintele Consiliu
lui județean al sindicatelor, re-a 
spus : .Cocștienti de importanta mă
surilor preconizate, de necesitatea 
sporirii eforturilor pentru indeplim- 
rea planului cincinal in patra ani și 
jumătate, muncitorii, tehnicieni: și
inginerii care lucrează in întreprin
derile orașului nostru se străduiesc 
și reușesc să realizeze însemnate de
pășiri de plan. Voi menționa dintre

TINERELE SPORTIVE DE LA F.C.B. 
SÎNT Șl MUNCITOARE DESTOINICE
Ne-am îndreptat spre FABRIC 4 

DE CONFECȚII BUCUREȘTI, infor
mați fiind că în această importantă 
și puternică unitate industrială a 
Capitalei, cu însemnate realizări 
In întrecerea socialistă, în Îndeplini
rea și depășirea planului, sportivii 
își cinstesc titlul, sint apreciați nu 
numai pentru evoluțiile lor de pe 
stadioane dar, mai ales, pentru con
tribuția pe care o aduc In procesul 
producției.

Ideea de a-i cunoaște, de a afla 
cite ceva din gindurile ți preocupă
rile lor, a fost, așadar, foarte ispi
titoare.

...Iată-le, la secția de creație, pe 
muncitoarele Maria Voinescu și Li- 
via Dumitru, ambele jucătoare de 
bază în echipa de volei a fabricii. 
Prin mîinile lor au trecut acele fru
moase costume purtate de tinerii car» 
au înscris, la marea paradă a spor
tivilor de la 23 August, inițialele 
partidului nostru drag.

„Acum, ne spun ele, cînd în fața po
porului nostru stau obiective atit de 
mărețe, cind ne pregătim să aniver
săm pătrarul de veac al Republicii, 
de la fiecare se cere mai mult, mai 
bine, mai repede. In conștiința fie
cărui muncitor sint vii documentele 
Conferinței Naționale — un program 
măreț, de loc ușor, dar posibil de 
bine, mai repede. Fiecare, la locul nos
tru, sîntem o rotiță in uriașul angrenaj 
național. Și, ca un motor să meargă 
bine, fiecare rotiță trebuie să func
ționeze perfect...

Aceleași glnduri le animă și pe 
multe alte tinere din fabrică. Pe 
Profira Lungu și Viorica Popovici, 
muncitoare destoinice și componen

te ale echipei feminine de fotbal 
-Venus*, fruntașă pe Capitală, ne 
Niculiaa Mito, de la secția teimio- 
tricotaje și Elena Adochisei, de la 
secția VII tricotaje, ambele excelen
te handbaliste, dar — Înainte de a- 
ceasta — lucrătoare foarte apreciate, 
și multe altele.

—Colectivni nostru — ne spunea 
tovarășul T. Conțu. președintele aso
ciației sportive, este alcătuit, in ma
rea lai majoritate, din tineri. Or. ti
nerețea a mers totdeauna in pas cn 
entuziasmul, cu botărirea, cu dorința 
de a te dărui unui scop înalt, frumos 
ji nobil. Tocmai de aici provine di
namismul Ini. participarea la orice 
inițiativă îndrăzneață. In fața fabri
cii stau sarcini de mare răspundere. 
Ne-am propus, după o analiză minu
țioasă a resurselor de care dispunem, 
să realizăm peste plan, in anul 197X 
beneficii in valoare de 19 2M «M iei, 
iar planul de export să-1 depășim cu 
4 500 000 lei valută. Prin efortul co
mun al colectivului de muncitori, in
gineri și tehnicieni, la care sportivii 
vor participa cn tot elanul și cu toa
tă priceperea lor profesională, sint 
convins că. in cinstea aniversării a 
25 de ani de la proclamarea Repu
blicii, vom putea raporta partidului 
aceste cifre ca îndeplinite".

_ Am părăsit marea întreprindere 
purtînd In minte imaginea fetelor 
destoinice și a băieților harnici, care 
nu precupețesc nici un efort ca pro
dusele purtînd eticheta „Fabrica de 
Confecții București* să fie cele mai 
căutate pentru calitatea lor.

Claudiu SECARĂ

MUNCHEN72

REVEDERE PLĂCUTĂ CU LAUREAflI NOȘTRI 
LA JOCURILE OLIMPICE OE LA MUNCHEN

Aseară tirziu au sosit in Capitală ultimii componenfi ai delegației

Duminică seara. la Meiseoâlc-vie, 
numele CJ O., ii va fnntina mede.

3e-;eânu a luat loc pe prima treaptă a podiumului de premiere. Tovarășul Alexandru Șiperco. în 
. campion olimpic la lupte greco-romane Telefoto : AGERPRESASTĂZI, PE PATRU „FRONTURI" LA FOTBAL

F. C. ARGEȘ, RAPID, U. T. A. Șl „U" CLUJJ

Secvență de la antrenamentul de ieri, de pe stadionul 23 August, al fotbaliștilor de la landskrona B
Foto I I. MIHAiCA

Fotbalul 
astăzi, pe 
lor de pe 
de prim ordin. încep cele trei 
e mpetiții care au intrat în tradi
ția vieții lut, devenind de o ase
menea importantă înctt, tn momen
tul de față, doar Întrecerea pentru 
„fotoliile1' turneului final al cam
pionatului lumii și turneul final 
însușj le mai depășesc ca amploa
re și interes al publicului.

Reprezentantele noastre în ediția 
1972-73 a celor trei clasice cupe 
(a campionilor, a învingătorilor de 
cupe și trofeul U.E.F.A.), alcătuiesc. 
un pluton mixt din punctul de ve
dere al prezențelor în aceste pre
tențioase competiții. E un grup al 
experimentatelor, compus din Ra
pid și U.T.A., care au participat 
cu destulă regularitate în ultimele 
sezoane la una dintre cele trei în
treceri continentale. Și grupul al
cătuit din F.C. Argeș și „U“ Cluj 
care nu s-au mai întîlnit de o bună 
bucată de vreme cu teatrul conti
nental a] competițiilor de club. In 
ordinea valorii adversarilor credem 
că misiunea formațiilor românești 
în probele care încep astăzi ar avea 
următoarea enumerare : „U“ Cluj 
— în fața experimentatei și con
sacratei ex-campioane și ex-dețină- 
toare de cupe a Bulgariei, Levski- 
Spartak Sofia ; U.T.A. — în dispu
tă cu una dintre cele mai vechi 
și mai renumite formații ale foi 
balului suedez, Norrkoping ; Rapi
dul — în compania unui unsprezete 
de o vigoare și o ambiție puțin o- 
bișnmte, Landskrona; F. C. Argeș

european ÎȘ1 desfășoară 
stadioanele tuturor țări- 
continent, forțele sale

— primind replica unei campioane 
puțin scontau, Aris Bonnawef din 
Luxemburg.

Vă reamintim programul celor pa
tru jocuri de astăzi ale formațiilor 
noastre. „CUPA CAMPIONILOR 
EUROPENI* : Aris Bonnaweg — 
F.C. Argeș, stadionul Municipal, ora 
20.30 ; ..CUPA CUPELOR Rapid
— Landskrona, stadionul „23 Au
gust*. ora 20 ; „CUPA U E.F.A.*

Campioni olimn ci tie atletism 
vor evolua la Constanta

La triunghiularul at.etic de la 
Constanța (23 și 24 septembrie) din
tre echipele, masculine și feminine, 
ale României. Finlandei și Suediei 
vor putea fi urmărite o serie din
tre vedetele actualelor Jocuri O- 
limpice campionii Lasse Viren și 
Pekka Vasala (Finlanda), laureații 
Cu argint sau bronz Argentina Me
nis Valeria Bufanu, suedezul Ricki 
Bruck etc.

Peste forfota, neobișnuită la acest 
ceas de noapte. în holul de s—o 
cupola de beton și sticlă a Otxpe- 
ni'or, s-a auzit vocea impersonală 
a crainicei. în sfirșit. via_ Zgomo
tul mai stinge. Lumea se în
ghesuie Ia ferestre, de unde toate 
privirile urmăresc licuricii avi-, țiului, 
undeva în noapte, printre mărge
lele roșii ale pistei. încet, parcă 
cu grijă — doar poartă o încărcă
tură prețioasă... — pasărea albă 
apare în lumina orbitoare a pro
iectoarelor. Acum, cînd și motoa
rele au amuțit, este liniște. O 
șoaptă ici-colo sau un gias de copil 
nerăbdător...

Și deodată, explozia aplauzelor. 
Pe ușa avionului apar, pe rina, 
sportivi; care au onorat prezența 
României La Jocurile Olimpice prin 
excelente victorii sau pnn compor
tări prestigioase, cei pe pieptul că
rora strălucesc medaliile meritului 
de a fi învins în cea mai aprigă 
încleștare spoctivl Uriașul Martir 
nescu face să se cutremure fragii a 
scară de metal în timp ce Ber
ceanu pare ireal de mititel pentru 
o victorie atît de mare. Patzaichin, 
ca întotdeauna modest Și simplu, 
zimbește încurcat, descumpănit in 
baia de lumină. Apoi coboară și 
ceilalți. Argentina Menis nu și-a 
risipit încă voia bună și dezinvol
tura. Certitudinea viitorului îi con
feră această uimitoare putere de a 
se depăși. Lingă ee, Valeria Bufanu 
și Ileana GyuLai. iși stăpinesc cu 
greu emoția. Momentul solemn al 
primelor felicitări, al recunoașterii 
sincere a meritelor acestor demni 
reprezentanți ai mișcării noastre 
«portive devine o clipă frumoasă, 

Mai durabili și mai 
decîț multe 
acești mari

îmbrățișărilor familiilor, ale celor 
apropiați. ale prietenilor. Berceanu 
ab-î se mai vede printre buchete 
ie Cori. Nu-1 putem reține prea 
mult. Doar cîteva cuvinte...

— Am fost foarte bine pregătit. 
Antrenorii mei, cărora le mulțu
mesc din tot sufletul, m-au învă
țat încă de Ia primii pași pe sal
tea, că sportul de performanță ce
re muncă și sacrificii. N-am ezitat 
nici o secundă. Am lucrat enorm, 
pentru că am fost hotărît să aduc 
țării cel mai prețios trofeu ce-1 
poate obține un sportiv : medalia 
de aur Ia Jocurile Olimpice...

Martinescu, cu statura lui, face

mai bine față asaltului de felicitări 
și îmbrățișări. între două strîngeri 
de mină ne spune clătinînd din 
cap :
.— Visam o medalie. Sincer vor

bind, nu prea îndrăzneam să cred 
că va fi de aur. Totuși, în toiul 
luptei, cînd am văzut că și adver
sarul meu este un om, care are și 
el limitele lui fizice mi-am înzecit 
puterile. Simțeam că pot, că sint 
mai tare ca el. Și am fost.

îl căutăm pe Patzaichin. 
părut. Nu-i place tumultul 
momente. Iubește liniștea 
coarea apei. II găsim pe 
Este radios și

A dis- 
acestor 
și ră- 
Gruia. 

nu are ochi decit

pentru Andrea, fetița lui. Ne 
Iută și zice repede :

— Mi-am făcut datoria. Am 
scris pentru echipa țării 37 de 
luri la această Olimpiadă. 1 
acum, de-a lungul anilor, am mar
cat pentru reprezentativă 636 de 
puncte în 126 de meciuri interna
ționale. Cred că a sosit timpul...

N-am auzit bine ce-a spus. Se 
vorbea prea tare în jur. Și pe ur
mă. cine se mai gîndește la des
părțire în această seară de toamnă 
a revederii, a reîntîlnirilor ce ves
tesc un început.

sa-

i în-
> go- 
Pină

Calin ANTONESCU

Șl ACUM... OLIMPIADA A XXI-a!
MUNCHEN, 

Ia trimisul Agerpres,
Jocurile Olimpice de la Munchen, 
încheiate luni seara, au intrat în 
domeniul comentariilor și istoriei 
sportive.

Gindurile și privirile tinerilor de 
pe toate meridianele globului se 
îndreaptă acum spre Montreal, ma
rele oraș canadian, care va găzdui 
în anul 1976 a 21-a ediție a Jocu
rilor Olimpice moderne.

Ziaristul Louis Chantigny, șeful 
de presă al Comitetului olimpic ca
nadian, a avut amabilitatea să ne 
furnizeze cîtevn informații despre 
pregătirile ce se fac la Montreal 
tn vederea viitoarei Olimpiade. 
Chiar în cursul acestui an va în
cepe In partea de est a orașului, 
în apropierea Grădinii Botanice, 
construcția Parcului sportiv olim
pic ce va cuprinde stadionul pen
tru atletism și festivități. Palatul 
sporturilor cu piscine și săli pen
tru jocurile sportive, terenuri pen
tru hochei pe iarbă și satul olim
pic. Arena centrală va avea o ca
pacitate de 80 000 de locuri, fiind 
prevăzută cu un acoperiș mobil con
fecționat d:ntr-o pînză specială. A- 
ceastă uriașă cupolă va putea fi ri
dicată deasupra stadionului sau 
coborîtă în numai 20 de minute. 
Bazele sportive de la Montreal vor 
fi foarte apropiate una de alta, 
îneît vom avea de-a face cu „o 
nouă Olimpiadă a distanțelor scur
te*, ca și la Munchen.

Bazinul de canotaj va fi amena
jat într-o zonă apropiată și ea de 
centrul olimpic. întrecerile de iah- 
ting se vor dispusa la Kigston, un

12 (prin telefon, de 
Ilie Goga).

port pe malul lacului Ontario, la 
250 km de Montreal.

Paralel cu activitatea de construc
ție a principalelor arene olimpice, 
Comitetul de organizare a Jocuri
lor, al cărui președinte și comisar 
general este dl. Roger Rousseau,

au participat la acest concurs, care 
va fi repetat pînă la deschiderea 
Jocurilor Olimpice.

„tn sfirșit — mi-a spus Louis 
Chantigny — Comitetul de organi
zare a ales recent emblema Olim
piadei de la Montreal, o emblemă

TARII
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a celor două echipe, 
păstrează studenții

la 
de 
tn

găsim din 
necazuri. E 

noianul

Steaua—Rulmentul Birlad 
joi ’ pe „Ghencea*. de la

in-

U.T.A. — NorrkSping, stadionul 
U.T.A , ora 18 : „U" Cluj — Levski- 
Spartik Sofia, stadionul Municipal, 
ora 16. Toate partidele vor fi trans
mise la radio, iar meciul de 
Cluj și repriza secundă a celui 
la București vor fi televizate 
direct.

(Citiți în pag. a 3-a ample 
formații privitoare la cele patru 
meciuri).

de neuitat
plină de semnificații 
din clipele trăite de 
sportivi.

Puțin mai tirziu fi 
nou. Nn fără oarecari
dificil să-I smulgem din

AZI, ETAPA A Vl-a I.N CAMPIONATUL DE RUGBY

CAMPIOANA
EVOLUEAZĂ

Astăzi, din nou Ia rugby. O eta jă 
aproape completă — un singur meci 
urmează să sc joace miine — pana 
tată de multe partide interesante.

în Capitală, ca de obicei, un cu
plaj, primul pe noua bază sportivi 
a uzinelor Vulcan. în deschidere, de 
Ia orele 15J0 vor evolua formațiile 
Dinamo șs C-S.M. Suceava Prilej de 
reabilitare pentru dinamoviști, după 
două eșecuri puțin scontate (la Stea
ua și la Politehnica Iași). Pentru 
rugbyștii suceveni, așadar, o misiu
ne ingrată Prima lor evoluție in Ca
pitală am dori să convingă, dacă m> 
ca rezultat, cel puțin ca comporta-».

Ir. continuare, — orele 17 — Vag- 
can va juca cu Universitatea Timi
șoara Ambele formaț 1 vin cu rite 
o infrlngere. astfel eă apare tadrep- 
tățită dorința (si ambiția) Ier de a 
termina victorioase.

în țară cîteva meciuri care se s- 
nur.ță extrem de echilibrate.

Primul dintre eie pare să fie cti 
de la Iași, dintre Politehnica și Fa
rul Constanța. Sportivii ieșeni, nei.n- 
vinși pită acum In jocurile susținu
te acasă, sînt deciși să treacă și de 
XV-le constănțean. Pe de altă par
te Farul, care a .urcat* pe locul 2 
în clasament, este dornică să-șl men 
țină actuala poziție, cel puțin pînă 
la 3 decembrie, confruntarea sa di
rectă cu liderul. La Sibiu, C.S.M.. 
deși joacă acasă, nu are o misiune 
prea ușoară în fața Griviției Roșii, 
care începe să intre în cadența corn-

cu

„U" TIMIȘOARA 
DIN NOU ÎN CAPITALĂ

tal
dintre Știința Pe 
studențesc :

Rugby In manieră., 
fotbalistică Dtnamovtș 
tii (in alb) susțin as 
lăzi, pe terenul Vulcan 
un nou examen, evident 
mult mai ușor decit ce! 
cu Steaua (de la cart 
a fost surprms aces 
instantaneu! jucind cu 
C.S.M. Suceava...

în virstă de 51 de ani- fost di
plomat și economist de profesie, 
a luat o serie de inițiative desti
nate să sprijine organizarea Olim
piadei, să facă cunoscută în rîndul 
populației canadiene semnificația 
Jocurilor Olimpice. în acest scop 
guvernul provinciei Quebec a lan
sat un vast program de pregătire 
ce poartă numele de „Mission“-1976. 
De un mare succes s-a bucurat 
concursul olimpic național cu te- 

reprezintă mișcarea olim- 
general și Jocurile din 
special*. 300 000 de elevi

destui de sobră, dar bogată în sim
boluri, reunind în exprimarea sa 
grafică cercurile olimpice, pista o- 
vală a unui stadion, prima literă 
a orașului gazdă Montreal și po
diumul laureaților*.

Așadar, s-a dat startul pentru o 
nouă ediție a Jocurilor Olimpice !... 
Vorbind despre Olimpiada încheiată 
la Munchen, L. Chantigny, specia
list în canotaj, a ținut și pe a- 
ceasta cale să transmită sportivilor- 
români felicitări pentru frumoasa 
lor comportare pe care au avut-o 
în regatele olimpice de la Feldmo- 
ching.



13 Septembrie Ziua pompierilor ȘCOALA, PRINCIPALUL CENTRU DE DESFĂȘURARE
Au trecut 124 de toamne de cînd, 

în acea istorică zi de 13 septem
brie, pompierii companiei coman
date de căpitanul Pavel Zăgănes- 
cu au înscris tn cartea de aur a 
istoriei neamului una din cele mai 
glorioase file, opunîndu-se asaltu
lui trupelor otomane. Eroii din 
Dealul Spirii aveau să apere atunci 
idealul luminos al revoluției de La 
’48, cu prețul jertfei supreme.

Continuatori demni ai acestor 
glorioase tradiții, vitejii pompieri 
ai zilelor noastre nu-șl precupețesc 
nici ei forțele, energia și pricepe
rea în lupta cu focul incendiilor 
sau cu apa inundațiior, salvind via
ța celor în primejdie și bunurile 
amenințate.

Mărturii ale curajului si bărbă
ției pompierilor, zecile de persoane 
și sutele de obiective salvate in 
fiecare an, uneori cu sacrificiul 
vieții, vorbesc elocvent despre înal
ta pregătire, politică și de specia
litate. a militarilor cu cască și briu, 
despre excelenta lor condiție fizi
că

Bucurîndu-se, ca de altfel întrea
ga noastră armată, de o grijă deo
sebită din partea partidului si sta
tului, a întregului popor, pompie
rii își consolidează necontenit ca
pacitatea combativă, cucerind cu 
fiecare zi noi trepte Ir. ascensiu
nea spre culmile măiestriei mili
tare. Și nu este un secret per.tru 
nimeni faptul că reușita lor, Ir a- 
priga încleștare cu stihia dezlăn
țuită, se datorește, în bună măsu
ră, unei temeinice pregătiri fizice, 
călini permanente a trupurilor și 
voinței lor.

Că este așa o dovedește faptei 
că marea rrffijoritate a militarilor 
au doblndit insigna de polisportiv, 
că la întrecerile sportive de masă, 
organizate în județele țării cu pri
lejul diferitelor sărbători, partici
parea pompierilor este numeroasă 
și încununată de succede.

Dar. In unități și subunități, nu 
numai pregătirea fizică de specia
litate și generală contribuie la for
marea de servanți rezistenți, ca
pabili să facă față unor eforturi 
mari și prelungite. încadrat In ba
reme specifice, întregul proces de 
instruire are menirea să formeze 
calități fizice și moral-volitive deo
sebite la toți militarii. Astfel s’.ir.d 
lucrurile, apar ca adevărate per

formanțe ieșirea la alarmă a ma
șinilor de pompieri în mai puțin 
de două minute, în condiții nu toc
mai favorabile — iarna, pe timp 
de noapte —, sau escaladarea u- 
nei clădiri cu două etaje, cu aju
torul scărilor culisabile. în mai pu
țin de 7 secunde etc.

Desigur, un roi important în ob
ținerea acestor rezultate II are, pe 
lingă instrucția specifică, pe lingă 
concursurile profesionale, și mișca
rea sportivă de masă, inițiată de 
organele și organizațiile de partid 
si de Ur.eret, autodotarea unități
lor cu săli și terenuri sportive, cu 
popicarii, cu aparate de gimnastică 
și altele.

Pe de altă parte, nu trebuie ui
tat că dia rîndurile pompierilor 
s-au ridicat și o serie de sportivi 
de performanță, care au adus și 
continuă să iducă noi trofee în 
palmaresul sportului n mânesc. Bu
năoară. nume ca acela al Iocote- 
r.em-cnloneiulg: S’.efan Popovici — 
de șapte ori campion național la 
talere aruncate din turn și din 
șanț, de două ori medaliat cu ar
gint la europenele din Fmlaoda și 
R. D Gerirar.a. o dată cu bronz 
la Moscova, dețină tor al recordu
lui atKOtuț al Romăme; cu 30? de 
puncte din 200 posibile — este bine 
cunoscut In lumea sportului româ
nesc. La fel. maeștrii sportului si 
rampe ona națiacali ! ocntenent-co- 
looeiul Aurel Lcșntță. majorii Ma
rius Neag-- si Coretar.tir. Popescu, 
căpitani: Mareei Vome» »: Gbeor- 
gbe TohătManz. kcoteuenții ma
jori D-tra Ivaaov. Aleaantfcx Lir.- 
eaau fi Gbeorghe Dra^Haireaeu, 
locotezeats! tesutru Dineu si sub- 
oCșerii F". ree» Zgț-gă Kicotae Io
nesco și Qwta&da Vtod reprera- 
ti n cinste estica și hodarM.
mriîiawil. r> * 0
trie si abe dfeKăpfase sport , e
pestru a câ te.
de poaspreri prefire» fzcă si 
sportul fac casă bead cu fesarecția 
specifică, cu preveuăreo si st-ege-
derabil la sporirea npentivUăfp șt 
eficienței irmrțăxr

«I

> 
I

„CUPA FEDERALEI-
S-a dat startul într-o nouă edi

ție a „Cupei F.R. Box" pe echipe. 
In etapa inaugurală au avut loc 
mai multe întilniri în care forma
țiile favorite au obținut succ-ese 
facile. De reținut că asociațiile și 
cluburile sportive din mai multe 
orașe nu s-au preocupat în suficien
tă măsură de sprijinirea secțiilor 
de box și acest fapt a avut reper
cusiuni asupra comportării și evo
luției sportivilor respectivi. Avem 
însă convingerea că. în etapele ce 
urmează. situația se va ameliora 
simțitor și aceasta spre satisfac
ția tuturor iubitorilor de box din 
Timișoara, Brăila, Craiova si al* 
orașe în care pugilismul are o ve
che și frumoasă tradiție.

iată acum rezultate $i imânurîe 
de la prima etapă.

SELECTION ATA JUD CARAS 
SEVERIN — ELEC TROPUTERf 

CRAIOVA 18—<
Desfășurată la Bocșa, reu.r 

a dat cîștig de cauză sportivilor 
localnici, care au cîștigat la un 
scor categoric, deși oltenii porr.eari 
cu prima șansă. datorită tradiție: 
ce o are boxul la Craiova.

T. Săsăranu-ccresp.

SELECȚIONATA CLUJ — MO- 
TORUUJ^RAD 17—5

Gazdele au cîștigat patru meciuri 
prin abandon (!)• De la arădem au 
învins doar N. Mot pe Șt Mart.-- 
șj R Lăzea pe I. Cîmpeanu. iar î. 
Szekeli a terminat îa egalitate 
V. Morea.

MESCELUL
COMBINATA

A ACTIVITĂȚII SPORTIVE DE
Este îndeobște cunoscut rolul or

ganizațiilor U.T.C. din școli în di
recția 
bunei 
live, 
unele 
sens :

organizării și, în general, a 
desfășurări a activității spor- 
după cum sînt de apreciat 
reușite înregistrate în acest 
angrenarea tineretului stu

dios în practicarea atletismului, în 
mod special a crosului, a turismu
lui de masă, extinderea inițiativei 
de a se desemna campionii pe 
clase și școală la diferite discipline 
sportive etc.

În dorința de a pregăti cît mai 
temeinie pe cei care fac parte din 
conducerea asociațiilor sportive șco 
lare. Secția Sport-turism a C.C. al 
U.T.C. a continuat, în vacanța de 
vară, acțiunea de instruire a pre
ședinților asociațiilor sportive. In 
perioada iunie-iulie, Ia Costinești. 
an urmat cursuri speciale de pre
gătire aproape 1 500 de președinți 
de asociații sportive reprezentind 
școli generale. După statisticile 
existente la forul organizator, cifra 
președinților de asociații sportive 
școlare instruiți de la începutul 
acțiunii — cu 7 ani in urmă — 
a trecui de 15 000. Practic, TOT/ 
președinții de asociații 
școlare au 
cursuri de pregătire, iar unii din
tre ei le-au 
tilaterali -
practică — asigurată celor care 
conduc asociațiile sportive ale ele
vilor își pune astfel tot mai mult 
amprenta asupra modului cum tre
buie înțeleasă acțiunea de cuprin 
aere a maselor de tineri și tinere 
din scrii in practicarea exercițiu
lui fizic. evident după gusturi s> 
pra'erințe. ținfnd seama și de con- 
dițiiie materiale pe care le oferă 
fiecare unitate de învătămînt.

C.C. al U.T.C. a realizat mai 
mult : a lărgit experimentul (reu
șit) inițiat anul trecut Ia Gurghiu 
cu pregătirea unor ălevi-arbitri. 
Tabăra care a avut loc în aceeași 
localitate din județul Mureș a fost 
chemată să instruiască în probleme 
de arbitraj elevi iubitori ai spor
turilor ce se practică iarna: schi, 
patinaj, săniuș și alături de aces
tea tenis de masă, gimnastică acro-

chiar și cu elevi care n-au avut 
inițial o specializare in acest sport. 
Piramidele cu cite 3 și 4 elevi pre 
gătiți doar 10—12 zile au demonstrat 
in mod convingător acest fapt. La 
fel ; in cazul gimnasticii moderne 
printr-o temeinică instruire, in 
ciuda unui lot neomogen valoric, 
s-au putut alcătui două ansambluri 
— cu panglici și cercuri — care au 
dat deplină satisfacție. Deci...

Și

sportive
trecut prin asemenea

repetai. Pregătirea mul- 
teoretică. metodică și 

celor

WVUDOKAKLf A REINTRA 
SCENA PEȘTI ÎS ZJLE

MASA A ELEVILOR
(mărturi- 

sportiv al
nico-aplicative. Intenția 
sită) a celor din activul
C.C. al U.T.C. de a confecționa ecu
soane. pliante speciale pentru car 
ting, care să fie difuzate pe scară 
largă în școli, va impulsiona ac
țiunea de propagare a acestei dis
cipline. La fel ca și orientarea ac 
tivității atelierelor-școală către 
construirea unor aparate. Oricum, 
chiar din primul trimestru al nou-

Toți președinții asociațiilor sportive școlare instruiți sub egida C.C. al U.T.C

Cursuri speciale pentru elevi-arbitri la sporturile de iarnă, gimnastică

carting • Un nou calendar competițional indisolubil legat de școală

baticâ, gimnastică modernă și car 
ting.

In toate cazurile (la toate dis
ciplinele amintite) numai aspecte 
încurajatoare : elevii ți-au însuși' 
foarte bine materialul predat, au 
răspuns excelent Ia probele prac
tice. Este drept că și alegerea pro
fesori lor-instructori a fost 
inspirată: Eniko Cseh — 
Ia schi, secondată chiar de 
norul federal. Ion Rerindei.
Poldiș — Cluj la patinaj. Niki An- 
gelescu — București la tenis de 
masă. Ion Dudusc ur — I.E.F.S la 
gimnastică acrobatică. Carmen Va- 
siliev — Cluj ?: Liîiana Ilica — 
București la gimnastică modernă 
S-a verificat cu acest prilej că, de 
pildă, pimnasri-’ acrobatică se 
poate organira in bune condifiunt

foarte 
Brașov 
antre- 
V'asiie

O notă specială pentru carting. 
Mai bme de'50 de elevi șî eleve, 
sub îndrumarea prof. Eton Mircea 
lonescu. au învățat nu numai con
ducerea miniturismelor. ci și ■ ele
mente de construcție, de reparații, 
reguli de circulație. Să nu uităm, 
prof. lonescu a fost inițiatorul pri
mului cerc de carting la nivelul 
liceelor — la „Ion Neculce* din 
București — antrenorul care a tri 
mis la „Raliul primăverii' nu mai 
puțin de 6 elevi ; deci cu carnete 
de conducere auto.. Nu încape nici 
o îndoială că 
lui în școală 
zatori-arbitri 
vor fi primii care vor pleda in 
acest sens — cunoaște un real suc
ces de participare, dat fiind inte
resul elevilor față de sporturile teh

cartingului 
asociațiilor

la noul an

dezvoltarea cartingu- 
— cei 55 de organi 
instruiți la Gurghiu

lui an școlar, problema 
se va afla pe agenda 
sportive ale elevilor.

★
Fiindcă ne-am referit

școlar,- trebuie să amintim cîteva 
noutăți privind calendarul compe
tițional, de data aceasta realizat în 
comun de Ministerul Educației și 
Invățămîntului. Consiliul Național 
al Organizației Pionierilor și Con
siliul Național pentru Educație Fi
zică și Sport. Calendarul — care va 
rămîne în vigoare pe un termen de 
4 ani — sintetizează un sistem 
nou. o concepție mult mai apro 
piață de realități decît cea de pină 
acum ; și anume, nucleul întregii 
activități sportive a elevilor îl va 
constitui școala, asociația sportivă 
care va organiza o serie de acti-

vități necompetiționale (serbări șl 
demonstrații de gimnastică, de an
samblu. gimnastica zilnică. „Ziua 
sporturilor preferate", inițierea în 
natație, activități sportiv-recreative 
în vacanțe, în tabere etc.) precum și 
altele compettționale — în’ principal 
campionatul „școlii, la acele disci
pline aflate în concordanță cu baza 
materială, concursuri de patinaj, di
ferite ,,cupe“ la nivelul localității 
sau al județului, festivalul sporturi
lor de iarnă ș.a.

Cît privește competițiile cu fază 
finală republicană, acestea au fost 
orientate către atletism (un campio
nat național individual), schi (alpin 
și fond), săniuș (sub forma tradițio
nală a „Săniuței de argint'). Au 
rămas în prim plan competițiile de 
mare interes în rîndurile elevilor, 
ca Pentatlonul atletic școlar (cu fi 
nala 
Mare), Crosul tineretului (ultimul 
act la Rm. Vîlcea), Concursul na
țional de șah al elevilor. Apare ca 
o noutate „Festivalul ansamblurilor 
școlare de gimnastică modernă" —• 
finala la București — desHnat să 
angreneze în această disciplină un 
număr sporit de eleve.

O ultimă subliniere ; pentru lan
sarea tuturor acestor acțiuni și 
pregătirea lor temeinică, nu. de 
mult a avut loc o instruire specială 
a activului sportiv al C.C. al 
U T C De asemenea. între 1—3 sep
tembrie s-a organizat o consfătuire 
— la Pitești — cu secretarii res
ponsabili cu activitatea sportivă din 
cadrul comitetelor județene U.T.C. 
Asupra unor aspecte evidențiate la 
aceste lucrări, ne propunem să re
venim.

găzduită probabil la Baia

Tiberiu STAMA
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Localnicii au cîștigat csiegor c 
datorită unei bune pregătiri asigura
te întregii echipe. De la oaspeți s-a 
prezentat bine doar Tr. Cerci :a

ORIENTARE
, luriNItt

TITLURILE S-AU...
De mul ți ani. orientarea turisti

că din țara noastră n-a mai cunos
cut manifestări de o asemenea am
ploare ca în acest început de sep
tembrie. cînd pitoreștii munți al 
Zărandului au primit cîteva 
de sportivi aliniați 18 
prilejuite de aniversarea unui sfert 
de veac de activitate în aceasta 
spectaculoasă disciplină sportivă.

In corturile și cabanele din apro
pierea localității Lipova. ia ^cartie
rul general" al organizatorilor — 
instalat la Liceul teoretic din loca
litate — chitarele și muzicuțele 
trilurile de munte și veselia au 
tnsoțit întrecerile, parcă mai emo
ționante și mai frumoase C3 pri
cind. Iar pădurea, scotocită ziua și 
noaptea de acești căutători ai— pos
turilor de control (ascunse eu abi
litate de organizatori), și-a aple
cat pînă la pâmînt crengile copaci
lor, mîngîind cu frunza încă verde 
frunțile sportivilor, pentru a-i în
soți apoi în cursele lor kilometrice, 
cînd bătălia s-a dat nu numai cu 
distanțele, dar și cu acele cropo- 
metrului și busolei, cu compasul și 
dublndeci metrul.

în prima zi a întrecerilor, 36 de... 
old-bovs s-au aliniat la startul 
„CUPEI INIȚIATORILOR", com
petiție rezervată pionierilor acestei 
discipline în țara noastră. Con
cursul n-a mai fost numai simbolic, 
așa cum se credea, căci nici una 
dintre cele 18 echipe n-a făcut eco
nomie de forțe, sosirea extrem de 
strînsă dovedind că... „veteranii" 
sînt încă foarte tineri. La capătul 
celor 6250 m, cît a măsurat tra
seul, cu 200 m diferență de nivel, 
locul întîi și trofeul pus In joc au 
fost cucerite de echipa județului 
Arad, formată din Ludovic Kufyik 
și Ștefan Slahota. Pe locurile ur
mătoare s-au clasat județele Cluj 
(Alexandru Marton — Margareta 
Laza) și Brașov (Udo Falk — Ște
fan Balatka).

A urmat o nouă competiție ju-

sute
ta trecerile

în această

ca

la Festiviial die Maații Zaraedilei

ORIENTAT IN PATRU DIRECȚII!
fPA ZĂRAK
3 ta start 79 di

• CEA MAI
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MARE SURPRIZA A
ECHIPA DIN PIATRA

MAi REUȘITA COM-NEAMȚ • CEA

PETIȚIE: „CUPA INIȚIATORILOR'

Ierandru Fey (Metalul roșu Cluj). 
La categoria Seniori B, brașovea
nul Richard Schuler (Rulmentul) a 
ocupat primul loc, fiind urmat, în 
ordine, de Zoltan Szekely (Clujea
na Cluj) și Oswald Cemot (ITB 
București).

în proba feminină, pe un traseu 
de 8050 m, cu o diferență de nivel 
de 320 m, favoritele au dominat 
categoric restul concurentelor. Vic
toria a revenit sportivei Clara 
Szabo (Metalul roșu Cluj), urmată 
de Georgeta Liță (Voința București) 
și Eva Szantai (Clujeana Cluj).

Seria competițiilor din cadrul 
„festivalului" a continuat cu Finala 
campionatului republican pe echi
pe. La masculin, traseele stabilite 
pentru cele trei zile de concurs au 
măsurat în total 25 de km (9—8—8), 
fiind programate două etape de zi 
și una de noapte. Diferența de ni-

rzre zu par 
resaeeri
d pcir:! 1. 
: exp. Buc

Următoarele trei tururi (19 no
iembrie — 17 decembrie, 18 februa
rie — 18 martie, 1—29 aprilie) se 
vor desfășura în sală, turneele fina
le fiind programate între 13—15 mai 

Vîlcea, la masculin și la 
feminin.
DE JUNIORI PREZENTE 
LA START

1972—1973 a campiona-

BOGATĂ ACTIVITATE

LA ÎNCHEIEREA SEZONULUI

I

1
în ediția 

tului național al juniorilor și șco
larilor participă 96 de echipe mas
culine și feminine împărțite în cite 
8 serii.

Primul tur (24 septembrie — 22 
octombrie) și cel de al doilea (28 
ianuarie — 25 februarie) urmează 
să se desfășoare pe etape săptămî- 
nale. în timp ce turul trei se va 
disp ta între 4—8 aprilie sub for
mă de turneu pentru echipele mas- 

ir localitățile Iași, Buzău. 
Brăila. București. Rm. Viicea, Ti
mișoara Tg. Mures, Satu Mare, iar 
pen-ru cele feminine la P. Neamț, 
Medgidia. Toplița, București, Tirgo- 
viște. Arad. Sibiu și Bistrița.

Comisia sportivă națională auto, 
întrunită în urmă cu cîteva zile ia 
sediul A.C.R., a luat o serie de mă
suri de o deosebită importanță pri
vind activitatea competițională in
ternă d:n acest sfîrșit de sezon Se 
știe că, anul acesta, țării noastre îi 
revine cinstea de a organiza Raliul 
Balcanic. Pentru buna desfășurare 
a acestei competiții de anvergură, 
A.C.R. a întocmit un plan de mă
suri iar în prezent Comisia sportivă 
națională se străduiește ca toate 
problemele organizatorice să fie re
zolvate în cele mai bune condiții.

Raliul Balcanic se va disputa în 
zilele de 14 și 15 octombrie, cînd 
automobiliștii sportivi din Bulgaria, 
Grecia, Iugoslavia, România Si Tur
cia vor acoperi traseul : Brașov — 
Chv-pulung — Sibiu — Petroșani — 
Hațeg — Copșa Mică — Tîrnăveni
— Toplița — Bicaz — Gheorghieni
— Miercurea Ciuc — Tîrgul Secuiesc
— Poiana Sărată — Poiana Brașov, 
în momentul de față. Comisia Sjjbr-

tivă națională a delegat pe cîtiva 
dintre cei mai buni tehnicieni în 
materie care să lucreze la amplasa
rea pe traseu a tuturor posturilor 
de control.

Cu prilejul ședinței amintite, s-au 
perfectat și datele de desfășurare 
ale ultimelor competiții din ca
lendar :

• Circuitul de viteză din orașul 
Cluj se va disputa în z.ua de 24 
septembrie, concurenții trebuind 
să-și anunțe participarea la sediul 
A.C.R. sau la Filiala A.C R Cluj 
pînă cel mai tîrziu în ziua de 16 
septembrie a.c.

• Campionatul național de vite
ză în coastă. etapa a IV-a, se 
disputa de pe Dealul 
în zilele de 7—8 
Pentru acest eveniment 
vor trebui să confirme 
pînă cei mai tîrziu la 26 septembrie, 
la sediul A.C.R. sau la Filiala A.C.R. 
Cluj.

va
Feleacului, 
octombrie, 

concurență 
participarea

HOIJ H „FRONTUL" CAJMbWTlUÎ '"ftMllf..'.
a printre protagonis

tele eempetipci. urnind ca rezto- 
ta'.eie partidelor dintre ele să fie 
decis, ve in ocuparea pozițiilor frun
tașe ale ierarhiei noastre naționale, 
în rest, aspirații modeste chiar din 
start limitate la eterna poveste 
a evitării retrogradării.

Este evident că nimeni nu poate 
avea pretenția de a aștepta modi
ficări spectaculoase de la o ediție 
ia alta în cadrul unora dintre for 
mațiile participante la 
portantă Întrecere a 
feminin. Dar putem să 
pretenția de a intui 
bun. o oarecare intenție de a de
păși stadiul de mediocritate la care 
se mențin majoritatea echipelor de 
divizia A. Nu cu mult timp 
mă toată lurr.co s-a bucurat 
iul in care începuse să se 
la B uh uși. unde preocuparea 
creșterea si promovarea elemente
lor tinere adusese mari satisfacții 
formației locale Textila. Apoi, s-a 
ccnstaiat un început bun la Tg. 
M res unde. de asemenea, se mun
cea serios ir. perspectivă. Totul s-a 
stins, insă, repede, ca un foc de 
pa.-c ș- iucrunie au reintrat in nor
mal. S’ tată, a început txn nou 
eamp-crat in care doar trei echipe 
luptă pentru titlu, iar restul să- 
supra rejir ască.

Foorse Interesant în această di-

19 SEPTEMBRIE

cea mai im- 
handbalului 

avem măcar 
un început

în ur- 
de fe- 
iucreze 
pentru

recție ni se pare faptul că 
mul an s-a apreciat — și 
tele pe plan internațional 
firmaț acest lucru — că 
mul creșterii și afirmării 
relor s-au obținut progrese 
sistente. Poate mai consistente 
decît la juniori. Era, deci, normal 
să asistăm la o promovare masivă 
fl tinerelor handbaliste în loturile 
formațiilor participante la cam
pionatul feminin. Cu cîteva ex
cepții, însă. (Rapid București, 
Universitatea București), lucrurile 
nu s-au petrecut așa. Ba, dimpo
trivă. Numărul cel mai mare de 
elemente tinere prezente pe listele 
echipelor fruntașe s-a înregistrat 
în campionatul masculin, care se 
anunță (prima etapă la 3 octom
brie) din ce în ce mai interesant.

în sfîrșit, nutrim speranța că, 
poate, pe parcurs situația se va 
mai remedia. Cu atît mai mult 
cu cît a sosit timpul ca și hand
balul nostru feminin (o nouă edi
ție a C.M. se apropie cu pași repezi) 
să se înscrie De linia valorică a celui 
masculin. Valoare care este nece
sar să se contureze numai din 
campionat

în ult.î- 
rezulta- 
au con- 
pe tărî- 

junioa- 
con-

• Concursului de viteză pe cir
cuit, programat în orașul Brăila, 1 
s-a rezervat data de 29 octombrie 
a c. Ultim termen de înscriere i 14 
octombrie.

„PREMIUL U. A. P.“

A FOST CUCERIT

DE DORU ZAHARESCU
La Piteștf,' cu ccazia celui de al 

treilea simpozion național de auto
mobilism organizat de Grupul uzi
nelor de autoturisme, a avut loc și 
o interesantă competiție automobi
listică dotată cu „Premiul U.A.P." 

•și rezervată conducătorilor amatori, 
posesori de autoturisme „Dacia 
1300“. La startul întrecerilor, des
fășurate pe traseul Pitești — Rm. 
Vîlcea și retur s-au prezentat 20 
de echipaje din județele Brăila, 
Teleorman, Buzău și Argeș. „Pre
miul U.A.P." (o cupă și 5 cau
ciucuri) a fost decernat lui Doru 
Zaharescu (Pitești), care a fost ur
mat în clasament de D. Baibarac 
(Pitești) și I. Alexandru (Brăila).

TftAGtRtA EXCtPTIONALĂ 1010
S—pU!
TRAGE

îa i.sputa fetelor, a Tist rfi

decid surorilor 
Szubc (Metalul 1 
locul în:!: ți cuceriad 
campioane republicane. T 
urmate de echipe ITB 
lEcateriua Baia si Paula Chiur- 
.ea). pe locul trri ciasindu-se tot 
o formație tfia City Clujeana (Eva 
Szantai. Eva Cicbanu ș: Ana Hcn) 

în fine, următoarea competiție — 
Finala campionatului republican 
âe ftof-.ă — oie3 să an e dm 
nou In prim-plan duelul dintre 
echipele Bucureștiului și Clujului. 
De această dată, team-ul Capitalei, 

din Georgeta Liță, Paula 
Chiurlea și Alteia Cotițosu. n-a mai 
scăpat victoria și tricourile de cam
pioane, întrecind formația Clujului 
alcătuită din surorile Szabo și Eva 
Szantai. Pe locul trei s-a clasat 
echipa secundă a Bucureștiului, 
compusă din Ecaterina Daicu, Ilea
na Scuiy și Aurora Sișu. .

La masculin, titlul de campioni 
republicani pe 1972 în proba de șta
fetă a revenit componenților echi
pei reprezentative a județului 
Brașov î Nicolae Oprișiu, Gerald 
Lexen și Ortwin Lexen. Pe locuri
le următoare s-au clasat echipele 
județelor Cluj (Ștefan Laza, Ion 
Kuszalik și Dumitru Ciobanu) și 
Piatra Neamț (Mihai Cojocaru, Au
rel Amariei și Gh. Botezatu), aceș
tia din urmă furnizînd, prin per
formanța lor, cea mai mare surpri
ză a întrecerilor.

Cic-s și Piroftz 
ta-dujg or jptad 

itlul de 
e au fost
B« rărești

I

în vînzare biletele pentru
REA EXCEPȚIONALA LOTO din 19 

e, tragere ta care se 
număr NELIMITAT -

DACIA 13K, SKODA
S IM pre: ir- si EXCURSII la SO
FIA r» petrecerea revelionului — 
durata ru-ra 5 zile. In afara premi
ilor Ir bar.i de valoare fixă și varia-

a*

Pârtie, plnd la această trage-e ex- 
reițaxia-a puteți deveni fericiți! cis- 
t.gători ai ur.or mari premii In bani, 
■Btotmwse si excursii.

Procurați-vâ din vreme biletele !
LA TRAGEREA EXCEPȚIONALA 

PROS OEX PREȘ DIN 3 SEPTEMBRIE
Următori! au obținut cite un pre

miu ce 10 000 lei din care cite o ex-

cursie Cjs 2 tocuri ta Praga ca pe
trecerea revehoeuiu: plus diferența 
In bani: Arvat Fkxea aia Brașov, 
CSptfna M - ■ - •;
Nicolae șt Hrulescu GSeorgjve am
bii dia Craiova. Szekely Ștefan dfr. 
T_lgneș Ț-șcețul Har(M»a 
C. Constantin din Lenea ; 
r.edoara. fTurfu VaTe-.Tn
Mare județul Maramureș ți Siefă- 
nescu Gheorghe. Olteaau Marcel. 
Gheorghiu Nicolae. Milrachc \Shai 
toți din București

In numărul de mfine al ziarele• 
Sportul vom publica lista eiștigăuv- 
rilor unei excursii de 2 locuri 
Praga cu petrecerea reveiiecului.

★
TRAGEREA PRONOEXPRES 

astăzi va fi televizată în direct 
Studioul de Televiziune cu începere 
de la ora 18,40 .

BANI aș
AUTOTURISME

PRONOSPORT
PREMIILE CONCURSULUI NR. 3t 

DIN 10 SEPTEMBRIE 1972
CATEGORIA I (13 rezultate) : 36.15 

variante a 2 148 lei ;
CATEGORIA a Il-a (13 rezultate) : 

1 103,05 variante a 84 Iei;
CATEGORIA a III-a (11 rezultate) : 

6 789,40 variante a 21 let
Rubrică redactată de
LOTO-PRONOSPORT

• I • . J

„ÎNTREPRINDEREA ECONOMICĂ DE ADMINISTRARE
A BAZELOR SPORTIVE-

DIN BUCUREȘTI, BULEVARDUL MUNCII NR. 37—39, SECTORUL 3, 
TELEFON 21.66.85,

ANGAJEAZA
prin concurs in condițiile legii 12/ 1971

ȘEF BIROU FINANCIAR

Al. MOMETE-coresp.

z.ua


A FOST ALCĂTUIT IOTUL PENTRU
MECIUL CU FINLANDA

FOTBALUL ROMÂNESC OEBOTEAZĂ AZI PE PATRO „FRONTURIti
F.R.F. a definitivat marți la amiază lotul 

zentativ care începe miinc pregătirile pentru 
de la 20 septembrie — cu reprezentativa 
din preliminariile C M. 1974. Au fost 
București uimătorii 19 jucători :

PORTARI : Răducanu și Adamache. 
FUNDAȘI : Sătrnăreanu, N. lonescu, 

Dobrău. Deleanu, Velea.
MIJLOCAȘI : Dumitru, Nunweiller, Hajnal.

repre- 
meciul 

Finlandei — 
convocați la

Anca, Dinu,

ATACANȚI : Dembrovschi, Dobrin, Neagu. Luces- 
cu, Iordănescu, Domide, Fl. Dumitrescu.

Antrenorul Angelo Niculescu va conduce pregăti
rile incepînd de mîine, de la amiază, la Snagov. în 
afara antrenamentelor sînt prevăzute și două meciuri 
de verificare : sîmbătă cu Dinaino (tineret) și dumi
nică cu Petrolul (tineret). Luni, la ora 9.30, lotul re
prezentativ va părăsi Bucureștiul, pe calea aerului, 
îndreptîndu-se spre Helsinki, via Copenhaga.

Hs

ASPECTE

pe s’-acon
Arts.

în cad-
nes te 
tor-. C 
b» resist. irra. de pe 

ce >■ CzacT* Dar. asa
FI Ha az .an. d:n et

• — SC Bacău. Un atac al impetuosului înaintaș ploieștean ION CONSTANTIN 
Fotos V. ONESA

IN COMPETIȚIILE DE CLUB ALE CONTINENTULUI
LUXEMBURG LA TELEFON ANTRENORUL FL. HALAGIAN

RADU

In capitala Luxemburgulu 
de două zile fi timpuj e f 
Dar, chiar și în aceste condiț 
teresul față de meciul din , 
campionilor" d:ntre Aria Bocnaweg 
și F. C. Argeș n-a scăzut cu 
mic. Se speră, chiar. într-o asis 
ță numeroasă. Partida se va 
pută astâ-searâ. Ia ora lOJto O 
— ora București ului), ia lum.na 
flectoarelcr, pe stadionul Mu 
a cărui capacitate este de 
de locuri.

Ieri la prfnz. 
telefonică eu ho 
lîtor, unde es’e 
na României. 
al fîrulin. ne-a 
amănunte dinam 
antrenorul Florii

i-a lăsat adversara de azi: „Ari* 
Eonnaweg este alcătuită din jucă
tori cu bună constituție, care au 
demonstrat o pregătire fizică apre- 
clabilă. Ei au practicai un fotbal 
curat, cu un marcaj om la om. pe 
toc terenul, dar inire cele două 
echipe ' a exîslaf o' msre diferent! 
de valoare Ari< Bou.a w eg a ară
tat carențe serioase ur ceea ce pri
vește tactica de joc, iar apărarea 
mi s-a părut totaj dezorganizată 
Chiar ți in aceste condiții, meciul 
nu se a-unlă ușor, pentru ci gaz
dele beneficiind de avantajul tere
nului. se «or mobiliza, eu siguran
ță. in dorința de a obține un re- 
zaltat bun Jucătorii oosxri sânt în
crezători in forțele tor fi doresc să 
iov-ingă arartajul terenului." 

alCCiul wy* ? ."Tp1

Stan — Barbu — Pan
ica. Olteanu. Vlad. Ivan — Mu«tă- 
tea. M. Popesen — Trei. Dabrin. 
Radu.

o brj-

SĂ MIZĂM PE ORGOLIUL RAPIDULUI
Nu este un secret pentru nimeni 

faptul că echipa bucureșteană Ra
pid a pășit cu stîngul in acest 
campionat, nereușind să-și găseas
că... pașii în primele trei etape ale 
actualei ediții.

Condiții obiective și subiective au 
făcut din formața giuleșteană un 
concurent care a ... pierdut startul, 
nevoit fiind să recupereze — in 
timpul întrecerii — handicapul față 
de echipele de același calibru.

Iată însă că după trei jocuri în 
campionat. Rapid se prezintă la un 
nou start, cel internațional, în com
petiția „Cupa Cupelor", start pe 
care este ferm hotărîtă să nu-1 
rateze.

Precedentul de anul trecut, cînd 
ech'pă feroviară a trecut destul de 
ușor — în Cupa U.E.F.A, — de două 
adversare puternice, A. C. Napoli și 
Leg ia Varșovia, dar mai ales or
goliul (binecunoscut) care moc
nește în piepturile lui Neagu. Ră- 
dueanu. Boc et comp — ne fac să 
credem că Rapid va da azi totul, 
încercînd să-și depășească condi
ția actuală, pentru victorie, pentru 
cit mai multe goluri, pentru un pas 
hotărît spre turul II al competiției.

Fotbaliștii giuleșteni știu că pot 
astăzi — printr-un joc bun..convin
gător — să-și răscumpere, Intr-un 
fel, debutul slab din campionat 
și este de presupus că vor face

eforturi pentru a nu scăpa ocazia ce 
li se oferă.

Nu putem să nu mizăm pe ambi
ția toi Răducanu — care vrea să 
confirme forma bună ne care o are 
și încrederea lui Angelo Nicu) eseu, 
care i-a titularizat în primul meci 
interțări al sezonului —. pe dorința-i1 
lotul național) de 
mine „spărgătorul 
mei eficient din 
lentul și clasa Iui 
angajament a lui Cod re a. Angeleses. 
Năsturescu. Marin Stei ian sau Pe* 
t rea nu. jucători care știu ci tre
buie să onoreze cum se cuvine re
prezentația internațională 
din nocturna de azi de pe
23 August.

Din păcate. Rapid nu 
conta 
dreapta Pop (suspendat 
ciurile cu Tottenham) 
Mușat, care 
musculară.

în această
Baril Marian 
„li" probabil

Răducanu - 
goraș, Ștefan 
— Năsturescu. Marin Stei ian. Nea
gu. Dumitriu ni (Petreanu),

Lotul rapid ist s-a antrenat luni 
și ieri la Snagov.

Cîteva cuvinte despre fotbaliștii 
suedezi.

uf Neagu (remtrodus acum 
a dovedi că 
de apărări* 

România. oe 
Boc, ne forța

■ 
ră- 
cel 
ia
de

de gală 
stadionul

va putea 
fundașpe valorosul său

“"Se la me- 
și nici pe 

în ti nderesuferă o

situație, 
va alinia

i
— Cod rea, 
— Naom.

antrenorul 
următorul

Boc. Gri- 
Anfelescu

joc cu mi

Pruna imoresie-soc pe care 
ți-o iasă Landskrona Boys este res
pectabilul său gabarit. majorita’."a 
joeătDrtor «vînd Desie I S0 m înăl
țime. Dacă n-ar fi și foarte bine 
legați, ai putea să crezi că ai în 
fată o echipă de baschetbalist!— 

Cum se simt jucătorii suedezi la 
Bucuzes*: ?

Ca acasă, toamna rece și ploioasă 
a acestor zile părîndu-li-se — 
spre deosebire, firește, de rapidiști 
— familiară și prietenoasă—

Atuurile echipei — trei interna
ționali A. fundașul Svensson și 
atacanții Cronquist și Brzokoupil 
și trei mari speranțe din generația 
„under 23 years", portarul Olsson 
și înaintașii Gustavsson Și Johan
sson, selecționați în reprezentativa 
de tineret a țării.

Caracteristicile jocului Landskro- 
nei — angajament fizic total, cir
culație rapidă a mingii, angajări 
frontale a vîrfuritor de atac, consi
derate foarte percutante.

Fiind ceea ce numim îndeobște 
„o echipă de luptă", care nu se me
najează și se bate cu toată energia 
pînă în minutul 90, Landskrona 
Boys se potrivește din acest punct 
de vedere Rapidului, motiv pentru

Olsson—Svensson, Dzhlgren 
rlsscn. Rosengren — Nilsson. Berg. 
Cronqutst — Gustavsson, Johansson. 
Brzokoupil.

Arbitrii jocului i Franz Wohrer. 
la centra. Alois Rom waiter șt Heinz 
Fahnler. la linie — toți din Austr.a-

Moritn POPESCU

MARIN STELIAN

semna ta
ds a vă 

le arbitra
ted erali.

DOMIDE

U.T.A. ȘTIE SĂ ÎNVINGĂ MOMENTELE DIFICILE

de la tri-ARAD, 12 (prin telefon, 
misul nostru).

La Arad, de Ia meciul cu Di
namo, plouă încontinuu. Este o 
atmosferă de toamnă tîrzie, rece, 
iar de la înălțimea etajului VIII al 
Hotelului Astoria totul pare estom-

9
pat într-o ceață londoneză— 
aceea, ni s-a părut normală bticur.a 
formației suedeze, care, sosind aici 
marți la amiază. s-a arătat Incin
ta tă de starea timpului.

De luni seara, U.T.A. se află. In 
liniște, la Timișoara, împreună cu 
antrenorul Toma Jurcă. Liniște — 
este un fel de a spune, în truc: t 
înfrlngerea suferită sîmbătă In cam
pionat i-a marcat vizibil pe alb- 
roșii. I-am vizitat luni după-amie- 
zâ, împreună Cu antrenorul Nieolae 
Dumitrescu, care se află, în conti
nuare, în concediu medical. Toți 
jucătorii arădeni păreau 
abătuți. își manifestau 
crederea în forțele lor. 
Pojoni, ne spunea că i 
ori puterea noastră de 
ne-a ajutat să trecem peste 
mente dificile. Iar cînd am reușit 
să le depășim, bucuria a fost Și «nai 
mare. Ața cum s-a întîmplat după 
eliminarea lui Feyenoord". La ria
dul lui, Domide era de părere că i 
„U.T.A. trece printr-o pasă... cenu
șie, dar cred că de miercuri to
tul va deveni ca mai înainte. Im
portant este că nu ne-am pierdut 
încrederea în noi".

De

destul de 
totuși !n- 
De pildă. 

„De multe 
mobilizare 

mo-

Prezența antrenorului Dumitres
cu ia Timișoara are o explicație i 
el le-a ținut elevilor săi o lecție 
despre jocul lui LF.K. Norrkoping, 
pe care a văzut-o recent, jucînd și 
ciștigînd cu 2—0, în deplasare, la 
Halmstadt El a caracterizat for
mația s.edeza ca fiind „foarte bu
nă, de valoarea Vitoriei Setubaî, 
dar care joacă englezește, foarte 
agresiv*. ,

Ziarele sosite marți îa Arad au 
adus vestea înfrîngerii lui 
ping, pe teren propriu, cu 
fața lui A IJC. Stockholm, 
a mai înseninat atmosfera, 
zimbeiul pe buzele textil iștilor.

Publicul din Arad a făcut cu
noștință. marți la prfnz, cu noua 
echipă a lui Kmdvall. Pe aero
portul local au coborît 18 jucători, 
cei mai mulțj înalți. blonzi și foar
te țineri. Oarecum o figură sepa
rată face acest Kindvall, de 27 de 
ori prezent ta reprezentativa Sue
diei și așa cum am mai spus, o 
mai veche cunoștință a arădenilor. 
In lipsa oricăror altor informații 
despre U.TJL„ el a prezentat coechi
pieri toț săi .ecțupj ,'pcală, țpțpotnva 
căreia a jucat de ooua ori. Ia Arad

Norrkb- 
4—1, în 
ceea ce 
aducînd

și la Rotterdam. Firește, l-am abor
dat și noi. „Aș fi fericit dacă ter
minăm cu un scor alb, iar dacă în
vingem este ceva fantastic" — ne-a 
spus el.

Am discutat apoi și cu antreno
rul Martinsson Lofgren, de 40 de 
ori internațional suedez, care a 
preluat echipa, cu 2 ani în urmă, 
de la celebrul Gunar Nordhal. Pri
ma întrebare a fost, firește, în le
gătură cu acel 1—4 în fața lui 
A.I.K. Răspunsul a dovedit spiritul 
de sportivitate al suedezului i „Mo
tivul înfrîngerii atît de severe ? 
A.I.K. a jucat mult mai bine decît 
noi".

Iată formațiile probabile i
U.T.A. i Vidac — Birău, Lereter, 

Pojoni, Popovici — Domide, Petes- 
cu, Broșovschi — Axente, Kun II, 
Sima.

Norrkbping I Andersson — Eek, 
Malm, Larsson, Pressfcldt — Ruld- 
berg, Stenquisț — Jansson, Kind- 
vall, Nordin, Wendt.

Partida va fi arbitrată de Fehmi 
Pazarci — la centru, Macit Sari- 
sana și Cevdet Giivenii, toți din 
Turcia.

Dificilă sarcină pentru 
rul acestor rfnduri. aceea 
pune Ia curent cu opinii 
lor și ale observatorilor 
despre meciurile de duminică. Di
ficilă. ținind seama de spațiul obiș
nuit rezervat acestei rubrici, pus 
de data aceasta în— pericol prin 
dimensiunile unui singur raport, 
acel al arbitrului N. Petriceanu, 
care povestește pe distanța a 5 pa 
gini bătute la mașină cele întîm- 
plate la Craiova, la meciul Univer 
si ta tea — F.C. Argeș 1

Dar, referindu-ne Ia această par
tidă agitată, considerăm că trebuie 
să acordăm întîi cuvîntul observa 
torului federal.
Acesta arată că 
co, din minutul 
lamentar (fiind 
și nu cu capul), dar. 
timp își manifestă 
față de ezitările pe care le-au 
avut la această fază, atît arbitrul 
de centru (N. Petriceanu), cît și u- 
nul dintre arbitrii de linie (C. Dra- 
gotescul, cărora le acordă nota 6, 
o notă jenantă, în special pentru 
N. Petriceanu, arbitrul nr. 1 al 
campionatului trecut. N Petriceanu 
— scrie Robert Cosmoc — „a creat 
momente penibile la golul înscris 
neregulamentar de către Oblemen
co. PRIN ACORDAREA ȘI APOI 
ANULAREA LUI (n.n. ; sublinierea 
noastră)". Observatorul federal îi 
mai reproșează lui N. Petriceanu 
lipsa de autoritate, apreciind că 
„avertismentele date lui Dobrin, 
Radu, Vlad și Ivan au venit prea 
tîrziu".

După cum spuneam la început, 
conducătorul meciului a înaintat 
Federației un amplu raport asupra 
partidei de Ia Craiova, care s-a 
desfășurat aproape tot timpul în- 
tr-o atmosferă de tensiune. La pau-

și-a manifestat in- 
jocul, 

din 
Din

ambilor arbitri. Lui N. Petriceanu 
fiindcă n-a văzut infracțiunea 
Oblemcnco (specialist In goluri 
scrise cu mina s amintiți-vă de 
gol înscris în aceleași condiții.

Mircea TUDORAN

înaintea meciului „U“ Cluj — Levski-Spartak Sofia

ÎNCREDERE IN
A

TABĂRA „ȘEPCILOR ROȘII”y

tri-CLUJ, 12 (prin telefon, de la 
misul nostru).

La ora cînd transmit aceste rîn- 
duri. Clujul așteaptă cu nerăbdare, 
sub ploaia deasă și rece de toamnă, 
meciul cu Levski-Spartak Sofia. 
Este o întîlnire care onorează com
portarea bună a Universității din 
campionatul trecut, o confruntare 
de prestigiu și de răspundere. Se 
știe, Universitatea nu a luat un 
start prea- bun în noul sezon, peste 
Clujul fotbalistic s-a abătut, o 
vreme, un nbr de scepticism, risi
pit însă parțial de rezultatul feri
cit al ultimei etape (1—0 cu Rapid).

După acest meci, care a reconfor
tat moralul în tabăra „șepcilor ro
șii". „U“ Cluj s-a odihnit dumini
că, s-a antrenat luni dimineață, 
s-a urcat apoi în autobuz și a cău
tat un loc liniștit pentru odihnă 
(activă) și deconectare. A stopat 
mașina la 30 km pe șoseaua ce 
duce la Oradea, instalîndu-se în de
corul splendid al cabanei „Someșul 
rece". ,

Sub cetina de brazi. Ștefan Onisie 
•umpănește posibilitățile formației

sale. „Știu că Levski-Spartak este 
o echipă valoroasă, a cărei princi
pală calitate este disponibilitatea de 
a se angaja fizic in mod masiv. S-ar 
putea ca și terenul alunecos să-i 
convină, dar noi ne vom bate cu 
toate forțele pentru a înclina ba
lanța în favoarea noastră. Sîmbătă 
trecută, învingind Rapidul fără 
emoții, am depășit zic eu, oportun, 
perioada critică traversată la înce
putul campionatului. Formația va fi 
aceeași care a îngenunchiat pe fe
roviarii bucureșteni : Ștefan — Cre- 
țu. Anca, Solomon, Mihăilă — Fa- 
neâ, Mureșan — Uifăleanu, Mun- 
teanu I, Soo, Licâ. Poate provoacă 
nedumerit^ folosirea lui Anca pe 
postul inedit de fundaș central. EI 
a corespuns în ultima confruntare 
pe acest post și în orice caz ran
damentul său momentan este mult 
mai mare decît al titularului oficial 
Pexa, uzat nervos de suprasolicita
rea din vara aceasta în reprezen
tativa studențească a României".

Solicit în continuare cîteva de
clarații fulger: Cîmpeanu : „To
tul este să nu primim gol acasă. 
In deplasare nu am emoții, căci noi

tt

cunoaștem foarte bine arma contra
atacului".

Solomon : „Ni se pare că știm

CREȚU

totul, dar parcă nu știm nimic des
pre adversarii noștri. Va fi un meci 
disputat pe care trebuie Să-I cîști- 
găm“.

Mureșan : „2—0 pentru noi“.
Jucătorii bulgari sînt așteptați să 

sosească în această seară (n. r. 
marți), cu avionul. Desigur că din 
formația lor nu vor lipsi interna
ționalii Jecev. Gaidarski, Mitcov, Ve- 
selinov, și Tvetkov. Ultima etapâ 
abordată în campionat a însemnat 
un net succes (4—1 eu Cerno More 
Vafna) și nu ne îndoim că din 
cursa TAROM de ora 19,40 va 
coborî o echipă cu un optimism 
robust.

Arbitrii întîlnirii sînt Gherhardt 
Kunze, la centru. Giinter Heinemann 
și Helmudt Uhîig, toți din R. D. 
Germană care vor sosi și ei în 
după-amiaza zilei de azi.

Ion CUPEN

lui Robert Cosmoc 
golul lui Oblemen- 
83. a fost neregu- 

înscris cu MINA, 
în același 

nemulțumirea 
care

ză. F.C. Argeș 
tenția de a nu mai relua 
față de atmosfera din teren, 
tribune și chiar de la cabine, 
pârâte, cele scrise de N. Petricea
nu cu privire la faza fierbinte 
din minutul 83 nu lămuresc lu 
crurile, ci reprezintă o apărare ne- 
dibace a poziției lipsite de fermi
tate pe care a avut-o la faza cu 
pricina. Ne pare râu, dar nu pu
tem accepta versiunea Iui N. Petri
ceanu, potrivit căreia lucrurile s-ar 
fi petrecut astfel i ,Jn minutul 83, 
la o fază extrem de rapidă, cei din 
tribune n-au putut vedea că Oble
menco a lovit balonul cu mina, ți 
nu cu capul. In aceeași secundă 
m-am uitat la colegul Dragotescu 
și văzind că acesta a acordat golul, 
fugind spre centru, am luat-o la 

„N-ai 
mingea 
o ase- 
Drago-

fugă spre el. spunîndu-i: 
văzut că Oblemenco a lovit 
cu mina ? Cum dai gol la 
menea fază După care 
tescu s-a întors". O asemenea ex
plicație nu poate stîrni decît cel mult 
zîmbete, ea fiind de-a -dreptul pue
rilă. Nu este nevoie să fi răsfoit 
de prea multe ori regulamentul da 
joc, pentru a ști că golul îl acor
dă arbitrul de centru, și nu cel de 
linie, acestuia din urmă revenin- 
du-i doar rolul de a-1 confirma sau 
de a-1 infirma prin stegulețul său, 
cuvîntul final avîndu-1, însă, tot 
arbitrul de centru.

In cazul de față, vina aparține

lui 
în- 
un 

_____ _  ______________  în- 
tr-un meci cu Steaua, și VALIDAT 
de arbitru) și, ce să ne mai ascun
dem după degete, a acordat în pri
mul moment gol. Lui C. Dragotes
cu, fiindcă ori n-a văzut nici el 
nimic, ori n-a avut curajul să vaclâ 
îndreptîndu-se spre centru, In pri
ma clipă, ca și cum golul ar fi 
fost valabil. Ceea fce nu trebuia, 
însă, să-i dea dreptul arbitrului 
craiovean Stelian Mataizer să gesti
culeze și chiar să-și acuze colegii 
de necinste. După cum, nu poate 
fi tolerată atitudinea unor specta
tori, care au aruncat o sticlă pe 
teren, ca să nu mai vorbim și de 
ploaia de... cartofi din repriza a 
Il-a.

Și altui arbitru din prima linie, 
lui N. Rainea, i se aduc critici în 
legătură cu insuficienta autoritate , 
dovedită In meciul U.T.A.—Dina
mo. Observatorul federal, C. Arde- 
leanu, scrie în raportul său că N. 
Rainea ,.a condus cu scăpări, care 
n-au influențat, însă, rezultatul". 
Ceea ce, evident, este de luat în 
considerație. Dar, N Rainea n-ar 
trebui să aibă nici o problemă în 
materie de autoritate, de la înălți
mea prestigiului său și a celor a- 
proape... 1,90 m. pe care îi măsoară.

Jack BERARIU

LOTUL DE TINERET JOACĂ LA PITEȘTI Șl RUSSE

AZI, PE STABIOKUL
„23 AUGUST" DIN CAPITALĂ

In deschidere la partida Rapid 
— Landskrona ~ 
disputa azi în cadrul 
lor" — de la ora 20 
nul 23 August din 
avea loc meciurile i

• Rapid — Venus 
nine), de la ora 16,30 ;

• Rapid (tineret-rezerve) — Teh- 
nometal, de la ora 18.

Boys, care Se va 
,.Cupei Cupe- 
— pe stadio- 
Capitală, vor

(echipe femi-

Pentru omogenizare și stabilirea 
celei mai bune formule de echipă, 
a fost convocat și lotul de tineret 
care va efectua mai multe antrena
mente comune și va susține și două 
partide de verificare. Iată jucăto
rii care se vor prezenta mîine 
sub ordinele antrenorilor Cornel 
Drăgușin și Emmerich Jenei: Ior- 
dache. Ștefan (portari), Jurcă, Ciu- 
garin, M. Olteanu, Cristaehe, Anghe- 
lini, Smarandache (fundași), Tănă- 
sescu, Boloni, Beldeanu (mijlocași), 
Petreanu, Troi, Mulțescu, M. Ste- 
Iian, M. Sandu, Năstase, Szabados 
(atacanți). De luni se va alătura 
lotului și atacantul Țolea (Politeh
nica Galați) care are duminică meci 
de campionat cu echipa lui.

Lotul de tineret va susține două 
partide de verificare i duminică la

- 5

Pitești, cu F. C. Argeș, și miercuri, 
la Russe (Bulgaria), cu formația 
locală Dunav.

PRIMA ACȚIUNE A LOTULUI DE JUNIORI
• 22 jucători noi convocați pentru trialul de mîine

Pentru a se alinia 
torului turneu final 
pa noastră reprezentativă de juniori 
va trebui să depășească, în grupa 
preliminară, selecționatele similare 
ale Greciei și Iugoslaviei. După tur
neul „Prietenia", de la Timișoara, 
s-a conturat lotul de bază, din 
care nu vor absenta cîțiva jucători 
de certă valoare i portarul Ciurea, 
fundașii Cotigă și Naghi, atacanții 
Răducanu, Șumuianschi, Iuga, Cri- 
șan.

Compartimentul deficitar al echi
pei în evoluția ei la turneul „Prie
tenia" a fost linia de mijlocași, 
„îmi trebuie cel puțin un mijlocaș 
de talia Iui Dumitriu IV" afirma 
antrenorul Constantin Ardeieanu. Și 
a pornit să caute mijlocași. Prima 
dintre acțiuni, care vizează și acest 
obiectiv, se desfășoară In aceste zile 
(11—15 septembrie). Au fost con
vocați la București majoritatea ju
niorilor care au evoluat în - rîndu
rile formației cîștigătoare a turneu
lui „Prietenia", plus 22 de jucători

la startul vii-
U.E.F.A., echi-

noi, de perspectivă. Aceștia vor fi 
supuși unor severe examene, în 
scopul promovării, în rîndurile lo
tului principal. Joi 14 septembrie, 
împărțiți în trei echipe, jucătorii 
convocațl vor susține meciuri cu 
Metalul București II, Metalul Bucu
rești I șj Dinamo (tineret-rezerve).

DOUA MECIURI DIN
VOR FI CONDUSE DE ARBITRI ROMÂNI

Doeă brigăzi de arbitri români 
vor conduce partide din cadrul „Gu
pei Cupelor", care vor avea loc as
tăzi. Astfel la Ankara, întîlnlrea 
dintre formația locală M K.E An 
Karaguen și echipa engleză Leeds 
United va fi arbitrată de K. Ghe-

»» CUPA CUPELOR"

migean — Ia centru și de G. Li- 
mona și M. Rotaru — la linie. Cea 
de a doua brigadă, formată din N. 
Rainea — la centru, C. Petrea și N. 
Curseru — la linie, va conduce în 
Cipru meciul E.P.A. Larnaca — 
Ararat Erevan (U.R.S.S.),

PETROLUL - VLLAZNIA 
(Albania) 2-0 (0-0)
PLOIEȘTI, 12 (prin telefon).
Desfășurată pe o ploaie care a că

zut din primul pînă în ultimul minut 
de joc, partida a plăcut totuși celor 
aproximativ 2000 de spectatori. Am
bele echipe au reușit să construiască 
unele faze frumoase, creindu-și cîte
va ocazii clare de gol. Abia în mîn. 
55, Petrolul a reușit să deschidă sco
rul prin Ion Constantin. Cel de al 
doilea gol a fost înscris în mln. 77 
de Moldoveanu.

Oaspeții au luptat mult pentru a 
reduce din handicap, dar apărarea 
ploieșteană a jucat fără greșeală. A 
arbitrat foarte bine G. Popovici 
(București).

V. ALBU-coresp. județean

in meci amical.
Steaua — Unirea Tricolor

AzJ, pe terenul Constructorul, de 
la ora 16.30, Steaua susține un meci 
amical cu Unirea Tricolor (din Di
vizia C).

Azi' a apărut numărul 329 al revistei

E00
din sumarul căreia vă recomandăm:

• ECHIPA NAȚIONALA IN PREAJMA STARTULUI C. M. ’74 j compo
nența lotului reprezentativ, programul de pregătire pină la meciul cu Fin
landa.

o Trei pagini dedicate etapei a lll-a a Diviziei naționale A in care 
puteți citi : comentarii, confidente, ECHIPA ETAPEI ‘ .......
notele acordate jucătorilor ți arbitrilor.

• Azi vă prezentăm activitatea a trei centre 
orașele Cluj, Timișoara și Tg. Mureș.

• Cronicile celor mai importante partide din 
ziei B.

• Cupele europene la start I (Succintă prezentare a primului tur, 
palmarese)

• Corespondențe speciale pentru revista „FOTBAL* din Brazilia (Cam
pionatul distanțelor uriașe) șl din Bulgaria (Noul selecționer remaniază...).

• Comentarii după încheierea turneului final olimpic MUNCHEN '72.
• „Cupa Intercontinentală* din nou compromisă.
• Rubricile permanente CARNETUL SCRIITORULUI, CARNET EXTERN, 

PRIM PLAN, CAMPIONATE NAȚIONALE ÎN EUROPA.

ți a CAMPIONATULUI,

de Juniori ți copii din

trecuta etapâ a Divi-



ntiNCHENUL A TRECUT, SĂ ÎNCEPEM 
SĂ NE PREGĂTIM l'INIIU MONTREAL.!

PESTE O LUNA, LA BUCUREȘTI

Cel mai mare eveniment sportiv

® Caiacul-canoea și luptele, cele mai productive dintre sporturile noastre

• Dinamo București pe primul loc intr-un clasament al cluburilor
Jocurile s-au încheiat, trăiască 

Jocurile ! Invitația lansată, de dl. 
Avery Brundage, tineretului lumii, 
de a se reîntîlni peste patru ani la 
Montreal, pentru a celebra împreu
nă Jocurile celei de a XXI-a Olim
piade, a fost primită de toți cu 
firească bucurie dar și, dacă vreți, 
cu un ușor sentiment de melanco
lie, pe care-1 pricinuiește orice des
părțire. Mai ales una ca cea de 
luni seara, de pe marele stadion 
miinchenez.

Mulți, poate foarte mulți dintre 
cei care s-au numărat printre par- 
ticipanții acestei ediții jubiliare a 
Jocurilor Olimpice, vor fi în mă
sură să-și justifice prezența și la 
Montreal, în timp ce alții și-au luat 
acum, la Miinchen, rămas bun de 
la activitatea competițională. Jocuri
le, în pas cu viața, merg înainte !...

Miinchenul, cu ale sale întreceri 
de neuitat, a prilejuit tuturora mul
tiple posibilități de a se constata, 
în primul rînd, uriașul progres al 
sportului, pe care nici o altă edi
ție a Jocurilor, nici un campionat 
mondial sau vreo altă competiție 
internațională, nu l-a scos mai preg
nant în evidență. Miinchenul a răs
turnat pronosticuri, a bulversat cla
samente care, înaintea Jocurilor, 
apăreau ca mari certitudini; Miin
chenul a evidențiat o impresionantă 
creștere valorică a sportivilor din 
foarte multe țări ale lumii și a 
dat loc unor dispute, în majori
tatea cazurilor, de o dîrzenie cu 
totul deosebită. Acum, indiscutabil, 
mai mult decît la oricare altă Olim
piadă, drumurile către podiumurile 
de onoare ale diferitelor ramuri 
sportive, ale diferitelor probe, au 
fost cu mult mai dificile, chiar și 
pentru unii dintre sportivii consi
derați că dețin o supraclasă.

în această încrîncenare de forțe, 
fără precedent în istoria modernă 
a sportului, dincolo de orice, au 
izbîndit doar cei mai buni, cei mai 
bine pregătiți la ora olimpică. Avem 
marea satisfacție ca printre laurea- 
ții acestei a XX-a ediții a Jocuri
lor să rămînă înscrise și numele 
a trei dintre reprezentanții Româ
niei socialiste : luptătorii Gheorghe 
Berceanu și Nicolae Martinescu, 
canoistul Ivan Patzaikin. Avem 
bucuria de a fi aplaudat cu căl
dură, laolaltă cu miile sau zecile 
de mii de spectatori prezenți la 
Miinchen, alți sportivi români care 
au cucerit medalii de argint și de 
bronz sau și-au adus contribuția 
la înregistrarea celui mai bun punc
taj realizat vreodată de sportivii 

noștri la J.O. A fost bine, dar — 
fără nici un fel de exagerare — 
ar fi putut fi și mai bine. Am avut 
condiții pentru a marca un progres 
și mai substanțial, atît în ceea ce 
privește numărul medaliilor, mai 
ales al acestora, cît și al totalului 
de puncte. A lipsit puțin, chiar 
foarte puțin pentru ca bilanțul ge
neral al participării noastre la a- 
ceastă Olimpiadă să fi fost și mai 
strălucitor, așa cum, cu siguranță 
s-ar fi cuvenit.

N-a fost însă sportiv sau antre
nor român care să nu fi avut ce 
învăța din desfășurarea acestor re
cent încheiate Jocuri. Și pentru că

găzduit de cap itala României

- FINALA „CUPEI DAVIS“
• Romani* — S. U. Â„ la 13-14-15 octombrie • Protagoniștii finalei

• Campionatele României, important 
echipei americane • Pregătiri pe 

Progresul

Floretistele Ileana Gyulai, Ecaterina Stahl, Ana Pascu fi Olga Scabo. n-.-tdc.in:,- 
echipe

am spus că J. O. merg tot înainte, 
credem că este o datorie de onoare 
pentru fiecare dintre participant să 
.împărtășească colegilor de sport 
sau, în cazul antrenorilor, de pro
fesiune, tot ceea ce au văzut nou, 
nu numai la concursuri cît mai 
ales la orele de pregătire, ală
turi de ceilalți mari sportivi ai lu
mii, ce au discutat cu alți specia
liști de pretutindeni. Trebuie, deci 
să ne considerăm angajați, chiar 
din această clipă, într-o acțiune 
complexă, desfășurată cu toată 
responsabilitatea, pentru atragerea 
pe stadioane a noi și noi contingen
te de tineri, pentru depistarea ce
lor mai merituoși dintre ei, pen
tru pregătirea mai temeinică a vii
toarei ediții a Jocurilor Olimpice. 
Miinchenul a arătat cît se poate de 
clar că din zi în zi sportul de mare 
performanță devine tot mai greu, 
pretinde tot mai mult șj pentru a-i 
putea face față cu succes trebuie 
să te organizezi foarte bine și să 
muncești cu forțe înzecite, expioa- 
tînd la maximum tot ceea ce a 
fost creat pentru sport In »=ra 
noastră.

Dar cum asupra acestor cresL-z 
vom reveni in scurt t.mp. £e-ee 
îngăduite, la această oră a belza
țului munchenez, unele «g***—~ 

cifrice care s-au desprms la acesae 
Jocuri.

După cum Se Știe, d_n cin~Ta 
tul —— neofîciaj -— p. c * —* —
rul nostru de iert, Rxiir a oc.pă

locul 13 în bilanțul pe medalii cu 
3 de aur, 6 de argint și 7 de bronz. 
Totalul lor este cel mai mare de 
pină acum. Cu patru ani în urmă, 
în clasamentul pe medalii România 
era clasată a Xll-a. avind ca eta
lon pe cele de aur (cu una mai 
mult decît acum). In clasamentul 
Pe puncte țara noastră ocuoă !a 
Miinchen locul 12, in timp ce la 
Ciudad de Mexico a fost a XXIII-a.

Tn rîndurile care urmează pre
zentăm un clasament din 1952 (de 
la prima noastră participare post
belică) și pînă astăzi în baza punc
tajului obținut de sportivii noșiri.

Târî
Total Loci participante

se

coataoâ itineranile marilor turnee 
criterii de selecție • „Dilema" 

„șantierul"
F_la de calendar ce ați întors-o 

ari dimineață marchează o dată 
fcOaebită. Ne aflăm la exact o lu
nă pini la marele eveniment spor
tiv așteptat cu atîta interes de în
treaga țară. Anume, finala ..Cupei 
Davis', programată la București în 
zilele de 13, 14 și 15 octombrie. 
Este. fără îndoială, cea mai impor
tantă competiție găzduită vreodată 
la noi. o întrecere care trezește un 
ecou nemanntilnit în opinia publi
că sportivă.

Pentru a treia oară, vor sta față 
în față tenismenii României și cei 
a: Statelor Unite, în confruntarea 
decisivă pentru stabilirea dețină
toarei unui trofeu aureolat de glo
rie și tradiție. Faimoasa „Salatierâ", 
însemnul celei mai înalte măiestrii 
în sportul cu racheta, va poposi în 
Capitala țării noastre, după o ab
sență de nu mai puțin de 35 de 
ani de pe continent. Pentru prima 
oară, în perioada de după al doi
lea război, finala prestigioasei com- 
peti'ii se dispută în Europa. Și — 
bineînțeles — pentru prima oară, 
in România.

în mod tradițional. întrecerile 
pentru „Cupa Davis" se încheie la 
sSrșitul sezonului competițional. 
Inițial, finala urma să fie disputa- 

după turneul de lp Forest Hills, 
atunci cînd toate probele clasice 
ale circuitului de concursuri indi
viduale erau terminate. Cum. însă, 
in programul tenismenilor celor 
două echipe, o pondere deosebită 
= j ș: celelalte turnee din Marele 
Preniu — F.I.L.T., care se desfă- 
șoară actualmente în S.U.A., s-a 
ccnvenit ca meciul decisiv să fie 
reprogramat pentru mijlocul lui 
octombrie.

Pină atunci,vom avea o lună pli
nă de întreceri ți — totodată — de 
pregătiri pentru marele eveniment 
Protagoniștii finalei urmează itine
rarul marilor turnee, llie Năstase 
evoluind în trei centre de pe coas
ta Pacificului. alături de toți echi
pierii americani. Ion Tiriac a ales

un circuit european, începînd cu 
turneul de la Reggio Emilia, din 
Italia. „Secunzii" celor doi titulari, 
cei dintre care se vor alege jucă
torii ce trebuie să completeze cvar
tetul echipei, trăiesc Și ei febra în
trecerilor. Ei iau startul, de la în
ceputul săptămînii viitoare, la Cluj, 
în campionatele naționale de tenis, 
important criteriu de selecție.

Pregătiri asidue se fac și la baza 
Progresul, gazda viitoarei finale. In 
jurul terenului central s-a . deschis 
un adevărat șantier de construcții 
Se amenajează noi tribune meta
lice. atît pentru public, cît și pen
tru numeroși ziariști, comentatori 
de radio și televiziune, care vor fi 
prezenți la meci. Desigur, este greu 
de presupus că vor fi satisfăcute 
toate cererile de bilete pentru cele 
trei zile de întreceri. Dar, ceea ce 
este cert, terenul și anexele* din 
jur se vor prezenta în haină de 
sărbătoare, la nivelul unei aseme
nea competiții.

Evident, de pe acum se fac di
verse comentarii în cercurile spe
cialiștilor, asupra viitoarei desfășu
rări a întrecerii, iar pronosticurile 
nu lipsesc. Mai ales, după sțilen-- 
dida victorie obținută de llie Năs
tase la Forest Hills, cota șanselor 
ce se acordă echipei noastre a cres
cut simțitor. Este semnificativ fap
tul că primul jucător al României 
a ieșit învingător chiar în cam
pionatele internaționale ale S.U.A., 
în fief-ul viitorilor noștri adversari- 
Acolo unde Stan Smith, a eșuat, pe 
prima treaptă a podiumului a ur
cat llie Năstase. Ceea ce ilustrează 
și mai elocvent superioritatea pe 
care o deține actualmente Năstase. 
este faptul că el a devenit extrem de 
sigur și pe terenurile de gazon, altă 
dată un handicap greu de recu
perat.

Dacă pentru noi, alcătuirea for
mației — ca de obicei — nu ri
dică nici un semn de întrebare, în 
schimb pentru americani această 
constituie o problemă greu de re

zolvat. In afară de Smith, sigur ti
tular, candidează o serie întreagă 
de rachete cu veleități. Din între
gul eșalon, forma cea mai bună a 
demonstrat-o — la ultimul exa
men — impetuosul Tom Gorman, 
semifinalist la Forest Hills. Dar el 
a fost învins de două ori de Năs
tase. în acest sezon, atît Ia ulti
mul turneu, cît și la Wimbledon. 
In ordine valorică, mai candidează 
Jimmy Connors, Roscoe Tanner și 
Harold Jolomon. Ultimul, deși a ie
șit în turul doi în campionatele 
americane, pare să aibă atuul unor 
merite câștigate în evoluțiile ante
rioare ale echipei. Solomon s-a 
arătat foarte bun în jocul pe te
renuri cu zgură, aducînd un punct 
prețios în semifinala de la Barce-< 
lona, în fața spaniolilor. Dar deci
zia va fi cunoscută doar cu zecd 
zile înainte de data finalei, așa 
cum prevede regulamentul „Cupei 
Davis".

Pînă atunci, toate incertitudinile 
care planează încă asupra afișului 
marii finale se vor fi risipit. Cînd 
toamna își va întinde mantia au
rie în parcuri și grădini, Bucureș- 
tiul va primi oaspeți sportivi de 
seamă, în cea mai frumoasă în
trecere de pe terenurile de tenis.

C. COMARNISCHI 
Radu VOIA

ILIE NĂSTASE
evoluează la Seattle

NEW YORK, 12 (Agerpres). 
— A început turneul inter
național de tenis de la Seat
tle, (statul Washington) 
care se desfășoară pe 
teren acoperit. în primul 
meci, jucătorul american Ste
wart l-a eliminat cu 6—3, 
1—6 pe Simpson (Noua Zee- 
landă).

Cunoscutul tenisman român 
Hie Năstase va juca direct în 
turul doi.

1952 27.25 25 0 ~ peserj saXzsfac-
1950 94 12 ST va «ccrri-t .> « a res-
I960 < a 10 M pe-ri-re ke-«si in arest
1964 94.50 12 M xnc.
1968 1OO5O 13 113 Ti-- ; ie-jecKue-: cimcpire.
1972 115 12 fcă meu- beției perei

ptrri*Te_ a umoe. itn—o. si ăe areasLă 
aoactf c cbbm* ca cele 24

Din tOic-— - de 115 5» nune Txaihrane. U rreezzâ. în
d* jepieaeLte:■ Rtwă-.-t. i.'i'i—ilw. fapbeâe gre-

a-

ÎNCEP CUPELE CONTINENTALE

„CREMA" FOTBALULUI EUROPEAN IN ARENĂ!

~ re-a t

In urmă cu 16 ani, în Australia. Ltcn Rot—.an eirxjc ndi.' îz
canoe 1. Acum, la Miinchen, un alt repreze-/;-.: c. r. :.~

Patzaichin, a obținut acelor.

Prima zi plină a fotbalului eu
ropean e astăzi. Cînd tot ce are 
•--â twin, ~ai valoros conimentuJ 
aoscra in mate-e de fotbal se va 
afla In arenă. s_b patm-na.u! pres- 
txos al competițiilor continentale. 
Că soeeerui d.n Europa aliniază tot 
ce are mai puternic în momentul 
de față e garantat de înseși cri
teriile care prezidează la înscrie
rea în cele tre: competiții. In pri
mul rind campioanele care, oricît 
de plin de surprize ar fi fotbalul, 
::t așează cununa de lauri pe frun
tea celor mai merituoase dintre 
competitoare ; apoi, câștigătoarele de 
cupe, care — din parcurgerea ta
blourilor învingătoarelor — demon
strează că înglobează de multe ori 
pe formațiile care au pierdut cam- 
nionatele. $i. in sfîrșit, „Cupa 
C.E2F.A.* care, prin obligativitatea 
regulamentului actual, obligă fede
rațiile să înscrie în competiție for
mat i'e cele mai bine clasate după 
campioane sau deținătoarele de 
cupe.

Primul tur. programat astăzi, nu 
deține un deosebit „cap de afiș". 
Nîd no ir fi bine- Ar fi prema- 
r_r. Manie favorite au, în general, 
sarcini uscare. Ar fi, totuși, de 
mentiaeat cfteva ciocniri interesan- 

Otympique Marseille — Juventus 
Tctloo S W. Innsbruck — Dinamo 
Kiev. T- S * A — ?*nat-
knmfem t= întrecerea campioar.e- 
.-or : Sparta Prag» — Standard Lie
ge Rard 'lea* — PAOK Salo- 
Ke „Cape cupelor*; Manches
ter City — Valencia, Liverpool — 
Lcrtroctat Proakfwt, Grassbop peri 
— Nusses. A- C. Torino — Las Pal-

PROGRAMUl ÎNTÎLNIRILOR
DIN PRIMUL TUR

.CUPA CAMPIONILOR EUROPENI*
Rea! Madrid — Keflavik (Islanda) ;

S.C. Anderlecht — Vejle B.K. (Danemar
ca) : Ujpesti Dozsa — F.C. Basel ; Cel
tic Glasgow — Rosenborg Trondheim 
(Norvegia) : Bayern Miinchen — Ga'.ața- 
Juventus Torino ; F.F. Malmo — Benfica 
Lisabona : s.W. Innsbruck — Dinamo 
Kiev ; T.S.K.A. Sofia — Panathinaikos 
Atena ; Sliema Wanderers (Malta) — 
Gomik Zabrze : F.C. Magdeburg — Pa- 
lousera Turku (Finlanda); ARRIS BON-

CRUYFF (In focograjie) Șl AJAX 
SPRE A TREIA CUPA (CONSECU

TIVA) A CAMPIONILOR 
EUROPEN11

ke 04 — Slavia Sofia; Sparta Praga —’ 
Standard Liege; A.D.O. Haga — Spartak 
Moscova; Legia Varșovia — Vikinur 
Reykjavik: Ankaragiicil (Turcia) _ Leeds 
United; Hajduk Split — Fredrikstad 
(Norvegia); Rapid viena — P.A.O.K. Sa
lonic: F.C. Zurich — Wrexham (Tara 
Galilor); Sporting Lisabona — Hibernians 
Edinburgh; RAPID BUCUREȘTI — 
LANDSKRONA BOYS (Suedia); pezopo- 
rikos Larnaca (Cipru) _  Hibernians (Ir
landa) : Fremad Amager (Danemarca) — 
F.C. Besa (Albania); F.C. Carl Zeiss Jena
— Mikkeli (Finlanda).

CUPA U.E.F.A.

F.C. Aberdeen — Borussia Monehen- 
gladbaeh ; F.C. Bruges — A.C. Advida- 
berg; Tottenham Hotspur — Lyn Oslo ; 
Hvidovre Copenhaga — I.F.K. Helsinki ; 
Manchester City _ Valencia: F.C. Koln
— Bohemian Dublin ; Honved Budapesta
— Patrick Thistle (Scoția): Viking Sta
vanger (Norvegia) — i.b.V. Reykjavik ; 
U.S. RUmelingen (Luxemburg) — Feye- 
noord; F.C. Liverpool — Eintracht Frank
furt: Grasshoppers Zurich — Olymplque 
Ntmes; Vitoria Setubal — Zaglebie Sos- 
nowiec ; Stoke City — F.C. Kaiserslau
tern ; Racing White Bruxelles — C.U.F. 
Barrelrense (Portugalia); A.C. Torino — 
Las Palmas : Sochaux — Frem Copen
haga; Olimpiakos Pireu — U.S. Cagliari: 
Angers — Dynamo Berlin ; F.C. Porto
— C.F. Barcelona; UNIVERSITATEA 
CLUJ — LEVSKI SPARTAK SOFIA; 
Steaua roșie Belgrad — Lausanne Sports; 
Intemazlonale Milano — F.C. Valeria 
(Malta); Beroe Stara Zagora — Austria 
Viena; U.T. ARAD — I.F.K. NORRKOE- 
PING (Suedia) ; E.P.A. Larnaca (Cipru)
— Ararat Erevan: A.E.K. Atena — Sal- 
gotarjan (Ungaria); Esklsehlrspor (Tur
cia) — Fiorentina: O.F.K. Beograd — Du
kla Praga; Slovan Bratislava — Votvo- 
dina Novi Sad; Dinamo Tbilisi — Twen+e 
Enschede (Olanda); Ruch Chorzow — 
Fenerbahce Istanbul; Dynamo Dresda — 
Voest Linz.

Teiefac 1 AGEHPrXS

O dată cu Olimpiada se încheie oe-'t-j corocze set-. :• :
naiul nostru olimpic ! Deci, astăzi, ultima iui ed^a măacfcenaeă.

• Printre competitorii din capi
tala Bavariei au fost prezer.ti și 
mulți dintre sportivii core au cu
cerit medalii de cur Io J.O. de la 
Ciudad de Mexico. Unii dintre 
ei au reușit să-și reediteze succe
sul, întregindu-1 cu o nouă meda
lie, cu noi performanțe de presti
giu. Dintre atleți doar doi oj .re
cidivat*. Este vorbo de să- torul de 
triplu, sovieticul Viktor Saneev s> 
de kenyanul Kipchoge Keino. Ul
timul îr.să n-a mai ieșit comp.o- in 
proba sa de specialitate. 1 500 m 
ci la... 3 000 m obstacoie. Intere
sant de arătat că nici una dintre 
campioanele olimpice ale anului 
1968 n-a mai reușit să-și păstreze 
titlul. Ba mai mult, cu excepția 
Margittei Gummel la greutate (a- 
cum a doua) și a Irenei Szewinska 
la 200 m (locul trei) nici una n-a 
mai putut urca pe podiumul de 
premiere, deși toate au fost pre
zente in întrecerile de pe Olympia 
Stadion 1

• Nici unul dintre campionii o- 
limpici de box din 1968 n-a mai 
cîștigat medalia de aur In 1972 l 
Aceeași situație mai poate fi în- 
tîlnită la tir, la haltere, Ia gimnas
tică fete, la lupte greco-romane 
și, cu două excepții, chiar și 
la lupte libere. Excepțiile se nu
mesc Alexandr Medved (Uniunea

Soviebcâ). eespen 
g-ec ți Peter C-cv • Ue ■*

FMI. FRUNTAȘE

IN PFOBE MASCULINE

NAWEG LUXIMBUHG — F.C. AMGES PT. 
TESTI Î Derby County — Zelemieeat 
Sarajevo ; Wa’erford (Irlanda) — omenia 
Nikosia ; Afax Amsterdam Spartak 
Tmava »e callflcâ direct tn turul urmă
tor.

CUPA CUPELOR

Atletico Madrid — Bastla (Franța); 
A.C. Milan — Red Boys Differdlngen 
(Luxemburg) S—0 tn primul meci ; Fe- 
renevaros — Floriana La Valetta ; Schal-

• La abarii eAt. a«lO — 
vlrryătoorea cea tmoră — 4
atletism — a fesS. ■ 14*4, Mă*- 
e+a Penes, c arjiccrea s-n-re (o- 
. ea ovunci 17 oeî). Dcr re că *a 
Mănchen o fost cocor : arest re
cord ! Săntoc-ec în :*c - ie. «esz- 
gerrrsnco Urile Mey'c—ore 
dedt 16 ani.

lurnal 
OLIMPIC

• Din 1896 proba de săritură cu 
prăjina a fost apanajul nord-ame
ricanilor. La Munchen ei au pier
dut supremația olimpică dar au 
înregistrat o victorie inedită : suc
cesul lui Frank Shorter in clasica 
alergare a maratonului I

• In concursul de haltere au 
fost corectate toate recordurile o- 
limpice stabilite in 1964 la Tokyo 
(categ. pană) și in 1968 la Ciudad 
de Mexico. Cifrele respective insă 
vor rămine doar în istorie, deoare-

de atletism ou 
recorduri oS«-

• io întrecerile 
fost corectate 10 
>>e (5C00 m. 10 OOC m. 30G0 • 
obsSOCole. 110 m garduri, 400 m 
gc-duri. prăjină, greutate, ciocc- 
suSșă. decatlon) in probele mos- 
CuS re si 8 recorduri (200 m. 400 
a, SX m. înălțime, lungime, greu
tate. disc, suliță) in cele feminine

• In cadrul unui interviu acor
dat presei sportive internaționale, 
Willi Daume, președintele Comite
tului de organizare a celei de-a 
20-a ediții o 1 O., a anunțat că 
întrecerile olimpiadei miincheneze 
au fost urmărite de peste 4 mili
oane de spectatori. Cei mai multi 
au fost înregistrați la competițiile 
de atletism, canotaj și fotbal.

• Echipa de hochei pe iarbă a 
Pakistanului, ai cărei componenți 
s-au dedat la brutalități și au in
sultat arbitrul meciului in finala o- 
limpică susținută In compania se
lecționatei R. F. o Germaniei, a 
fost sancționată de C.I.O. Cei 11 
membri ai echipei au fost suspen
dați pe viață.

ama ca* să cămine unele CMC 
be— ~-e. La marele —•
oSmpîc ce dresaj, de p»*oă. ori- 
~ere dc.ă locuri au fost ocuocte 
de Lsdotte Linsenhoff (R. F a 
Ge-~ c'-ei) și Elena Petruskova 
(URSS). Sportiva sovietico este 
soția fostului recordman mondial 
la înălțime. Valeri Brumei. De no
te t că primul sportiv care a sal
vat onoareo— bărbaților. Ia dresaj 
este Josef Neckermann unul din
tre cei mai virstnici concurenȘ la 
J. O. (s-a născut la 5 iulie 1912 0-

TELEX • TELEX •
Tradiționala competiție ciclistă inter
națională „Tour de l’Avenir", începe 
astăzi cu o etapă contracronometrj 
pe echipe, care se va desfășura pe 
un circuit la Merlin. Cea mai lungă 
etapă — cea de-a 10-a — se va des
fășura pe ruta Besancon — St. Eouis 
(171 km). Ultima etapă (a 12-a) se va 
alerga în două semietape i Vittel — 
Belfort (137 km) și Belfort — So- 
chaux (33 km), contracronometru in
dividual.■
Competiția internațională ciclistă 
„Turul Nordului" s-a încheiat la Rou
baix cu victoria rutierului francez

CAMPIONATE...
t . —a —c—de fotbal

CAMPIONATE...
ga — Slavia Praga 3—0; Spartak 
Hradek Kraiove — T. J. Trjinec 
2—0. ClasameBt: L Tatran Preșov — 
11 pt-ncte : 2 Dukla Praga — 8 punc
te ; 3 Z V.L. Jilina — 7 puncte.

Independiente 

avertizează...
Conducerea clubului de fotbal 

„Independiente" — Buenos Aires a 
anunțat oficial că va refuza să joa
ce returul finalei „Cupei intercon
tinentale" în compania echipei Ajax 
Amsterdam, dacă nu va primi asi
gurările că meciul se va desfășura 
în condiții normale. Un purtător de 
cuvînt ai clubului argentinian a co
municat presei sportive internațio
nale că oficialii olandezi au dezin
format publicul relatînd lucruri 
inexacte de la primul joc, încheiat 
după cum se știe, cu un rezultat 
de egalitate I 1—1.

— Xrftot Baku I—It Zenit Lenin- 
grac — IXaepr 2—2: Lokcasociv Mos- 
rova — Dâtătto Tberi- 2—2 : T SJL A.

_ Karpad Lvov 3-1. Tn 
ria-Ameut nccu—echipe T-S K A. 
Mascc*a eu 29 poccte. u-taH de 
Zer^ cros Tow jtaJ — 27 o si Ara
rat Ere-. >* — 24 șa

Etaua a *-a a tAtspaccztBlsi ceho
slovac e-a wMM ca aratftoarele re
zultate r Zbrxriocka Br-jo — Dukla 
Pr.ja 2—9: Sl-wea Bratislava — 
Skoda Pfeec •—•; Tattan Preaov — 
V&& Koeeee ZJV^. Jita —
A. C N:tra 3—0; Spartak Ikaava- 
Lokamotiv Kosire 2—0; Sparta Pra-

TELEX • TELEX • TELEX
Sylvain Vassner. Pe JocoriJe urmă
toare t-au clasat ccmpatrioml sâu 
Rx>ue si Bdctanul Verreydt - a—- 
bii la cn Batant, francezul Catieau — 
la l-f3 s: danezul Mortensen — la 
259. Ultima etapă a cursei a fost 
ristigată de belgianul Verbeeck, cro
nometrat pe distanța de 181 km în 
4 b 50.48.

In primul meci al turneului inter
national de hochei pe gheată de la 
Kosice s-au tntîlnit formațiile Dy
namo Weiswasser (R. D. Germană) 
și Ferenevaroț Budapesta. Hocheițtii

Va cădea și recordul pe 800 m ?
HELSINKI. 12 (Agerp-eș). — 

Campion:: olimpici în probele de 
800 m șj 1 yo tn. americanul Dave 
Wottle $j respectiv finlandezul Pak- 
ka Vasaia. vor încerca joi să do
bcare record il mondial al probei 
de 800 m (I:44J). record stabilit de 
r.eo-zeelandezul E’eter Snell în anul 
1962.

Tentativa de corectare a celui mai 
vechi record al lumii la atletism 
va avea Ioc pe stadionul olimpio 
din Helsinki. La start se va alinia 
și finlandezul Markku Kukkoaho, 
finalist la J. O. de la Miinchen 
in proba de 400 m plat, care va 
asigura probabil o trenă foarte 
rapidă In primul tur al cursei.

• TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
(Sa R D. Germană au terminat în
vingători cu scorul de 9—2 (5—1, 
1-0, 3-1).■
In prima zi a turneului internațional 
de tenis de la Montreal, campionul 
iugoslav Nikola Pilici l-a întrecut cu 
6—4, 6—4 pe americanul Richard 
Legendre, iar olandezul Tom Okker 
a dispus cu 2-6. 7—6. 6—3 de sud- 
africanul Bob Maud. Intr-o altă par
tidă. Ismail el Shafei (Republica A- 
rabă Egipt) l-a eliminat în trei se
turi cu 6—4, 4—6, 6—4 pe Brian Fair
lie (Noua Zeelandă).

La numai 24 de ore, după ce a câș
tigat Turul Piemontului, celebrul ci
clist belgian Eddy Merckx a repur
tat un nou succes internațional Lu- 
înd startul în cursa „Marele premiu 
de Ia Mendrisio", desfășurată în cir
cuit, Eddy Merckx s-a clasat pe pri
mul loc, întrecînd o serie de ași ai 
ciclismului mondial. El a parcurs 
201,636 km (12 ture) tn 5 h 14. tn a- 
celași timp cu învingătorul a fost 
cronometrat și compatriotul său Her
mann van Springel După 47 de se
cunde au sosit italienii Franco Bi- 
tossi, Enrico Maggioni, Vladimiro 
Panizza și danezul Ole Ritter.
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