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BOGAT BILANȚJ
Bilanțul muncii în județul Ar

geș în cea de a opta lună a aces
tui al doilea an al cincinalului se 
prezintă deosebit de bogat: o pro
ducție marfă realizată suplimentar 
în valoare de aproape 10 000 000 
lei. Dar roadele eforturilor de-a 
lungul celor opt luni ale acestui an 
sînt cu mult mai concludente.

Astfel, producția marfă suplimen
tară atinge impresionanta cifră de 
184 426 000 lei. Consemnăm, de pil
dă, că cea de a 28-a aniversare a 
eliberării patriei de sub jugul fas
cist a fost marcată de o realizare 
de asemenea impresionantă : pro
ducția globală din luna august a 
fost depășită cu 37 367 000 lei.

Ne este foarte greu să desprindem 
din tabloul realizărilor unitățile de 
producție care și-au adus cea mai

ARGEȘEAN ÎN PRIMELE OPT LUNI
substanțială cocmiauție la boțatul 
bilanț argețean. Vom enumera lo
tuși citeva din ele.

Uzina de Mtotarisme Filetai a 
realizat o ăepățrre la prodart-a 
marfa eu 1TJS la sută. iar la pro
ducția globală ca 11 la sută. Este 
unitatea care, poc rezultatele et 
se situează de la incepurul a=s'= 
pe primul ioc In întrecerea soca- 
listă pe întregul Județ.

Realizări inseemabe au oA-r-— g 
Combinata! de articole tehnice fca 
cauciuc care pe 1 luni a real zart 
o producție g'nha'ă in procent de 
107.5 Ia sută, ăr producea -ra—*ă 
fabricată fa procent de 109.6 la 
sută.

Printre imiți tije fruntașe, ca. rea
lizări demne de remarcat, se snaf 
numără Gravai industrial ie pe-

IERI, LA DEBUTUL ECHIPELOR ROMÂNEȘTI IN CUPELE EUROPENE LA FOTBAL

TREI VICTORII-TREI PAȘI SPRE TURUL AL DOILEA
ARIS BONNAWEG —F. C. ARGEȘ 0-2 (0-0) RAPID BUCUREȘTI — LANDSKRONA BOYS 3-0 (1-0)

„U- aUJ — LEVSKI SPARTAK SOFIA 4-1 (0-0) U. T. A. — I. F. K. NORRKOPING 1-2 (1-0)

LA IXTREPRIXDEREA DE FORAJ DtX CRAIOVA

ANGAJAMENTELE ANUALE AU FOST DEPĂȘITE
întreprinderea de foraj din Cra

iova. Ca peste tot, oamenii care 
/ muncesc aici se autodepâșesc. Au 

mai rămas 4 luni pînă la finele 
anului și angajamentele luate de 

‘ colectivele de muncitori, ingineri 
și tehnicieni din întreprinderea men
ționată sînt pe cale de a fi rea
lizate și depășite.

Astfel, planul fizic de foraj pe 
cele 8 luni a fost depășit cu peste 
5 000 metri, iar viteza de foraj a 
crescut în această perioadă cu 1.7 
la sută, fiind aproape de angaja
mentul anual de 2 la sută.

La productivitatea muncii (unul 
din indicatorii care sintetizează 
buna organizare a producției, folo
sirea rațională a forței de muncă 
și exploatarea eficientă a utilaje
lor și instalațiilor din dotare) s-a 
reușit o depășire de 9,2 la sută a
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GINDURI Șl SIMȚĂMINTE
DUPĂ CEA MAI APRIGA

DISPUTA OLIMPICA
Jocurile celei de a XX-a Olimpiade 

acestor întreceri, de neuitat, sini abia la 
Montreal, competițiile de la Munchen vor 

în cele ce urmează, publicăm cîteva 
au arut loc în capita1" Ttm^rriei

Trei medalioți ea 
aur coboară scara 
avionului care t-a 
adus de la MSa- 
chen: Gheorghe 
Berceanu, Ivan 
Patzaichin și Ni
col ae Martines cu.

Un grup cl olim
picilor români ră
spund aclamațiile- 
cu care iubitorii 
sportului 
vitală le-a 
lat reintru

acasă

în afara, să le zicem, consacra- 
ților. Ia Muncben s-au aflat In în
treceri și cîteva dintre speranțele 
atlet-smului nostru, juniori de ta
lent în care ne punem nădejdi în
dreptățite pentru următoarea ediție 
a Jocurilor Olimpice. Toți acești 
tmeri. fiind la primul lor mare 
concurs de amploare, au plătit, în 
mod evident, un serios tribut emo
țiilor. Dintre ei, cea mai bună com
portare a avut-o, indiscutabil, de- 
catlonistul ieșean Radu Gavrilaș, 
clasat al 16-lea într-o companie 
foarte valoroasă, reali zînd, totoda
tă, un nou record de juniori al 
țării. Iată-i rezultatele înregistrate 
ca acest prilej: 100 m —11,57 s, 
lungime — 6.90 m. greutate — 12,65 
m, Înălțime — 2.01 m. 400 m — 
50JO s. 110 mg — 15,13 s, disc — 

prăjină — 4.40 m. suliță 
r 1500 m — 4:43,1. Noul 

zează 7417 p și a- 
i de sensibile îm- 
ieotâm. cu atît mai 

s-a dovedit 
os și pasio-

Munche- 
nul a reprezentat pentru mine a 
patra participare olimpică. De la 
Tokyo și pînă zr-rm am progresat 

In clasament. La 
am pierdut 

n - neozeelande
zul Roy Ballinger, amlndoi trăgînd 
597 p. Acum am pierdut argintul, 
tot la baraj, cu americanul Victor 
Auer, dar cu 598 p. Cînd mi-am 
verificat țintele și am constatat că 
reușiesm 598 p, am fost convins că 
nu puteam pierde chiar și primul 
loc. N-am știut însă că Li Ho Jun 
din R.P.D. Coreeană 
un punct nr 
rămînea ar 
l-am ciștigat 
faptul că în 
lizasem 99 d< 
Auer trăsese

Nu-mi r^mîne altceva

cu cite un loc
Ciucad de Mexico 
bronzul la baraj c

obținuse cu 
lai mul’ Dar și așa îmi 

Din păcate, nu 
pe acesta, pentru 
na „decadă" rea- 
îcte în timp ce

de făcut

★
Ni? iae R,:-ru ne-a prezentat, la 
întoarcerea în țară medalia de 

nr cîștigatâ în proba de armă 
yerr . calibru redus, poziția culcat 
- 60 de formd.

VI LA R A
Călin ANTONESCU

Fotografii de Paul ROMOȘAN

Romeo

(Continuare în pag. a 3-a)

Pxr—» -ejr rreers»** c> fotbalvlm românesc
— F C. A-pej. Rzpci. VTA F Ururerxitatea

— a* sen startul in cele trei

isr fx-apexi*. jCtpa Capelor" ți .Cupa U1J.A ~ 
Ci n *s «• ss-xJ, la uf.u aceasta. trăiam 
a ■ eacțx: F fx-er-tt-c —. ea temeri și spe- 
-nxje — tn fx'zaL, aceste sentimente sînt strins 
le&ae featre eie' — primele rezultate: Dinamo 
— Spartak Thmd* 9—0, l'.TA — Austria Salz- 
beaf 4—1. AC. .Yopoit — Rapid I—0 fi Hiber- 
vmr Malta — Steatsc C—0. Rezultate contradic
tion care a-creax. insă, să împiedice echipele 
•oats-e st se califice — toate ! — in turul urmă- 
ttr n «£ realizeze, in continuare. victorii remar- 
cac-.le. care le-au deschis porțile spre etapele

în alte două partide de care ne-arn temut, for
mațiile noastre au obținut victorii la diferențe 
promițătoare, care, dacă nu le pune la adăpost 
de orice surpriză, le creează o situație avanta
joasă in meciurile retur Astfel, Universitatea Cluj, 
după ce a ajuns să fie condusă cu 1—0 de 
Lev ski-Spartak, a arătat că se pot înscrie și patru 
goluri intr-o repriză. Dar golul primit o inco
modează oarecum. Ne gindim, insă, că nu e chiar 
atit de ușor pentru fotbaliștii bulgari să 
un handicap de trei goluri.

Oricum, de mai bune perspective este 
realizat de Rapid în fața formației suedeze
skrona Boys: 3—0. Feroviarii, care nu păreau în 
forma Ier cea mai bună, au legat bine jocul în 
repriza a Il-a, obținind în final o victorie netă, 
care le permite să abordeze cu curaj manșa a 
doua.

Misiunea cea mai ușoară — deși evolua in de
plasare — a avut-o F.C. Argeș, în confruntarea 
cu campioana Luxembv.rgidui, 
data aceasta nu ne-a bătut 
transmisiune de peste hotare 
ținut de o echipă românească
cu o victoria așteptata a echipei noastre. Dar ca
lificarea o decidea, oricum, jocul de la Pitești. 
Și, pe teren propriu, F.C. Argeș va avea și mai 
puține probleme, in mod normal.

refacă

scorul 
Land-

supenoare.
Si zperăv. că și anul acesta reprezentantele 

socceru'.ui nostru se vor afirma în aceste com
petiții continentale.

Evident, U T A. este echipa care are sarcina 
rea mai grea in manșa a doua, după ce ieri a 
■ - n : o dublă lovitură in partida cu puternica 
formație suedeză I.F.K.. Norrkop'.ng : iutii, prin în- 
j-.ngerea in sine și apoi prtn cele două goluri 
, :=c >e 4e suedezi in deplasare și rare, la nevoie 
potrivit regulamentului competițiilor europene, au 
valoare îndoită la depar’ajare. Dar, în acest sport, ■ 

există cauee pierdute. dinainte. Deci, să nu 
vărsăm încă lacrimi pentru rezultatul U.T.A.-eir

Aris Bonnaweg. De 
inima ascultînd o 
a unui meci sus- 

Partida s-a încheiat

INVINGIND Șl PE CAMPIOANA ȚARII LA RUGBY

VULCAN A TRECUT IN FRUNTEA CLASAMENTULUI!
Azi, partida

Rulmentul

Steaua —

Birlad

multe rezultate 
puțin scontate, iată caracteristica 
întrecerilor rugbystice de miercuri. 
Dinamo a ciștigat greu la C.S.M. 
Suceava, Vulcan a realizat o victo
rie la capătul resurselor fizice, Po
litehnica și Precizia n-au putut să 
valorifice avantajul terenului decit 
pe jumătate. Doar Știința, la Petro
șani, s-a detașat in fața unui ad
versar — Sportul studențesc — ca
re nu reușește pînă in prezent să 
evolueze la valoarea lotului de care 
dispune.

Etapă agitată, cu 
puțin scontate,

Pe „Vulcan", în deschiderea cu
plajului bucureștean, a fost cît pe 
aci să fim martorii uhei mari sur
prize : pînă în minutul 78 Dinamo 
n-a putut să obțină avantaj în fața 
XV-lui din Suceava, C.S.M. Abia în 
acest moment, cu două minute îna
inte de fluierul final, Nica a reu
șit să finalizeze o încercare, după 
o șarjă falsă a lui Constantin... 
Pînă atunci, tentative de o parte 
și de alta de a înscrie, mai clare 
cele ale dinamoviștilor (două în
cercări și tot atîtea lovituri de pe
deapsă), dar rugbyștii oaspeți s-au 
apărat cu disperare și cîteodată au 
și atacat destul de periculos. Evi
dent că terenul moale, pe alocuri 
desfundat, nu a convenit de fel e- 
chipei Dinamo, formație tehnică 
prin excelență. Reproșăm. însă, 
gazdelor că au căutat, în condițiile 
amintite, să joace balonul la mină, 
în loc să realizeze profit prin șu
turi lungi și prin acțiuni în dri-

Suceava, primul din cadrul cuplaju-
Foto : S. BACKSi

Fază din meciul Dinamo — C.S.M. 
lui bucureștean de pe „Vulcan"
bling. în fine, o victorie in extre
mis, destul de puțin glorioasă.

C.S.M. Suceava, la prima ei pre
zență în Capitală (de cînd activea
ză în divizia A), a lăsat o bună im
presie, mai ales prin ardoarea cu 
care a înțeles să-și apere șansele. 
Echipa nu avea veleități, nu ve-

nise decît cel mult pentru un egal 
și fără inspirata acțiune a lui Con
stantin, continuată de Nica, este 
cert că acest calcul s-ar fi reali
zat. A condus foarte bine Rene 
Chiriac.

în meci-vedetă, Vulcan a întîlnit 
pe campioana țării, Universitatea 
Timișoara. Era de presupus că, după

. eșecul de duminică, rugbyștii XV-

CONCURSUL DE SELECȚIE 
AL ATLEȚILOR

Vremea nefavorabilă a împiedicat 
desfășurarea întrecerilor concursu
lui de selecție organizat de F. R. 
Atletism în vederea triunghiularu
lui România — Suedia — Finlanda, 
de la Constanța. Ieri au avut loc 
pe „Republicii" doar cîteva curse
de 400 m și 800 m, încheiate cu 
rezultate total nesemnificative, cele 
mai multe probe urmînd să se des
fășoare în reuniunea de astăzi 
după-amiază.

Tiberiu ST AMA

(Continuare in pag. a 2-a)

începînd de la ora 16, pe stadio
nul din Dealul Spirii, amatorii aces
tui sport vor putea urmări evolu
ția celor mai buni atleți în probele 
de 100 m (m și f), 200 m (m și f), 
400 m (f), 1 500 m (m), 5 000 m,
400 mg, lungime (m și f), înălțime
(m și f), triplusalt, greutate (f), disc 
(m șj f). La aceste întreceri au fost 
invitați și o serie de sportivi din 
Polonia, Cehoslovacia Și Italia.

REZULTATE TEHNICE , 
Dinamo — C.S.M. Suceava 
4—0 (0—0), Vulcan — Uni
versitatea Timișoara 7—6 
(7—0), Știința Petroșani — 
Sportul studențesc 19—6 (3—0), 
C.S.M. Sibiu — Grivița Roșie 
10—6 (6—3), Politehnica Iași 
— Farul Constanța 0—0, Pre
cizia Săcele — Gloria 0—0. 
(Meciul Steaua — Rulmentul 
Bîrlad se joacă astăzi, joi, pe 
terenul Ghencea, de Ia orele 
16,30).
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a CUM SE VOR DISPUTA

CAMPIONATELE REPUBLICANE, EDIȚIA 1972-1973
Debutul ediției 1972—1973 a cam

pionatelor republicane de baschet 
va fi făcut la sfîrșitul acestei săp- 
tămîni, cînd se va disputa prima 
etapă a diviziei B la băieți și la 
fete. Dar, iată datele de desfășurare 
a competiției : turul I (în aer li
ber) : 17 septembrie — 15 octombrie
1972 ; turul II (în sală) : 26 noiem
brie — 24 decembrie; turul III (în 
sală) : 25 februarie — 25 martie
1973 ; turul IV (în aer liber): 22
aprilie — 20 mai ; turneele finale 
(rfiasculin și feminin) : 25—27 mși. 
Echipe participante : MASCULIN
seria I : Mureșul Tg. Mureș, Voința 
Tg. Mureș, Voința Zalău. Crisul 
Oradea, Sănătatea Satu Mare. Clu
jeana Cluj ; seria a II-a : Voința 
Timișoara, Universitatea Craiova, 
Știința Mediaș, Olimpia Sibiu. Con
structorul Arad, C.S.M. Reșița; 
seria a IlI-a: Universitatea Bra
șov, Rapid C.F.R. Galați, Politeh
nica Galați, A.S. Armata Bacău, 
Politehnica Iași, C.S M. lași ; seria 
a IV-a : Universitatea București, 
P.T.T. București, Progresul Bucu
rești, 1EFS II București, Voința 
Ploiești, CSU Pitești : FEMININ
seria I : Voința Brașov. Pedagogic 
Tg. Mureș, A.S. Armata îl Clui. 
Universitatea Cluj, Știința St 
Gneorghe, I.M.F. Tg. Mureș; seria 
a II-a: Metalul Salon ta. Universi
tatea Craiova, Constructorul Arad. 
Crișul II Oradea. Medicir-a Timi
șoara, Rapid Deva ; seria a IlI-a : 
Universitatea Iași, Voința Constanta. 
Pedagogic Galați, Sănătatea Plo
iești, Confecția Dorohoi, Confecția 
Focșani; seria a IV-a: Arhitectura 
București, IEFS II București. Pro
gresul București, Olimpia București.

Universitatea București. P.T.T. 
București.

Campionatul școlarilor și juniori
lor va începe o săptămână mai târ
ziu, adică la 24 septembrie, urmând 
să se dispute la următoarele date 
(aceleași pentru băieți și fete) : 
turul I (cu etape săptăminale, în 
aer liber) : 24 septembrie — 22 oc
tombrie 1972; turul II (cu etape 
săptămîr.ale. in sală) : 28 ianuarie
— 25 februarie 1973; turul DI (în 
sală, sub formă de turnee) : 4 apri
lie — 8 aprilie ; turneele finale : 
15 aprilie — 19 aprilie la Brașov.

lată ș: datele de desfășurare a 
diviziei A: MASCULIN turul I 
(etape săptăminale) : 15 octombrie
— 24 decembrie 1972 ; tururile II
și IU (turnee) : 16—18 februarie
1973 la București, 1—4 martie la 
Cluj, 9—11 martie la București. 
22—25 martie La Timișoara. 6—a 
mai la București, 18—21 mai la 
Constanța, 1—3 iunie la Cluj ; FE- 
MINTN tarul I (etape săptămânale» : 
19 noiembrie 1972 — 7 iammie 
1973 ; turul □ (etape săptănunsle': 
25 februarie — 22 aprihe ; 1ST»! HI 
(lurrtse): 27—29 aprZie la Bure 
reștî, 11—13 mai la C3aj, 25 2 
mai la Tg. Mureș X;c ia bfce' 
și nici la fete vcc f: organizat 
tureee fiaajet Echipele parhc.par.te

I

MODIFICĂRILE REGULAMENTULUI
SE APLICĂ

în ultima sa ședință. Colegiul 
central al antrenorilor a boUrît ea 
modificările 
adoptate la 
F.I.B.A., să 
competițiile 
pere de la prima etapă a dispută
rii acestora (debutul va fi făcut de 
divizia B).

Amintim modificările : fiecare e- 
chipă va fi compusă din 10 jucă
tori, doar la competițiile în care o

— jȘj t.i A ă aJK iNCEPE RETURUL CAMPIONATULUI PE ECHIPE
i1

FORMAȚIILE BRAȘOVENE RAPID ȘI VOINȚA S AII RETRAS DIN COMPETIȚIE ?
/

Q dată cu încheierea turului cam
pionatelor republicane de tenis de 
masă pe echipe — la sfîrșitul lunii 
mai — a intervenit o pauză de trei 
luni și jumătate. întrecerile se re
iau în această săptămînă, simbătâ 
și duminică, fiind programate pri
mele meciuri ale returului. Deocam
dată numai la băieți, competiția fe
minină urmind să reînceapa dumi- 
minică 24 septembrie.

Pentru sfîrșitul săptăminii au fost 
stabilite următoarele patru partide, 
care se vor desfășura in provincie : 
simbâtă, la Cluj i Voința — Voința 
Arad (13—4 in tur), duminică; Tg. 
Mureș, Comerțul — Politehnica 
București (3—Ml Clnft CSM. — 
Locomotiva București ,9—81 laș: - 
C-S 5L — Pr^res-J Buc-areșn (4—131

Aceas'ă reraar* a campicr.atc.or 
pe echipe erte pesR Iasă In usnbrt 
de ua fapt nepHevt Ferul ie spe- 
ciaKtate ne-a adas la ear ș-r.ță 
ret-ageres (fin ere~peririe a forma- 
țaor brajoveoe Fip»d Gete* șt Ve-

«țd. MccneJe

sectile respective sînt diferite. Ra
pid nu mai are echipă completă, 
deoarece surorile Maria și Hajnal 
Korodi — absolvind facultatea de 
trei ani de științe naturale — au 
fost repartizate pe linie profesio
nală in alte județe, iar Voința are 
o situație financiară precară și nu 
mai dispune de fondurile necesare.

Sigur, această stare de lucruri 
este regretabilă. Se ridică insă. In 
mod firesc, cîteva întrebări. Unde 
sînt disponibilitățile de cadre, re
zervele pe care trebuia să le aibă 
asigurate secția ș: asociata Rapid 
pentru această echipe divizionară ? 
Mai ales că situația surorilor Ko
rodi putea B etaar prevăzută.

Cit privește pe Voința, formate 
clasată in prezent pe locul trei in 
turul campionatului masculin, oare 
foraiusx.e necesare nu au fost pia- 
nifieate de la inceput pentru tot 
parcursul întrecerii ?

Se pare eâ. S. intr-un caz fi In 
eettWU aetMftn celor două orga- 

spectre, asociația Rapid și 
etabai Vcmța. au lucrat de azi pe

miine, perspectiva fiind complet 
neglijată. Ceea ce a dus la actua
lele împrejurări. Ne-ar interesa în 
această privință și părerile tova
rășilor din sectoarele de resort de 
la Consiliul județean pentru edu
cație fizică și sport Brașov și Ofi
ciul sport al U.C.E.C.O.M. Cum 
și-au exercitat ei atribuțiile de în
drumare și control și ce au între
prins concret pentru a evita situa
ția la care s-a ajuns ?

Este doar vorba de un campionat 
național, care trebuie onorat și 
care impune anumite obligații pre
cise de la început și pînă la sfâr
șit Or, în cazul de față nu poate 
fi vorba de ața ceva.

Urmează ca și federația noastră 
să procedeze în consecință, conform 
regulamentului. Motiv pentru care, 
pînă Ia cunoașterea hotărârii defi
nitive, nu sîntem In măsură să pu
blicăm clasamentele turului, deoa
rece configurația lor va suporta 
modificări evidente.

Constantin COMARNISCHI

METALURGISTUL CUGIR A CiSTIGAT 
„PALETA DE ARGINT"

CXXJ u

K ROTILE

• pe 
»1»

■ OVA GîAȘtLOR
(Brăila). Clasamentul 

ech^e arată astfel: 1. 
p; 2 Brașov 235 p X 
265 p: 4. Ploiești 182 
17* *; C. B'ucurești 154 

Cocstaste 118 P ; * Timișoa
ra 3* pi

L rOCOL — coresp.

»:LCM 
p;

.tivi pini la vârsta de zece ani. 
Au luat parte 25 de fetițe Si 23 de 
băieți, reprezentind 11 centre. Vom 
nota însă absența totală a sporti
vilor bucureșteni.

Iată clasamentul general: I. Me
talurgistul Cugir I (antrenor Nico- 
lae Dornic) 24 p (locul 1 la fete și 
băieți), 2. Lotrul Brezoi Vîlcea (an
trenor Traian Ancuța) 16 p (II fete 
Si IV băieți). 3- $c. sp. Craiova (an
trenor Cătălin Cojocarul 16 o. (IV 
fete și II băieți), 4. Șc. sp. Odorhe- 
iui Secuiesc 10 p (V fete și VI băieți), 
5. C. S. M. Iași 9 P (III fete și 
Vin băieți). 6. Cutezătorii Buzău 
8 p (III băieți), 7. Metalurgistul 
Cugir II 5 p (Vin fete și V băieți), 
8. Selecționata Craiova 4 p (VII fete 
și băieți), 9. C. S. M Cluj 3 p (VI 
fete), 10. Șc sp. Pitești 0 p, 
Știința Mîneciu (Prahova) 0 p.

V.

Prima asociație sportivă de cartier din sectorul I
l

A.S. FLOREASCA
0 IDEE TRADUSĂ ÎN FAPTE
Cartierul Floreasca, această perlă 

a Bucureștiului, în care modernele 
cvartale de blocuri au în vecinăta
tea lor numeroase baze® sportive, 
dispune, începînd de duminică 10 
septembrie, și de o asociație spor
tivă proprie, intitulată semnificativ 
AS Floreasca.

„Certificatul de naștere” al aso 
ciației a fost semnat, așa cum spu
neam, duminică dimineața, în ca
drul unei emoționante festivități 
desfășurată în sala de spectacole a 
Liceului „C. A. Rosetti", în pre
zența tovarășilor Serghei Petculeț 
— prim-vicepreședinte al Consiliu
lui popular aj sectorului I, Constan
tin Prodan — secretar al Comite
tului sectorului 1 al P.C.R. și 
Gheorghe Artin — vicepreședinte al 
C.E.F.S. din sectorul 1, precum și 
a unui mare număr de cetățeni 
care locuiesc în cartierul Floreasca. ’

Am avut prilejul - să vedem la 
această festivitate „bunici" cu tîm- 
plele argintii pledînd înfocat pen
tru practicarea sportului, salutînd 
emoționați inițiativa înființării aso
ciației sportive de cartier și for- 
mulînd unele propuneri pentru des
fășurarea unei activități cit mai 
rodnice în această direcție.

Am văzut reprezentanți ai unor 
asociații sportive de pe lingă insti
tuțiile din cartier oferind, alături 
de sprijinul lor prietenesc, cadouri 
în echipament sportiv și promițînd 
cadre calificate pentru îndrumarea 
activității secțiilor de la A. S. Flo
reasca. In fine, am fost și noi emo
ționați atunci cînd unul dintre lo
cuitorii cartierului a înmînat o 
cupă cu mențiunea de a fi oferită 
circumscripției care va angrena 
pînă la sfîrșitul anului în curs, cel 
mai mare număr de cetățeni în 
practicarea exercițiului fizic.

Din proiectul regulamentului de 
funcționare a asociației ne-am no-

tat cîteva puncte elocvente : „Au 
dreptul să fie membri ai asociației 
toți cetățenii cartierului, indiferent 
de vîrstă sau sex, indiferent că fac 
parte sau nu dintr-un club sportiv 
de performanță ; Asociația va avea 
sediu, steag, emblemă și insignă 
proprii.. Vor funcționa 9 secții pe 
ramură de sport: la fotbal, bas
chet, volei, handbal, tenis de cîmp, 
tenis de masă, șah, popice și schi. 
Se vor organiza periodic competi
ții tradiționale, oferindu-se câștigă
torilor premii

în sfîrșit, emoționantă a fost și 
alegerea celor 23 de membri ai con
siliului asociației, în fruntea că
rora se află Constantin Dinulescu 
— președinte, Ion Matei — vice
președinte și Nicolae Ghimpu — 
secretar.

Referitor la baza sportivă a aso
ciației, vicepreședintele C.E.F.S.,Gh, 
Artin, a arătat că în parcul Verdi 
va îi amenajat, prin muncă patrio
tică, un complex alcătuit din tere
nuri de fotbal, volei, handbal și 
tenis.

La încheierea festivității, am so 
licitat tovarășului Serghei Petculeț. 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
popular al sectorului 1, o scurtă 
declarație în legătură cu înființa
rea acestei asociații sportive de car
tier. Iată ce ne-a spus interlocuto
rul nostru: „Aceasta este prima din 
cele 11 asociații sportive de car
tier pe care ne-am propus să le 
înființăm in sectorul I. Ați avut 
posibilitatea să vedeți bucuria șl 
interesul cu care toți cei prezenți 
au primit inițiativa noastră, așa 
incit sîntem convinși că acțiunea 
va găsi un larg ecou in rindul tu
turor locuitorilor sectorului".

Vosile TOFAN 
Horio ALEXANDRESCU

20 șî 25 septembrie echipa
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regulamentului de joc, 
al 39-lea Congres al 
fie aplicate ia toate 
republicane, cu Ince-

La „Tenis Club București 
CONCURSURI DE SELECȚIE 

PENTRU COPM

TOT MUU POPULAR
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ECHIPA MASCULINA
A

TURNEU
IN

IN
ȚARA NOASTRĂ

între 
masculină de volei a R. P. Mon
gole efectuează un turneu In țsra 
noastră la invitația divizionare: A. 
Viitorul Bacău. Voleibaliști; mon
goli vor susține cîteva partide !r 
compania celor băcăuan:.

Partidele din cadrul pr me »er 
a diviziei de tenis pe echipe au 
fost întrerupte din cauza 
nefavorabil. Consemnăm reruli- 
tele înregistrate pînă la întreru
pere.

Progresul — Politehnica Cluj 7—1
Această întilnire a furnizat cf-e- 

va partide foarte echilibrate și de 
bun nivel tehnic. T. Ovid a I

Pe terenurile acoperite cu rz 
ale „Tenis Clubului Bucureșt:- se 
desfășoară o activitate coudaaâ 
intensă. în dorința de a stimula șl 
mai mult pe micii sport a . r.-<r..z. 
să practice acest sport a’.lt ie fru
mos s-a luat inițiativa organiză
rii unor concursuri de selecție pen
tru copii, fetițe (între 7 ș; 12 an 
și băieți flntre 7 ș; 10 ani).

Concursurile de selecție vor avea 
loc (pe baza din Calea Pi-evnel 
nr. 65), în "perioada 25 și » septem
brie. ziinic între orele 10—12 ș: 
15—17,30- Informații suplimentez* 
pot fi solicitate la telef?r.ut nr 
14.88.59.

(Urmare din pag. 1)

lui campion vor face toate efortu
rile pentru a se desprinde în ctș- 
tigător în fața unui adversar mal 
puțin experimentat. Și poate că a- 
cest lucru s-ar fi întîmplat, dacă 
studenții timișoreni n-ar C avut 
nesanșa de a juca pe un teren des
fundat, care a făcut aproape im
posibilă circulația baloanelor. La 
drept vorbind, starea terenului a 
favorizat mai mult echipa gazdă, 
care ni s-a părut mai sprintenă. 
Nu-i mai puțin adevărat că rug- 
bvștii de la Vulcan s-au orientat 
mai bine, jucînd mingea cu picio
rul și evitînd contactul cu baloa
nele. Abia în finalul partidei, Uni
versitatea, parcă, s-a regăsit a în
cercat să arunce în joc plusul său 
de rutină, dar meciul era jucat 
Vulcan și-a apropiat, astfel, o vic
torie muncită, foarte prețioasă și 
mai ales prestigioasă, care o men
ține în partea superioară a clasa
mentului, împreună cu Steaua și 
Farul. De fapt, pînă după partida 
Steaua — Rulmentul, care se joa
că astăzi, Vulcan este lider.

Scorul l-au deschis gazdele,
min. 15, cînd Mazilu a transformat 
impecabil o lovitură, de pedeapsă. 
Asta după ce mai înainte Duță și 
același Mazilu rataseră cite o lo
vitură similară. Vulcan și-a sporit 
avantajul în min. 37 : la o greșeală 
a apărării studențești, Rădulescu a 
reușit să intre în posesia balonului 
și să plonjeze cu el în spațiul de 
țintă advers.

La reluare, în 
'într-un moment 
aproape întreaga 
&ă se afla în evantai în fața butu-

în

min. 43, Ghețu, 
splendid în care 
echipă timișorea-

as ia Snx 
sport-ve.

VIP^'NtA WDQ
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B -gAND.BAL TLRVELL DE LA BRASO\ A REVENIT GAZDELOR

pe gaeața.
O altă secție care »-a făcut re

marcată. deși nu a venit cu prea 
■Moiți eoncurenți. este cea a clubu- 
lai Constructorul București (antre
me C. Bărbălău), care a intrat în 
posesia a trei titluri absolute la 
copii și unul la juniori mari. O 
subliniere: unul din titluri a fost 
adus de Carmen Gancev, deși spe
cialitatea ei este patinajul artistic.

In ceea ce-i privește pe sportivii 
gazdă, după cum ne declara antre
norul acestora. Petre Tivadaru, ei 
au fost lipsiți de aportul a patru 
patinatori cunoscuți, - - —
(cu piciorul în gips), 
nescu (prinsă în febra 
Adrian Vîrbănescu și 
lacu (indisponibili) și 
de faptul că. Carmen Dragoman, nu 
mai acordă aceeași atenție antrena
mentelor. cochetând. în ultima vre
me. cu fotbalul. Totuși, sibienii au 
avut satisfacția a două titluri ab
solute datorate fraților Helge și Die
ter lasch.

Sanda Frum 
Anca Vfrbă- 
examenelor), 
Victor Cio- 
handicapați

Sosiți cu Intîrziere, patinatorii 
gălățeni (antrenați de C. Ungu
reanul care ar trebui să fie mai 
mult sprijiniți de diriguitorii spor
tului din acest județ, au etalat ca
lități care, în perspectivă, îi pot 
propulsa spre rezultate valoroase, 
începutul a ‘și fost făcut: Ovidiu 
Butuc a devenit campion la catego
ria 11—12 ani (100 m) cu timpul de 
16,6, devansînd cu cinci zecimi de 
secundă vechiul record al țării.

Celelalte echipe, C.S.S. (un cam
pion absolut și unul de probe) și Șc. 
sp. 2, ambele din București, au a- 
vut o prezență mai mult simbolică 
nereușind, în compania unor spor
tivi mult mai bine pregătiți, să ob
țină vreo performanță deosebită.

In fine, copiii nelegitimați de la 
Șc. generală nr. 16 din Timișoara 
și-au întrecut în majoritatea probe
lor partenerii de dispute, arătîn- 
du-ne că în acest municipiu pati
najul pe rotile ciștigă tot mai mult 
teren pe tărîmul popularității.

PE KIMONOURI
DE... DOC!

Ne mai despart puține zile de gon
gul inaugural al diviziei A de judo, 
toate echipele aflîndu-se acum în 
plină perioadă de pregătire. Marți 
după amiază, la sediul federației de 
specialitate, a avut loc o consfătuire 
cu antrenorii formațiilor divizionare, 
în care reprezentanții tuturor echi
pelor au expus amănunțit planul 
de pregătire, obiectivele in noul cam
pionat, condițiile de lucru și baza 
materială de care dispun secțiue.

Din numeroasele probleme puse 
în discuție, am reținut situația difi
cilă în care se găsește echipa A.S. 
Montorul Pitești. Iată, de altfel, ce 
ne-a declarat antrenorul Aureliu 
Barbu : „Pe data de 13 iulie a avut 
loc în cadrul asociației noastre șe
dința de constituire a lotului pe 
care-1 vom alinia la noua ediție a 
campionatului. La această ședință au 
participat, a'.ît tovarășii din condu
cerea A.S. Montorul. cit și factori de 
răspundere din cadrul CJEFȘ Argeș 
și Consiliul județean al sindicatelor. 
In informarea pe care am făcuț-o 
am semnalat. Încă o dată, condițiile 
absolut necorespunzătoare de pregă
tire ce le avem. Începînd cu sala de 
antrenament — amenajată într-o... ba
racă înaltă de 1,90 m și lipsită de 
instalații sanitare — continuînd cu 
kimonourile pe care sportivii și le-au 
confecționat singur, din... doc (!) și 
terminând cu saltelele, împrumutate 
de la Clubul școlar Petrolul din lo
calitate, pentru o scurtă perioadă. In 
fața acestei situații, tovarășii vemți 
la ședință din partea forurilor amin
tite ne-au promis că în 10 zile vom 
avea acces la una din sălile orașu
lui și că în 2—3 săptămini ni se va 
procura echipament, respectiv kimo- 
nouri. Așa ciim spuneam, însă, toate 
acestea s-au petrecut în ziua de 
13 iulie, deci au trecut aproape două 
luni, iar lucrurile au rămas neschim
bate".

VLtCAN A TRECUT K FRLVTEA CLASAMENTLLLÎ!

C.SM.
13 (prin telefon). Joc în
de bun nivel tehnic șt

SIBIU, 
teresant, 
spectacular. In ciuda faptului că a 
plouat tot timpul Și de data aceas
ta gazdele au înțeles să joace fru
mos. creînd multe situații avan
tajoase. din păcate prea puține fi
nalizate. Oaspeții au surprins plă
cut prin acțiuni de atac și de a- 
părare, unele reușite. Totuși, 
ansamblu judecind lucrurile, 
toria sibienilor nu poate fi 
la îndoială, ei muncind mai 
și fiind formația mai lucidă, 
sigură. Au înscris : Munteanu — 
două lovituri de pedeapsă și Tu- 
dorică — o încercare, respectiv Si- 
mion — două lovituri de pedeap
să. A condus bine, Pellegrino D’Ec- 
clessis.

lancu

Avantajul

în 
vic- 

pusă 
mult 
mai

BOȚOCAN, corespondent

terenului a contat mai 
puțin...

IAȘI, 13 (prin telefon). Ploaia 
care a căzut fără întrerupere a 
influențat vizibil meciul dintre 
„Poli“ și Farul. Prima repriză a 
aparținut gazdelor, dar care au ra
tat două mari ocazii de a deschide 
scorul. S-a greșit jucîndu-se mult

SACELE. 13 (prin tetefen). în 
ciuda terenului tmbibet de apă. jo
cul a fost destul de animat Bug 
byștii gazdă au dominat In majo
ritatea timpului, dar au ratat nu
meroase ocării de a înscrie. Este 
adevărat că și apărarea echipei 

. bucureșter.e a fost foarte fermi 
A condus bine Vosile Cițmaf.

V. SECAREAVU, corespondent
Scor sever Ic Petroșani, dar 

meritat I

PETROȘANI, 13 (prin telefon). 
Practicînd un joc foarte bun, echi
pa locală Șiiința a reușit să întrea
că fără drept de apel formația 
Sportul studențesc cu scorul de 
19—6 (3—0). într-adevăr, echipa 
gazdă a dominat în majoritatea 
timpului și a avut o mai bună orien
tare tactică. Iată. deci, că după șase 
etape Știința a reușit să reintre în 
cadență. Ea se anunță din nou — 
ca și anul trecut — o pretendentă 
la titlul de campioană.

Realizatori i Rădulescu-drop și 
încercare, Neagu — încercare, Mar
tin — două transformări și Bur- 
ghelea — încercare pentru Știința, 
Călărașu — drop și Crăciunescu — 
lovitură de pedeapsă pentru. Spor
tul studențesc.

A condus foatre bine. P. Niculescu.
Eiuilian NEAGOE, coresp.

i
it

I»« Dvsca. s-a dovedit Imbatabilă, 
șuper.-xr.tatea sa coatretzfndu-se 
pm acsxdw organizarea jocului și 
eficacitate. Brașovenii au câștigat 
îoeae ce-> trei meciuri la diferențe 
eoBetadente și confortabile. în a- 
e-artâ echipă s-a produs un proces 
de iuetegare a formapei p de coa- 
so_iare psihică a jucătocvor care 
o anunță ca foarte periculoasă ia 
ruhsral campionat.

Bemarrabr.â comportarea Uai- 
vcrssătfi Borxrești (antrenor coof. 
umv. Eugen Trofin) care fără efec
tivul eoenplet (trei jucători In e- 
chipa olimpică) s-a dovedi: ex
trem de tenace și combinați vă, reu- 
ș-nd un egal cu prestigioasa for
mație beriuteză și învingând pe 
oaspeții pokmezi. Forța echipei a 
constituit-o contraatacul, dar și jo
cul pozițional cu angajamente in
spirate și inteligente ale pivoților, 
cane au marcat cele mai multe go
luri.

Dintre formațiile de peste hota
re. echipa din R.D.G. s-a dovedit un 
excepțional partener prestfnd un 
joc în stil clasic, cu șuturi de la 
distanță și cu preferințe pentru 
jocul pozițional. Echipa poloneză, 
toarte temperamentală, a constituit 
o revelație prin puterea sa de lup
tă, prin viteza 
fiecare atac.

Clasament:
6 p (15—8 cu 
cu G.K.S., 14—12 cu Dinamo Ber
lin ); 2. Universitatea București 
3 p (15—14 cu G.K.S., 5—5 cu Dy
namo Berlin) ; 3. Dynamo 
2 p (10—10 cu G.K.S.) ; 4.
1 P-

de repliere după

1. Dinamo Brașov 
Universitatea, 14—8

Berlin 
G.K.S.

BIR A

Dumitru NEGREA

fr
Orice comentarii din partea noastră 

sînt de prisos, căci ne aflăm In fața 
unor promisiuni neindeplinite. care 
nu onorează forurile amintite. Poate, 
că, totuși, materialul nostru a 
reuși să determine îndeplinirea pro
misiunilor, deși antrenorul Barou 
ne spunea, mai în glumă mai în se
rios. că promisiunile s-au făcut în 
ziua de... 131

SisMH wara Id Dinamo

0 ATRACTIVĂ GALĂ
Nici nu s-au stins bine ecourile 

Jocurilor Olimpice și, iată, organi
zatorii competițiilor sportive din 
Bucuxesti ne oferă șîmbătă seara 
de la" orele îB.00. în sala Dinamo, 
din șoseaua Ștefan cel Mare, o a- 
traettvă reuniune pugilistică cu par
ticiparea unora dintre cei mai buni 
sportivi din Capitală. Gala cuprin
de cîteva meciuri de mare interes, 
mai ales că printre cei ce vor urca 
treptele ringului se numără boxeri 
cu frumoase cărți de vizită în are
na internă și internațională, mulți 
dintre ei foști sau actuali compo
nent ai lotului reprezentativ. Prin
tre participant vom vedea la lucru 
pe Ștefan Boboc. Eugen Gorea, 
Nicolae Ducă. Paul Dobrescu. Gheor
ghe Ene, Dumitru Mihalcea, Ion 
Olteanu (toți de la Dinamo), pre
cum și pe experimentați Lucian 
Constantin (Metalul). Constantin 
Stanef, Ion Mageri și Viorel Tecu- 
ceanu (de la Rapid).

Din programul reuniunii, care 
cuprinde 15 partide, se desprind 
confruntările dintre: Șt. Boboc — 
L. Constantin, E. Gorea — Petre 
Anton, C. Stanef — N. Duca, P. 
Dobrescu — I. Mageri și I. Oltea
nu — V. Tecuceanu.

„ÎNTREPRINDEREA ECONOMICĂ DE ADMINISTRARE
A BAZELOR SPORTIVE"

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

ANGAJEAZĂ
arin concurs in condițiile legii 12/ 1971 

ȘEF BIROU FINANCIAR

■
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CIFRELE V0H2ÎSCDupă 270 de minute

Cu cele 90 de minute jucate

fost

săraci in goluri etapa a 
s-au inserts deeit 12 go-

nu 
lor

mai 
trei

• Golul cu nr. 50 a fost înscris 
de Lucescu, in partida U.T.A. — 
Dir.amo.

au 
Jiul

a-
a-
a-

utilizat Sportul studențesc și 
— cite 18.

(Tenismanul Ion Țiriac, unul dintre 
să-i felicite

• In această etapă și-au mai 
an apariția încă 17 jucători, 
mai mulți la Jiul ți Farul: <

o Cronicarii ziarului nostru 
acordat celor opt arbitri care 
condus partidele acestei etape

• Cam 
IlI-a, nu 
luri. rezultind o medie de 1,50 ga
turi de partidă. Pină in prezent, 
s-au marcat 59 de goluri.

principalii actor: ai apropiatei finale 
pe Aurel Vemescu fi ArgenUr.a

9. „U“ Cluj 6,00 ; 10. C. F. R. Cluj 
5,77 ; 11. Farul 5,35 : 12. U. T. A. 
5,13;’ 13. Sportul studențesc 4,16; 
14. Petrolul 3.92 ; 15. Rapid 3,84 ; 
16. C. S. M. Reșița 0.

o Dumitru (Steaua) este singurul 
jucător to se citi MIJLOCAȘ) care 
a reușit să înscrie 2 goluri in 
eeastă etapă. Ce părere au cei 
proximativ 80 de atacanți. de 
eeastă sitoație?

•
în această etapă. Petescu (U.T.A.) 
a atins cifra de 300 de prezențe în 
prima divizie a țării. După cum se 
știe, primul care a realizat această 
performanță a fost Lereter. Să ve
dem care dintre ei va reuși să a- 
tingă cifra 350, sau poate... 400.

o Nici după această etapă, cele 
două „recorduri" nu au fost dobo- 
rite : Adamache încă nu a primit 
gol, in timp ee jucătorii reșițeni 
au reușit încă să inserts primul 
gol.

Mirtul Stcbo are o dilemă, 
faci dud aa fi utere: polois: ca tozxa

• în această etapă s-au tras la 
poartă 214 șuturi (numai 99 pe spa
țiul porții) mareîndu-se 12 goluri, 
deci un procent de eficacitate de 
5.60 la sută. Iată cum se prezintă 
clasamentul eficacității, după trei 
etape : 1. DINAMO 17,07 ia sută ; 
2. F. C. Argeș 15,90 ; 3. A. S. A. 
15,00; 4. Steagul roșu 14,28 ; 5.
Steaua 14.00; 6. S. C. Bacău 12,50; 
7. Univ. Craiova 11,36 ; 8. Jiul 6,25;

au 
au 
un 

total de 33*de stele: patru au pri
mit cîte 5 stele, trei cîte 4, iar N. 
Rainea doar o singură stea (cel 
slab calificativ după primele 
etape).

GiNDURI
(Urmare din pag. 1)

declt să mă pregătesc și în conti
nuare, la fel de serios, șl să aștept 
Montrealul, unde s-ar putea să-mi 
văd, In sfîrșit, împlinit visul. Voi 
avea atunci 41 de ani, vîrstă la 
care, în tir, mai pot fi obținute re
zultate deosebite. în orice caz, mai 
am un gînd, nu vreau să-mi închei 
socotelile cu sportul mai înainte 
de a nu fi realizat, Intr-un concurs 
important, performanța maximă de 
600 de puncte".

★
„Olimpiada asta, ne-a mărturisit 

Argentina Menis, m-a ambiționat 
mai mult decît orice în cariera 
mea sportivă. Cum pînă la ediția 
viitoare a Jocurilor va mai curge 
încă multă apă pe Jii — deh, n j 
uitați că sînt din “ 
nu-mi rămlne acum In față declt 
recordul lumii. Nu știu dacă în a- 
cest sezon care, oricum, este pe 
sfîrșite, voi mai avea prilejul s-o 
întîinesc pe Faina Melnik, dar 
vreau morțiș să mă lupt indirect 
cu ea, mai exact cu recordul ei 
mondial. Abia aștept primul prilej 
ca să arunc. Mă simt în formă bu
nă și asta-mi dă speranțe că pot 
trece de 67 de metru Dacă vremea 
va fi bună, la sflrșitul săptămtei: 
viitoare, la Constanța, meciul cu 
Suedia și Finlanda cred că va pu
tea constitui acest prilej. Și te pita 
mai e ceva, un amănunt poate prea 
puțin esențial, dar de care eu țin 
seamă. în august, la Izmir, cînd 
pentru nu știu cite minute am fost 
recordmană mondială (66,58 m) re- 
verificarea măsurătorii a fost făcu 
tâ de însuși dl. Adriaan Paulen, pre
ședintele Asociației atletice europe
ne. Acum, la Munchen, domnia-sa 
zni-a spus că va fi prezent la Con-

Craiova I

PRIMELE IMPRESII...
MEDICALE DUPĂ J.O

Ieri dimineață, dțiva dintre me
dicii care i-au însoțit pe sportivii 
români Ia Jocurile Olimpice s-au 
reunit Ia Centrul de medicină spor
tivă „23 August”. Cu această ocazie, 
doctorii loan Drăgan, Nicolae Plo- 
eșteanu, Nicolae Lazăr, Maria Traa- 
cioveanu. Petre Mita, Constantin 
Șerpe, Gabriel Cherebețiu și-au 
împărtășit cîteva dintre impresiile 
culese de-a lungul importantului 
eveniment sportiv și au făcut o pri
mă și foarte scurtă analiză a obser
vațiilor culese la „Olimpiada teh
nicii". Primele concluzii : școala de 
medicină sportivă românească s-a 
prezentat deseori la nivel competi
tiv Cu unitățile similare din alte 
țări, iar experiența acumulată de-a 
lungul întrecerilor de la Munchen 
prilejuiește extragerea multor noi 
învățăminte.

Șl SIMȚĂMINTE sd optez*

ara te

al

în urmă ea patra «ni, pe nerc- 
portul Băr.easa, asistam la ebpa te 
care un paști, ca ciuf aar.a. »-a 
aruncat de gftn] hă Patra w—w >- 
coperindu-i obrajii cu sărutări. _E 
copilul tău F*. Ivan a t4—tr- a 4*; 
din cap și ne-a spus: J Căcăsl 
lui Covalxzv*.

Scsna s-a repetat aidoma —-e*- 
seară, dar la OtopenL Ccvabcv- 
junior nu mai reușea să-s împartă 
sărutările^ cted lui ta-că-su. efixt 
lui Ivas.

să fi avut plus înaintea startn- 
lui, ne-a spus Serghei CovaLcv. 
pentru a C făcut o încălzire mai 
bună cu Ivan. Vă rog să eredec 
că atunci altul ar C fost rezultatei 
nostru. VtL niâ nu vă puteți te- 
chipui cum am trăit minutele ace
lea care s-au scurs de la sosire șt 
pînă la anunțarea rezultatei uu Mu 
apoi, cred că am privit totaffafia- 
sosirii din toate pozițiile, pteă și 
pe spatele ei_ An pierdut -in tsths 
pe care, cum să zic, * 
mlinile noastre*.

★
Antrenorul emerit 

este un interlocutor 
cut, dar și extrem de prețios pen
tru orice gazetar. Și aceasta pen
tru că are marea calitate de a pu
tea să-și păstreze în orice situație, 
fie critică, fie fericită, calmul și 
luciditatea. Și iată-1, cu vocea lui 
puternică și egală, spunîndu-ne că 
ocuparea unui loc pe podiumul a- 
cestui turneu olimpic este o per
formanță, care nu poate fi, totuși, 
trecută cu vederea. Apoi, ține să 
sublinieze imediat că selecționata 
Iugoslaviei este o învingătoare ab
solut merituoasă.

— Deci, adăugăm noi, și în par
tida eu formația României rezul
tatul poate fi considerat echitabil.-

l-am smțxt te

Nicolae Serei 
nu numai plă-

*

A

ar
■ iv Joexxi Oi_xxp»-

nzri. de
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«te'-eb SEteteEE 
eetepei ?

— Ea cred că ~arh-7-q. ru u-— 
f ăe-rt pe nepUn daterca. C «a tep- 
taî sz caxr potesare-
seL S să fUțL o sprte e dată, 
n a tx ăe.x ușor—

— A3 pwiea face unele evMes- 
tete cesifte firi preteafia de • 
efaeîda pe cepLa IacrorUeT

— îa acest sens este caznî s3 
preczez eă greul a fost d-^s ta a- 
pârore. capitol te care cred că »cc 
meritam— medalia de aur. Aci steî 
ce evidențiat Gunesch Ia speteai. 
Stbeki și L-eu.

— Dar îa atac 7
— Pe acest tărfin s-a detașat, te 

mod deosebit. Gruia, care a reușit 
și de această dată și în condițfi 
extrem de dificile să se dovedească 
cel mai eficient atacant El a în
scris 37 de goluri în acest turneu 
și numai împotriva undr formații 
redutabile. Noi n-am avut șansa 
unor jocuri de „antrenament* ca 
alții. Aș vrea să mai rețineți apor
tul lui 
jocurile 
Jocurile 
progres

— Nu 
„noul val* ?

< HBfl C 
te M
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tete bazteu-

b_: de 
ar t 

declara, 
sperevî

Șl GREȘELILE
SINT... OBLIGATORII ?

□e la mecio- 
ul un lucru 
rea.izfndu-ae

conținutului acestora și a frumoasei 
ior ținute grafice.

Ce se poate spune, Insă, In ca
rurile In care aceste programe nu 
slat mai mult declt niște fițuici, cu 
clteva date despre meci sau despre 
campionat, și ele greșite ? Punem 
această întrebare fiindcă ne-a căzut 
te mină un asemenea program, cel 
oe ia meciul C.F.R. Cluj — Steaua. 
După ce eă nu oferă spectatorilor 
nici un material de citit acest 
asa-zis program prezintă meciurile 
divizie: A, repettedu-le pe unele și 
igr.orîndu-le pe altele! Citim, ast
fel. că In etapa a II-a. din 27 au
gust. se dispută meciul F. C. Argeș 
— Universitatea Cluj, iar în etapa 
a IH-a, din 10 septembrie, se joacă 
meciul dintre... Universitatea Cluj 
și F. C. Argeș. Povestea se repetă 
cu meciurile Steaua — Universita
tea Cluj și Universitatea Cluj — 
U.T^L, de la o etapă la alta inver- 
sfndu-se doar locul disputării me
ciurilor.

Oare cumpărătorii (siliți) de pro
grame nu au măcar dreptul de a 
găsi In ele date exacte, dacă de un 
conținut mai acătării nu poate fi 
vorba ?

• Partidele acestei etape au 
urmărite de aproximativ 99 000 de 
spectatori. Cei mai mulți — 20 0J0 
— au asistat la meciul Univ. Cra
iova — F. C. Argeș, iar cei mai 
puțini — 2 000 — au fost prezenți 
în tribunele stadionului Republicii. 
Clasamentul orașelor, pe baza me
dici de spectatori, cifră aproxima
tivă, după trei etape se prezintă 
astfel : 1—2. CRAIOVA și 
20 000 ; 3. Arad 15 000 ; 
13 500 ; 5. Ploiești 12 500 ; 
Mures si Bacău 12 000 ; 8. 
11500; 9. Cluj 11 333 ; 
stanța 9 500 ; 11. Brașov 
Petroșani 3 500.

PITEȘTI
4. Reșița
6—7, Tg. 
București
10. Con- 

7 000 ; 12.

Petschov-• Situația în „Trofeul 
schi, după trei etape, este următoa
rea : 1. BACAU 10 ; 2. Cluj 9.33 ; 
3—6. Pitești, Ploiești, Constanța și 
Tg. Mureș 9,00 ; 7. Reșița 8,50 : 8. 
București 8.16 ; 9—10. Brașov și Pe
troșani 8,00 ; 11. Arad 7,50 ; 12. 
Craiova 7,00.

Adrian VASILESCU

ARBITRII MECIURILOR
ETAPEI A V-a
A DIVIZIEI B

SERIA I

Jack BERARIU
Sportiv Tirgoviste — Po- 
Galați : V. PADUREANU, 
linie de Gh. Vasilescu II

„CUPA ROMÂNIEI"

Gațu, foarte bun în toate 
și al lui Gunesch, care la 
Olimpice s-a arătat Intr-un 
considerabil.

ne-ați spus nimio de

va ut ta «rsă. atenari tte. 
rsfcle electronice de terț 
a aesfritar eu eras teci 
pe i ireț! agate, ergateza-xtî 
foK par te tetoațte de a 
egvfi pe prtesul tec. doi 
șau deroă eefiîpa^e-ecîxpe—

îa aceiași eeatext a! fcj 
treme. se tescriu desigur j 
cenumeiri cu care W oiferm 
cJstgî: aruncarea «u!:~ei, c 
trul victories al Iui Komaj 
runcarea greutăți;, tușele (1 
Anton Pocgrat la spadă și o alta 
pentru Mîha: Țîti la floretă) care 
i-au despărțit pe sportivii noștri 
de locul trei al podiumului, deci 
de medaliile de bronz. Dar cîte 
oare asemenea situații n-au fost în
registrate la această Olimpiadă, în 
care tehnica a fost plasată pe pri
mul plan ? 1

O PILDA DE DEVOTAMENT
Pentatloniștii noștri aa luat 

acum al doilea lor start olimpic, 
precedentul datînd de la Melbour
ne. Atunci echipa României a ocu
pat un meritoriu loc VI în clasa
mentul genera); de data aceasta ea 
n-a izbutit să se claseze așa 
își propusese, între primele 
formații ale lumii. Dar nu-i___
puțin adevărat că la Munchen nu
mărul echipelor angajate în lupta 
pentru titlul olimpic a fost de 
aproximativ trei ori mal mare 
decît în 1956. Șj totuși, chiar în 
aceste condiții cu mult mai difi
cile, tinerii noștri sportivi Spîrlea, 
Covaci și Cosmescu (ei au alcătuit

cum 
zece 
mai

cea mai tinără formație dintre cele 
prezente la start) ar fi avut posi
bilitatea clasării pe un loc mai 
bun; dacă— Dacă Covaci n-ar fi 
6căpat o siluetă la pistol și mai, 
ales dacă Spîrlea nu s-ar fi acci
dentat la gleznă (o entorsă destul 
de gravă) In timpul probei de 
scrimă. în urma consultului medi
cal, el a fost sfătuit să renunțe la în
trecere, dar aceasta ar fi însemnat 
nu numai abandonul său, ci și eli
minarea din concurs a întregii re 
prezentative. în duda unor 
reri atroce, Spîrlea a continuat 
concursul. A tras la pistol — și 
încă foarte bine — a parcurs cei

du

300 de metri ai probei de fr.oț și 
peste toate acestea a alergat 4 000 
m pe un teren variat. In proba de 
cros. Nu încape nici o îndoială că 
toate acestea au însemnat puncte 
maj puține decit cele pe care le-ar 
fi putut obține în mod obișnuit. 
Dar, abnegația de care Spîrlea a 
dat dovadă se cuvine a fi răsplăti
tă cu un sincer bravo. Bineînțeles, 
gestul său n-a putut trece neob
servat printre ceilalți competitori 
ai pentatlonului modern. Cu toții 
au admirat dîrzenia și devotamen
tul lui Spîrlea. adresîndu-j 
citările de rigoare.

îa ziua de miercuri 20 septem
brie se va disputa o nouă etapă te 
„Cupe României*. Iată programul i

Străduința Suceava — Fulgerul 
Dorohoi. Minerul Gura Humorului
— Minobradul Vatra Dornei, Fla
căra Prelipca — C.S.M. Suceava, 
I.T.A. Iași — Foresta Fălticeni, Vi
itorul Vaslui — Unirea Iași, Celu
loza P. Neamț — Relonul Săvinești, 
Bradul Roznov — Danubiana Ro
man, Textila Buh uși — Minerul 
Corr.ănești, Oituz Tg. Ocna — Tro- 
tușul Gh. Gheorghiu-Dej, Construc
torul Gh. Gheorghiu-Dej — Unirea 
Tricolor Birlad, U.R.A. Tecuci — 
Viitorul Brăila, Constructorul Ga
lați — Comerțul Brăila. Ind. sîr
mei Buzăn — Chimia Brăila, Pe
trolul Berea — Unirea Focșani, 
Marina Mangalia — Cimentul Med
gidia, I-M.U. Medgidia — Electrica 
Constanța, Avîntul Dridu — Azo
tul Slobozia, Aeronautica București
— Tehnometal București, Casa 
Scînteii București — Flacăra roșie 
București, Olimpia Giurgiu — La- 
romet București, Șoimii Tarom 
București — Petrolistul Boldești, 
Vagonul Ploiești — Autobuzul 
București, Poiana Cîmpina — Pra
hova Ploiești, Petrolul Bucșani — 
Electronica București, Flacăra Mo- 
reni — Voința București, Carai- 
manul Bușteni — Metalul Mija, 
Petrolul Tîrgoviște — Carpați Si
naia, Hidrocentrala Ciungei — Da-

De

teh-

SURPRIZĂ PLĂCUTĂ LA 
SLANIC MOLDOVA

I
I
I
I
I
I
I 
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ARGEȘ 2000
'...Este denumirea Societății 

nico-științifice și cultural sportive 
creeate de curînd în cadrul Insti
tutului de Proiectări Argeș-Pitești.

Făcînd sinteza programului și sta
tutului acesteia, tov. Gheorghe Năs- 
tase — prim secretar al Comitetu
lui județean Argeș al P.C.R., pre
ședinte al Consiliului Popular Jude
țean—arăta că: „«Argeș 2000» este 
un instrument cu ajutorul căruia 
membrii acesteia năzuiesc să con
vertească flacăra entuziasmului în- 
tr-o operă a binelui și frumosului, 
în care aria, cultura și sportul sînt 
podoabe nelipsite".

Am reținut că noua societate își 
va axa activitatea sportivă în mod 
deosebit pe turism-alpinism, tenis, 
tenis de masă, popice și șah.

' Al. MOMETE, coresp.

Iubitorul de sport venit în vara 
aceasta să-și petreacă concediul de 
odihnă în frumoasa stațiune Slănie 
Moldova — mai ales dacă a mai 
fost aici în anii trecuți — are o 
frumoasă surpriză : constată dez
voltarea bazei sportive din localita
te. Acum, în „Perla Moldovei", cum 
este denumit Slănicul, se practică : 
tenis de cîmp, handbal, volei, po
pice, tenis de masă, șah ș.a. Aici 
au fost amenajate două terenuri de 
tenis, cîte un teren de handbal și 
volei — bituminizate, s-a construit 
un complex sportiv ce cuprinde o 
popicărie cu patru piste de joc, 
spațiu rezervat spectatorilor, o sală 
pentru jocuri de tenis și șah, o sală 
de gimnastică medicală.

Pentru iubitorii de drumeție, în 
stațiune s-a afișat o hartă mare a 
traseelor turistice.

Emil BUCUREȘTEANU, coresp.

DE NEÎNȚELES

I
I 
L

• La Petroșani, Comitetul mu
nicipal de educație fizică și sport 
a organizat cursuri de arbitri 
pentru fotbal și rugby. Au pro
movat aceste 
bitri, dintre care 5 de rugby. 

Șt. BALOI, coresp.

cursuri 23 de ar-

Echipa 
asociației 
beș — a 
în Cupa 
Vulturii textila Lugoj. Ca organi
zatori, am făcut o serie de cheltu
ieli : chiria terenului, marcajul, afi- 
șajul, baremul arbitrului ș.a. La 
ora începerii meciului în tribune e- 
rau aproape 1 000 de plătitori de 
la care încasasem circa 4 000 lei. 
A fluierat apoi arbitrul Sever Dră- 
gulici din Drobeta Tr. Severin dar 
pe teren au apărut doar jucătorii 
echipei noastre. Vulturii forfetau. 
Spectatorii au plecat acasă, nu îna
inte de a fi primit înapoi banii pe 
bilete, noi am rămas cu cheltuie
lile făcute. Un caz de neseriozitate 
din partea echipei din Lugoj pe 
care dorim să-l publicați în ziar.

A.SUC.M. CARANSEBEȘ

noastră de fotbal — a 
sportive U C.M. Caranse- 
fost programată să joace

României cu formația

și

CUPA ELEVUL DILEMA REZOLVATA

„STADIONUL TINERETULUI 
LA BĂLĂBĂNEȘTI

• întrecerile de fotbal, hand
bal, popice și volei organizate Ia 
Slatina — și dotate cu Cupa Eli
berării — an reunit la start pes
te 600 sportivi. Cîștigători ; fot
bal — Petrolul Schela Ciurăști ; 
handbal — Știința Slatina ; po
pice — Aluminiu Slatina ; volei 
(b) — Aluminiu Slatina; volei 
(f) — Știința Slatina.

Gh. ȘERBAN, C. GHIȚESCU

cia Pitești, Chimia Găești — Petro
lul Videle, Petrolul II Videle — 
Oltul Rm. Vîlcea, Valea Oltului Ci- 
lieni — Automatica Alexandria, 
Victoria Caracal — Dunărea Cala
fat, Răsăritul Caracal — Oltul Sla
tina. Pandurii Tg. Jiu — Minerul 
Motru, Metalul Topleț — Știința 
Petroșani, Metalul Oțelu roșu — 
Electromotor Timișoara, 
Oravița — A.S. Bocșa, 
Tomnatic — Vagonul Arad, U.M 
Timișoara — Furnirul Deta, U.C.M 
Caransebeș — Minerul Lupeni, Mi
nerul Ghelar — Mureșul Deva, 
Energia Paroșeni (Hunedoara) — 
C.F.R. Simeria, Aurul Brad — Mi- 
naur Zlatna, Unirea Alba Iulia — 
C.I.L. Blaj, Ind. sîrmei C. Turzii
— Derma ta Cluj, Someșul Beclean
— Unirea Dej, C.I.L. Gherla — 
Tehnofrig Cluj, Rapid Jibou—Stra
ja Oradea, Metalul Oradea — Voința 
Cărei. Minerul Sărmășag — Victo
ria Cărei, C.I.L. Sighet — Minerul 
Baia Sprie, Minerul Băița — Topi- 
torul Baia Mare, Minerul Baia 
Borșa — Foresta Suseni. Mureșul 
Luduș — Soda Ocna Mureș, C.F.R. 
II Sighișoara — Vitrometan Me
diaș, Chimica Tîrnăveni — C.F.R. 
Sighișoara, Metalul Sibiu — Meta
lul Copșa Mică. Complexul Găiău- 
țaș — Lacul Ursu Sovata. Inde
pendența Cisnădie — Chimia Oraș 
Victoria, Minerul Rovinari — Vic
toria Craiova, Textila Odorhei — 
Minerul Bălan, Carpați Covasna — 
Forestierul Tg. Secuiesc, Torpedo 
Zărnești — ICIM Brașov, Carpați 
Brașov — Oltul Sf. Gheorghe.

Comisiile județene de fotbal vor 
lua toate măsurile necesare pentru 
buna organizare a meciurilor de 
pe teritoriul lor. Partidele se vor 
disputa pe terenurile primelor e- 
chipe înscrise în program. Arbi
trii de centru vor fi delegați de 
Colegiul central și cei de linie de 
colegiile județene.

Jocurile vor începe la ora 15,30.

Minerul 
Unirea

Clubul
litehnica 
ajutat la 
și M. Coliță (toți din București) ;

Dunărea Giurgiu — Delta Tulcea: 
V. TOMA, ajutat de C. Manușaride 
și R. Buzdun (toți din București):

Progersul București — Metalul 
Plopeni : V. PÎRVESCU (Buzău), a- 
jutat de I. Kossuth (Buzău) 
Micu (Rm. Sărat) ;

Știinta Bacău- — Progresul 
la : C. PRUSAC (Botoșani) 
de P. Brătănescu (Suceava) 
Grosan (Botoșani) :

F. C. Galați — Metalul 
rești : GH. MANOLE, ajutat de Gh. 
Nicola și A. Grozavu (toți din Con
stanța) ;

Ceahlăul P. Neamț — Politehnica 
Iași : C. GHIȚA, ajutat de N Ilie
scu și C. Braun (toți din Brașov) ;

C.F.R. Pașcani — S. N. Oltenița: 
T. PODARU, ajutat de P. ' 
și C. Apostolescu (toți din

Chiinia Rm. Vîlcea — 
Buzău : D, GHEȚU, ajutat 
Stăncescu și P. Poagă (toți 
București),

SERIA A ll-a

Zilele trecute sătenii — și în spe
cial tinerii — din comuna Bălăbă
nești, județul Galați, au trăit un e- 
veniment deosebit: darea în folo
sință a unui complex sportiv care 
a primit numele de „Stadionul Ti
neretului”. Noul complex cuprinde 
terenuri de fotbal, handbal și vo
lei. Construcția — realizată prin 
muncă voluntar-patriotică a cetă
țenilor din comună (s-au presta* 
peste 3 000 ore) — este astăzi mîn- 
dria localnicilor. Un succes al ac
țiunii lansate de Comitetul Jude
țean al U.T.C. : „Fiecare localitate 
rurală, cu baze sportive proprii".

Gh. ARSENIE, coresp.

inițiativa Asociației sportive 
din Hunedoara, pe terenul 

generale nr. 3 din localitate 
„Cupa elevul” la

și N.

Brăi- 
ajutat 
și T.

Bucu-

Căpr-ță 
Brăila);

Gloria 
de S. 

din

Gloria Bistrița — C.F.R. Arad : 
I. ERDOȘ, ajutat de V. lacob și A 
Szike (toți din Oradea) ;

Olimpia Satu Mare — Min.iru! 
Anina : V. TOPAN, ajutat de T Ga- 
boș și I. Constantinescu (toți din 
Cluj) ;

Metalurgistul Cugir — Minerul 
Baia Mare: P. SOTIR (Mediaș), a- 
jutat de L. Costea și H. Gherman 
(ambii din Sibiu) ;

Politehnica Timisoara — Olimpia 
Oradea : C. COSTICA, ajutat de G. 
Dragomir și D. Rădulescu (toți din 
București) :

Electroputere Craiova — Chimia 
Făgăraș : I. HRISAFI, ajutat de I. 
Puia și 
rești) ;

F. C.
(loara :
și Z. Szecsei (toți din Tg. Mureș) ;

Metrom Brașov 
șoara : T. 
ciu și G.

Metalul
C.S.M. Sibiu : I. CIUCA ajutat de 
I. Stoiculescu și G. Sanfrancisco 
(toți din Rm. Vîlcea).

G. Fodor (toți din Bucu-

Bihor — Corvinul Hune-
I. RUS, ajutat de I. Scos

C.F.R. Timi-
LECA, ajutat de C De- 

Ologu (toți din Brăila) ; 
Drobeta Tr. Severin —

NOI ClȘTIOĂTORI
LA SISTEMELE LOTO-PBONOSPORT

CUPA „ANINA 200"

cadru! manifestărilor culturalIn
sportive ce au ioc în orașul Anina 
cu prilejul sărbătoririi a 200 de ani 
de existență a acestei localități, Co
mitetul sindicatului minier, în co
laborare cu Asociația sportivă Mi
nerul și Comitetul orășenesc U.T.C. 
a organizat o competiție de fotbal. 
Cîștigători ai Cupei „Anina 200“, 
au fost reprezentanții Fabricii de 
șuruburi.

Ion G HI NET. coresp.
■

Din 
Elevul 
Școlii 
s-a desfășurat
handbal feminin, la care au partici
pat formațiile Elevul Hunedoara și 
reprezentativele școlilor sportive din 
Sibiu, Reșița și Cluj. După jocuri 
spectaculoase, de bun nivel tehnic, 
Cupa a revenit formației Elevul Hu
nedoara (antrenor, prof. Ioan Mă- 
tășaru) a cărei fotografie v-o tri
mit

Ioan VLAD, coresp.

• Reînvie secția de haltere a 
asociației sportive „Trotușul" 
(antrenor Mugur Saranciuc) din 
orașul Gh. Gheorghiu-Dej. Nu
mărul celor care practică în ca
drul acesteia halterele a cres
cut de la 8 la 25 persoane. în- 
tr-un concurs recent, halterofilii 
din localitate au doborît 12 re
corduri municipale.

Gh. GRUNZU, coresp.

Iau solicitat inscrie- 
competiție Campio- 
al județului Brăila. I 
al formațiilor dor- II

23 de echipe 
rea in populara 
natul de fotbal 
Numărul mare
nice să joace în campionat a pus 
la un moment dat în dilemă pe or
ganizatori. Pînă la urmă însă s-a 
decis: o primă serie de 13 echipe 
— aceleași care au fost și în anul 
trecut — și o serie secundă cu 10 
echipe. Necazul cel mare a apărut 
Insă din altă parte. La magazinul 
de specialitate din 
mingi de fotbal.

Nicolae COSTIN, coresp. județean |

oraș nu există..

I
I
I
I

După cum vă informam în ru’. .1- 
ca noastră de ieri, astăzi vom con
tinua lista cîștigătorilor la Con
cursul Pronoexpres excepțional din 
3 septembrie a.c. Au cîștigat cite o 
excursie la Praga de 2 locuri cu 
petrecerea revelionului următorii : 
Silii Elisabeta și Nastor Gheorghe 
din Arad, Babtan Gavrilă și T.evai 
Haia din Oradea, Crintea 
din Galați, Munteanu Nicolae 
Constanța, Kiss Alexandru din 
muna Boroșneul Mare județul 
vasna, Alexandrescu Cornelia 
Bușteni, Caraman O. Gheorghe 
comuna Schela județul Galați, Cea- 
că Simion din Ghelar județul Hu
nedoara, Dron Mircea din Iași, 
Varban Alexandru din Oltenița, 
Roman Grigore din Baia Borșa ju
dețul Maramureș.

în numărul de mîine vom conti
nua această listă a cîștigătorilor.

PREMIILE TRAGERII LOTO DIN
8 SEPTEMBRIE 1972

scriu pentru a- IN. R. Cei ce ne 
eeastă rubrică — corespondenți sau ■ 
cititori ai ziarului — sînt rugați I 
să ne trimită și fotografii, ilustrind ' 
diverse aspecte din activitatea spor
tivă locală. I

Aurel 
din 
co- 
Co- 
din 
din

/

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA

DIN
PRONOEXPRES NR 37

13 SEPTEMBRIE 1972

FOND
1.896.237
REPORT.

Extragerea 1 : 25 15 23 6 31
Extragerea a II-a: 38 5 24 35

GENERAL DE PREMII
lei din care: 921.207 lei

44.
14.

Extragerea I : Categ. I : 1,25 
riante a 100.000 lei ; Cat. 2 : 7 
riante 10°/0 a 8 453 lei ; Cat. 3 : 
a 7.086 lei ; Cat. 4 : 14,25 a 4.152 
lei ; Cat. 5 : 106,65 a 555 lei ; Cat. 
6: 177 a 334 lei.

va- 
va- 
8.35

REPORT CATEGORIA 1: 137.279 
lei.

Extragerea a II-a : Cat. A: 1 va
riantă 10% a 80.249 lei ; Cat. B : 
1 variantă 25% a 10.467 lei și 9 
variante 10% a 4.187 lei ; Cat. C : 
9,65 a 4.990 lei ; Cat. D : 14.15 a 
3.403 lei ; Cat. E : 28,35 a 1 699 
Cat. F: 77,55 a 621 lei ; Cat 
1.332,45 a 100 lei.

lei; 
Z ;

de 100.000 lei de la
DUMI-
Bucu- 

lei 
l-a

a fost obținut de 
GHEORGHE din 
cîștigul de 80 249

Cîștigul 
tegoria 1, 
TRESCU 
rești, iar
cat 10% de la categoria A, 
ținut RÂDULICA AURORA, 
Arad.

Rubrică redactată 
de LOTO-PKONOSPORX,

ca-

}u- 
ob- 
din



F. C. ARGEȘ, RAPID Șl UNIVERSITATEA CLUJ, 
ÎNVINGĂTOARE IERI ÎN CUPELE EUROPENE LA FOTBAL
SUCCES SCONTAT AL PITEȘTENILOR ECHIPA GAZDA — MAI INSISTENTA BOBUL DE 4 VA FI PREZENT

LUXEMBURG, 13 (prin telefon, de 
la trimisul nostru special).

La debutul ei în prestigioasa com
petiție „Cupa Campionilor Euro
peni", F.C. Argeș a recoltat astă 
seară (n.r. ieri), pe stadionul Mu
nicipal, o aplaudată victorie in 
dauna lui Aris Bonnaweg. Pe te
renul alunecos, din cauza ploii, 
fotbaliștii piteșteni au început ma: 
prudent. Apoi, treptat, ei au reușit 
să-și impună jocul lor tehnic și 
bine orientat tactic. O bună parte 
din timp și opoziția gazdelor a 
fost la înălțime, fotbaliștii din 
Luxemburg arundnd In joc atuuriîe 
lor: gabarit, rezistență, viteză și, 
deci, acțiuni pe... contraatac.

După o repriză egală, și ca fac- 
turâ și pe tabelă, scorul a fost 
deschis la 13 minute de Ia re
luare : Marian Popescu l-a lansat, 
cu o minge trimisă la Intilnire. pe 
Troi, acesta a pătruns impetuos in 
careu, expediind, apoi, balonul sub

FINALELE 
CAMPIONATELOR

UNIVEtSfTATEA CLUJ — LEVSKI-SFARTAK SOFIA 4—1 (O—0)
sta ta tn-

t-*e=A ac.

jc* axi:

SI MAI LUCIDA IN JOC DUPĂ PAUZA

i’tie

rr î-i — C-*”

e la oe

LA J. O. DE IARNA 1976?

ECHIPA GIULEȘTEANA
S-A AUTODEPAȘIT

RAPID

«a
pe^e p
s.? —

Pe cri rA-rr-.—

ML’NCHEN, 13 (Agerpres). 
internațională de 

internațional 
asupra deciziei 
de bob pentru 
programul Jo-

de iarnă de Ia 
Denver (Colorado), care vor avea

derația 
cerut Comitetului 
olimpic să revină 
de a suprima proba 
patru persoane din 
corilor Olimpice

— Fe- 
bob a

loc în 1976. Foryl international a 
propus C.I.O. ca aceste întreceri să 
aibă totuși loc pe pista de la Lake 
Placid, care corespunde cerințelor 
specialiștilor. După cum se știe, 
pista de la Denver este accesibilă 
numai boburilor de două persoane, 
neputînd fi utilizată și pentru cele 
de patru.

TURNEE DE TENIS
SEATTLE. — In primul tur al pro

bei de dublu bărbați, cuplul Ilie Năs- 
tase (România) — Richard Russell (Ja
maica) a Întrecut cu 6—3, 6—7. 7—6 
perechea neo-zeelandeză Onny Parun
— Jeff Simpson. In două partide de 
simplu (turul I) s-au înregistrat urmă
toarele rezultate : Bob Hewitt (R.S.A.)
— Steve Docherty (Australia) 6—4,
6— 3; Tom Gorman (S.U.A.) 
nero N' ‘
7— 5.

Wa-
Godrella (Franța) 6—3. 4—6,

Jeff Borowiak (S.U.A.) l-a întrecut 
cu 6—4, 7—5 pe Roy Barth (S.U.A.).

CHARLOTTE. — în primul tur al 
turneului intrenational feminin de 
tenis, s-au înregistrat rezultate scon- 

favoritele obținînd victorii, 
dispus de Valerie 
6—1, Kerry Mel- 

6—1, 6—2 pe Ve- 
Franțoise Durr a 

6—2 ------

tate, i_ ____  .
Billie Jean King, a 
Zi egenfuss, cu 6—3, 
viile a învins-o cu 
ronica Burton iar 
eliminat-o cti 6—2, Roussow. pe Laura

ASIEI
DE TENIS DE MASA

PEKIN, 13 (Agerpres). — Cam
pionatele asiatice de tenis de masă 
care au loc la Pekin se apropie de 
sfîrșit. în finala probei de simplu 
masculin se vor întîlni japonezul 
Nobuniko Hasegawa șl Hsi En-tin 
(R. P. Chineză). Hasegawa l-a eli
minat în semifinale cu 3—0 pe 
Lian Ko-lian (R. P. Chineză), iar 
Hsi En-tin a dispus cu același scor 
de compatriotul său Van Ven-iun. 
în finala probei feminine se vor 
întîlni Yukie Ohzeki (Japonia) și 
Li-li (R. P. Chineză).

HOCHEIȘTII CANADIENI
LA MOSCOVA Șl PRAGA

LANDSKRONA 3—0 (1—0
Partidă de mare tensiune, de atejari — exager

angajament total, de luptă fără înalte, adevăra»
menajamente pentru fiecare minge. uriașu fim ias: se
După o primă repriză echilibrată, leștenu re-_«esc -
în care Rapid n-a reușit să găseas- înainte de pe-ni
că „cheia" desfacerii unei apărări rul. Marin
grupate și masive ca o pădure de cis intr-o e

Au fost fixate datele meciurilor pe care 
le va susține selecționata de hochei a 
Canadei, în cadrul turneului pe care-1 
va întreprinde în U.R.S.S. Jocurile dintre 
selecționata canadiană șl cea sovietică se 
vor desfășura în zilele de 22, 24, 26 «1 28 
septembrie, la Moscova. După cum se 
știe, la întoarcerea în patrie, hocheistli 
canadieni vor face o escală la Praga, 
pentru un med Cehoslovacia — Canada, 
la 30 septembrie.

SACRAMENTO. — A fost Înre
gistrată o surpriză : tînărul jucător 
american Whitney Reed l-a învins în 
trei seturi cu 6—3, 4—6, 6—1 pe cam
pionul francez Pierre Barthes. Favo
ritul nr. 1 al concursului, america
nul Stan Smith, a dispus cu 6—3,
6— 3 de Anand Amritraj (India), iar 
Alex Olmedo (S.U.A.) l-a întrecut cu
7— 5. 6—2 pe compatriotul său Jeff 
Austin. Un succes a obținut france
zul Patrick Proisy. care l-a învins 
cu 6—1, 6—1 pe Dennis Ralston, că
pitanul echipei americane de „Cupa 
Das-is".

Gtinther — 
0—2 j Betty

Alte rezultate : Nancy 
Barbara Hawcroft 6—0. ,
Stove — Linda Tuero 6—2, 3—6, 6—1; 
Jill Cooper — Kerry Harris 6—2, 6—1; 
Karen Krantzcke. — Kathy Blake 6—1 
6—1 ; Margaret Court —Judy Alvarez 
6—3, 6—3.

m — e --
te,—, i 
zoto. Sstsr•« xkA m*— ** s»

Să TLXTin» •n <■-- ssâ» Sa» * M«s-
JCS*- ««fix T2Tricax 9ei »

«{x _'ÎStZ* ne Se pcm =1 eaaoec^.
.jcixu.'* ee. zsk ycevm

ar» >—< oca «e. leeK’KttiM t»
l* —iu* iz. TcaeL -

W I f
skx ftne. ytALA Sa

-an*

de la tor-

f—

reușit st 
dificil pe

în forță.
Intim plat cu 

și a doua re- 
impresia că a-

ÎC *

SrORT

CORESPONDENȚĂ SPECIALĂ PENTRU SPORTUL

r>SA S-A *t£SCR CEHOSLOVACIA GĂZDUIEȘTE
C. M. DE ORIENTARE TURISTICA

SE POATE Șl AȘA...

4

sec ret activ■- zz •

f.r.a

Ft OGAJKA DIN _200*

Kevin Keegan (Liverpool) tflscrie pe' Ungă portarul echipei E:n:

■ ULTIMELE ȘTIRI ■ ULTIMELE REZULTATE-ULTIMELE ȘTIRI - ULTIMELE REZULTATE-

Participanții la „mondiale" fac cunoștință cu traseul (ntr-o cursă de 
antrenament, in pitoreftile păduri de la Stare Plavy 

Foto i STADION -Praga

campionat 
turistică se 
zile (12—17 
Cehoslova- 
unei mici

Jarmila SVAGROVSKA
„Ceskoslovensky Sport" — Praga

=sx - fW*
KX —

poarra 
foarte prossni’A. 
că rezistenta a; 
re pâre ceruta 
țiuni aplaudate, 
te dintre ele si 
ci*. în speenal 1 
38). dar si Bcw 
Axente (min. 3 
ță din DOrițn 
cade în plină p 
re a gazdetar: Bri*= 
de înatâ 
dreant 
linia < 
înapoi.

Au Înscris : MARIN STELIAN 
(min. 43 și 70) și NASTURESCU 
(mln. 82).

RAPID : Răducanu — Ștefan, 
Boc, Grigoraș, Codrea — Naom 
(min. 67 Savu), Angelescu — Pe- 
treanu (min. 60 Năsturescu). Ma
rin Stelian, Neagu, Dumitrij HI.

LANDSKROXA BOYS : Olsc-n
— Svensson, Karlsson, Dahlgren — 
Rosengren, Berg, Cronqulst — 
Nilsson (min. 75 Gustavssoer», 
Lindstrom (min. 46 Lindgren), Jo
hansson. Brzokoupil.

A arbitrat corect F. WOHEER, 
ajutat de A. RomwaJter și 
Fahnler (toti din Austria).

-Spariak

WxzL «daca* ■flo
î a erase • tași
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MONTREAL. — în ultimele 
partide de simplu din cadrul primu
lui tur, americanul Cliff Richey l-a 
învins cu 6—3, 6—3. pe australianul 
Allan Stone. sud-africanul Cliff 
Drysdale a cîștigat cu 6—3, 6—4 In 
fața englezului Gerald Battrick, iar

ARĂDENII AU PĂRĂSIT TERENUL INVINȘ
U.T.A. — I.FX NORRKUPtNG 1—2

ARAD, 13 (prin telefon, 
misul nostru).

Iată că U.T.A. nu a 
treacă peste momentul 
care-1 străbate. într-adevâr. chiar 
dacă în primele 45 de minute arc 
avut impresia că formația arid eartl 
a renăscut din nropria-i cenuși 
evoluind cu două clase mai bine 
decît în meciul de simbătâ. cu D.- 
namo. marcind un gol și ratine 
alte cîteva mari ocazii, cea de-a 
doua jumătate a partidei a fost 
însă copie aproape fidelă a locu
lui cu actualul lider al campiona
tului. Am văzut încă o dată pase 
fără adresă, mingi înalte trimise ’.a 
întîmnlare în careul echipei suede
ze. fără sorți de izbîndă în fațn 
unei apărări înalte și masive, care 
se grupa formînd un adevărat ba
rai în fața porții lui Andersson. 
U.T.A. și-a diminuat singură șan
sele. In schimb. I.F.K. Norrkoping, 
care în prima repriză lăsase Im
presia că Doate fi ușor întrecută, 
a ieșit după pauză din expectativa 
în care se complăcuse, a ‘zvîcnit 
de două ori decisiv în primul sfert 
de oră. punctînd tot de atitea ori 
și a terminat jocul

Nu știm ce s-a 
U.T.A. între prima 
priză, dar am avut 
rădenii fie că și-au consumat for
țele pînă la pauză, fie că erau 
prea siguri de victorie. Poate ar

BC-”'hto** r M-
-far rStx

• PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
Cunoscutul ciclist spaniol, Ljj3 
Ocana s-a accidentat în cursul desfă
șurării cursei pentru ..Țrofeul Masfe- 
rrer“. In urma unei căzături, el s-a 
rănit la piciorul sting. Ocana a aban
donat și a anunțat că este Problema
tică participarea sa la Turul Catalo- 
niei.
Campionul mondial de box la cate
goria mijlocie, argentinianul Carlos 
Monzon, isi va pune titlul In joc In 
fata americanului de culoare Benny 
Briscoe. Meciul va avea loc la 
Buenos Aires la 4 noiembrie. In 
cursul acestui sezon, Monzon și-a aparat de două ori centura cistigind 
înainte de limită. în fața francezului

Jean Claude Bouttjer și a daner^lu! 
Tom Bogs.
Un număr record de 1W 004 de spec
tatori au urmărit clasica cursă auto
mobilistică de 500 de mile de la On
tario (California), Victoria a reve
nit americanului Roger McCluskey 
care, concurînd pe o mașină „McNa- 
ren" de construcție specia'.ă, a rea
lizat o medie orari de 272 km. Pe 
locul secund s-a clasat Mike Hiss, 
iar locul trei a fost ocupat de Billy 
Vukovich. Dintre cele 33 de mașini 
care au luat startul, numai 10 au ter
minat cursa. Printre cei abandonați 
se numără și cunoscuții piloți J. Foyt 
și M. Andretti.

Au luat sfirwt fntreeerJe eudml 
grupelor ~ei;rurar» aie .Cupăf 
Italie:* Ia foebaL Pentru faza ur=â- 
toare a cocr.oeuție'. s-au f rificat ur- 
măscarele echipe i A C. Milan, dețină
toarea trofeului. Juveatus Toeiao. 
Reggiana Cagliari. Interaazfeiale 
Milano, Bologna. Atalanta și F.C. Na
poli. lată cîteva intre rezultase în
registrate tn ultima etapă a prelimi
nariilor i Foggta-Verese 1—11 Bre»- 
cia — Reggiar.a 3—2 i Torino — Cata
nia 1—0; Cagliari — Arezzo 3—0 : We
es» — Sampdoria 1—1 ; Ficrer.rina.— 
Bologna 2—2: Atalanta — Reggtna 
5—0 ; Brindisi — Palermo 0—0-

tr-SZ’Z i.

eă există un cam- 
lupta' cu... pum- 

s-a desfășurat în 
. în mica localitate 
rorr-a. Lupta — de 

se de o veche tra- 
■toto toi țâri — const* din p--
r-erea brasului pe masă. încleșlînd 

adversarului, piuă ta dobo
rârea acestuia la orizontală. Campion 
moodtal a fost dec!arat un oarecare 
MtoaHce Baker ci..-. 3r.s::>; ,< 
cut) ear- a obținut o victorie-fulger, 
toi numai 30 secunde, asupra advar- 
■aralxri său din finală, fostul dețină
tor ai titlului, Jîm Dolcini.

•oer-

Acest thsăr practicant al schi - 
Iui pe apă, Norbert Henrich din 
Fmkftert pe Main, posedă — la 
cd 15 ani ai săi — calități ex- 
ceșționc'.e. pe care fi le demon- 
st~eazi iăcind o cursă de mare 
visezi urcat pe scaun! Pentru 
cei care nu vor să. stea cu pi- 
aoareie in apă, metoda pare re
comandabilă.

Nu s-au stins încă ecourile Olim
piadei de vară și pe primul plan 
al actualității sportive internațio
nale va apare un campionat mon
dial într-o disciplină căreia susți
nătorii ei îi prevăd un mare viitor. 
Aceasta, pentru că ea îi cheamă pe 
concurenți și pe spectatori în cel 
mai vast și mai superb stadion — 
natura. Este vorba despre sportul 
cu prețioase aplicații practice, nu
mit în unele țâri orientare turisti
că. în altele — cursă de orientare.

Cel de al patrulea 
mondial de orientare 
desfășoară în aceste 
septembrie), în nordul 
ciei, în împrejurimile
stațiuni de odihnă — Stare Splavy 
— situată pe malul pitorescului lac 
Macha.

Comitetul de organizare a com
petiției a luat din timp măsurile 
necesare pentru a asigura bune 
condiții de ședere și concurs tutu
ror participanților, oficialilor și 
ziariștilor ce vor urmări aceste în
treceri. Campionatele se bucură de 
înaltul patronaj al președintelui 
Republicii Socialiste Cehoslovacia, 
general Ludvik Svoboda.

Cea de a 4-a ediție a campiona
telor mondiale de orientare turis
tică va reuni la starturile probelor 
individuale (seniori, juniori) și de 
ștafete reprezentanți a 17 țări: 
Anglia, Australia, Austria, Belgia, 
Bulgaria, Canada, Cehoslovacia, Da
nemarca, Elveția, Finlanda, Franța, 
R.D. Germană, R.F. a Germaniei, 
Norvegia, Polonia, Suedia, Ungaria.

Conform prevederilor regulamen
tare, concurenții nu cunosc traseul. 
Ei vor face o recunoaștere a locu
lui de întreceri abia în ajunul dis
putării primei probe, cea indivi
duală a seniorilor și senioarelor.

Totuși, o serie de țări au trimis în 
cursul acestei veri pe cei mai buni 
sportivi ai lor, cei susceptibili de a 
fi selecționați în reprezentativele 
respective, să se antreneze în Ceho
slovacia, într-o zonă apropiată de 
cea destinată campionatelor și a- 
vînd un teren cu caracteristici ase
mănătoare, în așa numitul „para
dis al Boemiei". Ei au avut ca 
principal centru orășelul Jicin, a- 
flat la mai puțin de 100 km spre 
răsărit de Stare Splavy.

Orientariștii scandinavi, au bătut 
zile în șir potecile pădurilor din 
apropiere de Jicin. în special, sue
dezii au făcut o foarte minuțioasă 
pregătire, desigur, cu scopul de a 
reintra în posesia titlului mondial 
pe care l-au pierdut în 1970, la 
Friedrichroda (R.D. Germană). Dar 
și actualii campioni mondiali, nor
vegienii, s-au antrenat cu multă 
sîrguință așa îneît este de așteptat 
o dispută foarte echilibrată pen
tru primele locuri. La Jicin au mai 
putut fi văzuți, în ultima lună, 
sportivi din Finlanda, Ungaria și 
Elveția.

Loturile Cehoslovaciei pentru a- 
ceastă competiție au fost definiti
vate, cu puține zile înainte de start, 
după un ciclu de trei concursuri de 
selecție. Pentru probele masculine 
au fost aleși: Z. Lenhart, K. Bo- 
ruvka, P. Uher, J. Horinek, J. Ja- 
sek, I. Mateju, iar în întrecerile fe
minine urmează să ia startul: A. 
Handzlova, N. Mertova, R. Vlacho- 
va, V. Vydrzalova.

Orientariștii cehoslovaci aii cuce
rit în 1970 medalia de bronz la șta
fetă și, în actuala ediție, ei speră 
să-și mențină poziția printre frun
tașele lumii la această probă.

Redacția și

ALTE REZULTATE DIN CUPELE EUROPENE
Iată rezultatele altor meciuri din 

primul tur al cupelor europene, a- 
Sate pini la închiderea ediției :

★

Nicosia 2—1 (1—0) ; F.C. Maimoe 
—Benfica Lisabona 1—0 (1—0); 
F.C. Magdeburg — Paloseura Turku 
6—0 (4—0) ; Galatasary — Bayern 
Munches 1—1 (0—0).

Carl Zeiss Jena — Mikkeli (Finlan
da) 6—1 (1—1) ; Frem Amager (Da
nemarca) — F.C. Besa (Albania) 
1—1 (0—1) ; Hajduk Split — I.F. 
Fredrikstad 1—0 (1—0).

’ ’’ !■.'

LA FOTBAL

„Cupo Campionilor Europeni"
Ujpeăt Dozsa — F.C. Basel 0—0 
T.SKA. Sofia
2—1 (1—0); Waterford

★ ★

Panathinaikos
Omonia

„Cupa Cupelor* : Spartak Mos-
A.D.O. Haga 1—0 (0—0):cova

„Cupa U.E.F.A." : 
slava — Vojvodina 
(2—0) ; Dinamo Tbilisi

Slovan Bratis-
Novisad 6—0

Twente

Enschede 3—2 (1—1); A.E.K. Ate
na—Salgotarj an 3—1 (2—0); Beroe 
Stara Zagora — Austria Viena 7—0 
(4—0); Liverpool — Eintracht 
Frankfurt 2—0 ; Ruch Chorzow — 
Fenerbahce 3—0 (1—0); Steaua ro
șie Belgrad — F.C. Lausanne 5—1 
(2—0); Viking Stavanger — I.B.V, 
Reykjavik 1—1 (0—0); Lyn Oslo — 
Tottenham Hotspur 3—6 (2—4).
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