
VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU

ÎN JUDEȚELE HUNEDOARA ȘI SIBIU
Vizita de lucru începută joi de 

secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, în ju
dețele Alba și Hunedoara, a con
tinuat în cursul zilei de vineri.

Minerii Văii Jiului, metalurgiștii 
Hunedoarei, oamenii muncii din 
județul Sibiu, au avut cinstea, 
bucuria, de a se întîlni din nou cu 
conducătorul iubit al partidului și 
statului nostru.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
fost însoțit în vizita de lucru de to
varășii Virgil Trofin, Ilie Verdeț. 
Miu Dobrescu, Vasile Patilineț, Ion 
Dlncă.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
fost însoțit, de asemenea, în jude
țele respective de tovarășii Ioachim 
Moga, prim-secretar al Comitetului 
județean Hunedoara al P.C.R. și 
Richard Winter, prim-secretar al 
Comitetului județean Sibiu al 
P.C.R.

Ca și în prima zi a vizitei, au 
fost abordate, în mod concret, în- 
tr-o confruntare directă, la fața lo
cului, problemele complexe ale ac
tivității desfășurate în colectivele 
de muncă pentru îndeplinirea o- 
biectivelor economice, a angaja
mentelor asumate în întrecerea so
cialistă. în spiritul lucrărilor Con
ferinței Naționale a partidului, ale 
recentei Consfătuiri de lucru de 
la C.C. al P.C.R., au fost ana
lizate stadiul înfăptuirii sarci
nilor, căile prin care fiecare 
colectiv se poate integra cu rezul
tate tot mai bune în marea miș
care națională de realizare a cin
cinalului înainte de termen.

Pretutindeni, pe baza unei largi 
consultări cu oamenii muncii, cu 
specialiștii, conducătorul partidului 
a dat indicații prețioase privin i 
organizarea activității economice și 
sociale. îndemnurile, indicațiile sale 
au fost primite cu multă satisfacție, 
cu înaltă încredere de oamenii muncii 
care s-au angajat să facă totul, 
pentru ca obiectivele destinate în
floririi patriei, prosperității gene
rale să fie îndeplinite cu succes, 
pentru ca hotărârile Congresului al 
X-lea al partidului — cauză a în
tregului popor — să fie traduse 
exemplar în viață.

Vineri dimineața, vizita de lucru 
a secretarului general al partidului 
începe la Petroșani — centrul Văii 
Jiului, cel mai bogat bazin de hui
lă, al țării noastre, ce se întinde 
pe o suprafață de aproximativ 170 
km pătrati

Secretarul general al partidului, 
ceilalți conducători de partid și de 
stat se îndreaptă apoi spre Petrt- 
la, important centru de extracție 
și înobiiare a cărbunelui.

La Exploatarea minieră Petrila 
are loc o consfătuire de lucru cu 
cadrele de conducere din minister 
și Centrala cărbunelui-Petroșani, 
cu cadre de conducere și mineri 
de la exploatările Petrila și Lonea.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. cei
lalți conducători de partid și de 
stat care îl însoțesc, se înapoiază 
apoi la Petroșani. Aici, la Centrala
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cărbunelui, are loc o discuție de 
lucru, în cadrul căreia sin: abor
date probleme actuale și de per
spectivă ale acestui important ba
zin carbonifer al țării.

De la Centrala cărbunelui, tova
rășul Nicolae Ceausescu. ee.lalț 
conducători ai organelor locale de 
partid și de stat, se îndreaptă spre 
noua Casă de cultură, unde are joc 
intîlnirea cu activul de partid «fcn 
Valea Jiului.

La intrarea în sala de fest -. tăp 
a secretarulu. generai al timidu
lui, a celor'.alp oaspeți, sutele de 
participant la -intîlnire au firm o 
e~tuz.astă primire, au «ea—-:-- 
de: ung pentru partid pentru încer
catul său conducător.

Comuniști-, oamenii mur 
Valea Jiului au adăugat ast 
meroaselor 5»
r.e față de politica partid'u 
înalta stimă ți prețuire ce o 
tovarășului Nicolae Ceauțesc 
o manifestare vibrantă. in 
de semr_f.cații.

In cadrul adunări: ce a r 
au luat euvîntul tovarăși. 
Negruț. prtm-secretar al 
lui municipal de partid 
Petre Constanta. Erou
Socialiste. Cherecheț tea
tar al Comitetului de partd 
Exploatarea minieră Petrila. 
Iae Nmjotî-. directors! Exp" 
miniere Uricant

îr.timpinat cu vi. 
plauze. a luat apoi
rășul Nieoiae Ceaușesru. sec? 
general al Partidului Coctunu 
mân. în spațioasa sală 3 Cad 
Cultură au răsunat
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pentru cel ce în fruntea ac 
militează cu înalt «ievotacaer 
clarvirtune $: pasiune rene 
nară ca România să psșeasc 
tăzit, cu tot mai mari succes* 
•re viitorul socialist, să obțin, 
izbînzi ta edificarea progresa 
civilizației, a bunăstării pc 
lui.

Cuvîntarea secretarului & 
al partidului, riguroasă anal 
realităților economice, șoca’ 
tice ale Văii Jiului, a stilul 
muncă al organelor și organ 
lor de partid, a fost urmărită «tu 
mult interes de participant la în- 
tunire. Prin caracterul său profund 
analitic, prin veritabilul program 
de lucru pus în fața organizației 
de partid județene, a tuturor orga
nizațiilor de partid din Valea Jiu
lui, prin observațiile critice privind 
o seamă de neajunsuri manifesta*», 
prin soluțiile și indicațiile da*.e 
pentru perfecționarea activității 
economice, a muncii politico-orga- 
nizatorice. cuvîntarea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu va constitui, 
neîndoios, un ajutor prețios, un în
drumar sigur al activității viitoa
re. Cu asemenea sentimente au fost 
urmărite, aprobate prin îndelunga
te. repetate, aplauze cuvintele se
cretarului general al partidului. 
Oamenii muncii din Valea Jiului au 
simțit și de data aceasta ajutorul
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Este prezentată, în 
vizitei, o interesantă expoziție care 
sintetizează în bună măsură acti
vitatea harnicilor siderurgici hu- 
nedoreni, realizările lor cantita
tive și calitative.

In încheierea vizitei Ia Combina
tul siderurgic, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a scris în Cartea de o- 
noăre a combinatului : ..Felicit căl
duros pe siderurgiștii din puterni
ca cetate a oțelului românesc. în 
ajunul primei sărbătoriri a ..Zilei 
metalurgistului", expresie a grijii 
deosebite a conducerii de partid și

continuarea

(Continuare in pag. a 4-a)

CU TRAGERE DE INIMĂ
• Ieri, două antrenamente • Azi, analiza comportării 

echipei in partida cu Austria și un joc-școală 

in compania formației de tineret a clubului Dinamo

Splendidă zi de toamnă a fost ieri! 
Iar in frumosul decor al Snagovului 
ea ni s-a părut de-a dreptul superbă. 
Aici, la complexul sportiv de pe ma
lul lacului, unde în toiul verii este 
un adevărat furnicar de oameni — 
: redominînd, firește, canotorii —, 
domnește acum o liniște aproape i- 
reaiă. Ceea ce și-au și dorit compo- 
r.er.ții lotului național de fotbal — 
aflați printre puținii oaspeți din a- 
ceste zile ai complexului — care e- 
fectuează aici un scurt stagiu de 
pregătire în comun înaintea impor
tantei confruntări oficiale cu repre
zentativa Finlandei.

Ieri la amiază, cu puțin după ora 
11, i-am regăsit pe terenul de fot-

Va reuși Neagu să fie acel 
vîrf de atac impetuos de care 

naționala are nevoie ?

Foto: P. ROMOȘAN

bal al complexului, executînd cu vă
dita tragere de inimă programul de 
antrenament stabilit de conducerea 
tehnică a echipei. Pentru început, 
firește, n-a lipsit pregătirea fizică, 
constînd îndeosebi din exerciții de 
gimnastică. Apoi, s-a trecut la par
tea de antrenament specific, pe pos
turi. Fundașii laterali și extremele 
au lucrat împreună, în apropierea u- 
neia din porți, pe care o străjuia 
Răducanu. în dueluri directe, extre
mele încercau să-i depășească pe 
fundași prin dribling, iar aceștia ur
măreau, la rîndul lor, să-i deposedeze 
pe cei dinții. In continuare, s-a pus 
accent pe centrări și preluări directe 
la poartă. De partea cealaltă a tere
nului, fundașii centrali, mijlocașii și 
vîrfurile de atac au efectuat schim
buri repetate de pase și au exersat, 
apoi, șutul Ia poartă.

în partea finală a antrenamentu
lui lotul a fost împărțit în două (gal
beni și albaștri) pentru un fel de

Constantin FIRANESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

GÎNDURI LA ÎNCEPUT 
DE AN ȘCOLAR...

ÎN AȘTEPTAREA FINALEI „CUPEI DAVIS“

ION TIRIAC SE ANTRENEAZĂ IA BUCUREȘTI
» »

• „Am crezut întotdeauna în steaua lui Năstase" • Harold Solomon — al doilea
jucător american ? • „Sper să cucerim „Salatiera de argint**
mare eveniment sportiv 
codată la București, in-

Abia întors acasă, Ion Țiriac a și reînceput pregătirea
Foto : Th. MACARSCHI

. Ce! mai 
găzduit vi 
tîlnirea de tenis România — S.U_A„ 
decisivă pentru vestita „Salatieră 
de argint", se apropie cu pași verti- 
glnoși. A rămas mai puțin de o 
lună pînă cînd ce: mai reputați te- 
nismen; ai celor două echipe se vor 
afla față tn față, dar interesul 
produs în opinia publică sportivă 
de la noi ca și de pretutindeni este 
enorm de pe acum. Iar revederea 
cu maestrul emerit al sportului Ion 
Țiriac, unul dintre protagoniștii 
partidelor d n 13, 14, 15 octom
brie ne-a apropiat parcă și ma: 
mult de marea finală a „Cupei 
Davis". Cu neastîmpăru! cunoscut, 
mereu preocupat. Ion Țiriac este 
însă întotdeauna gata să răspundă 
oricărei interpelări. Așa că nu ne-a 
fost deloc greu sâ-1 abordăm pe 
Țiriac la înapoierea în Capitală și 
pentru cîteva minute ne-am aflat 
în compania acestui interlocutor 
atit de solicitat.

— Mai înainte de a ne împărtăși 
din proiec'ele personale în această 
lună premergătoare finalei „Cupei 
Davis", am dori să vă ascultăm 
opinia în legătură cu marele succes 
al lui Ilie Năstase la Forest Hills, 
ce ar trebui subliniat pe marginea 
acestei eclatante victorii ?

— Am crezut întotdeauna în 
steaua lui Ilie. Izbînda lui de a- 
cum reprezintă un rezultat excep
țional, pe deplin meritat, mai ales 
dacă mă gindesc și la modul cum

a pierdut Wimbledonul. Ca să nu 
mai vorbesc de faptul că la Forest 
Hills a fost prezentă toată-elita te
nisului mondial, profesionist și a- 
mator. In astfel de condiții, semni
ficația cîștigării marelui turneu a- 
merican apare în adevărata sa lu
mină.

— Reușita extraordinară a lui
Constantin COMARNISCHI

(Continuare in pag. a 4-a)

PRIN MAGAZINELE CU ARTICOLE DE SPORT

...SI DACA NU NE PLACE CALITATEA
9

SAU CULOAREA TRICOULUI?
• O rudă săracă echipamentul performerilor

• Un sportiv neglijat: școlarul * Anvelope — da,
camere ba !

CAMPIONII MOKDIALI
VOR EVOLUA

Un raid-anchetă pe tema apro
vizionării, desfacerii și calității e- 
chipamentului și materialelor spor
tive poate începe în diferite feluri. 
Noi am pornit de la o discuție 
purtată cu tovarășul Costache Ho
gaș, vicepreședinte al C.J.E.F.S. 
Vrancea.

LUNG E DRUMUL 
COMENZILOR

pă-— Vrem să vă întrebăm ce 
rere aveți despre rețeaua comer
cială locală destinata produselor 
pentru sportivii de toate catego
riile ? v

— După ce au fost o vreme cam 
vitregiți, amatorii de mișcare și 
exercițiu fizic au Ia dispoziție ar
ticole net superioare celor din anii 
trecuți. Poate prea mult destinate 
începătorilor, spre deosebire de

sportivii 
fost, de

— Să 
nesatisfăcătoare aprovizionarea ma
gazinelor cu materiale și echipa
mentul necesar procesului de in
struire ?

— Da! De curînd s-a înființat — 
sub tutela C.J.E.F.S. — clubul spor
tiv Unirea Focșani. Pentru începui 
s-a prevăzut in buget suma de 
100 000 lei, destinată procurării ma
terialelor și echipamentului spor
tiv, Sincer vă mărturisesc, sintem 
nevoit! să cumpărăm obiectele res
pective din București și alte ora
șe, intrucit in localitate lipsesc 
chiloții de box și fotbal, trenin
gurile supraelastice și din bumbac 
pentru antrenamente. Maiourile 
sînt de slabă calitate, iar tricou
rile au culori de un gust îndoiel
nic. nredominind nuanța de negru 
și alb.

de performanță, care au 
la un timp, dați uitării, 
înțelegem că apreciați «a

înarmați cu aceste informații am 
făcut o vizită raionului cu articole 
de turism și sport din modemul 
magazin universal — Putna (ma
gazinul „Turist" era închis în ziua 
aceea).

— Intr-adevăr, în aceste zile nu 
putem servi clienții cu mărfurile 
indicate de dv., ne explică șefa 
raionului, Alexandrina Constanti- 
nescu. Am înaintat un necesar în 
care am inclus, printre altele, te- 
niși și ghete de baschet, mărimile 
intre 35—38, bocanci de fotbal, ra
chete și mingi de tenis. Se caută 
foarte mult șorturi și tricouri pen
tru școlari și nu avem culorile care 
se cer de către unitățile respective 
de invățămint. Așteptăm să fie 
onorată comanda noastră, pentru a 
putea servi Ireproșabil publicul.

După cum se poate vedea, îm
brăcămintea pentru sportivii de 
performanță și școlari — dă mult 
de furcă comerțului de specialitate

Traian IOANIȚESCU

Marea sărbătoare a patinajului 
românesc — aniversarea a 100 de 
an; de practicare a acestui sport 
pe meleagurile .patriei noastre șj a 
50 de ani de la înființarea federa
ției de specialitate — va fi mar
cată, printre altele, și de o demon
strație de patinaj artistic (11—14 
octombrie) la care au fost invitați 
cei mai reprezentativi sportivi de 
pe continent.

Primele confirmări de participare 
Ia festivitățile ce se vor organiza 
cu această ocazie au și sosit la se
diul federației de patinaj care ne-a 
făcut cunoscut că în zilele de 11—12 
și 14 octombrie, cînd vor avea loc 
demonstrațiile de patinaj, in ora
șele Miercurea Ciuc și București 
vor putea fi urmăriți printre alții 
multiplii campioni mondiali la dans 
pe gheață, Ludmila Pahomova — 
Aleksandr Gorșkov, și de asemenea 
Marina Titova, campioana U.R.S.S., 
Iuri Ovcinikov, un mare specialist 
al figurilor libere, și Irina Voro- 
biova și Alex. Vlasov, sportivi de 
o deosebită valoare. Ungaria va fi 
reprezentată, printre alții, și de 
campioana țării. Zsuzsa Almassi, 
deținătoarea locurilor IV la ulti-

DE DANS PE GHEAȚĂ
LA BUCUREȘTI!»

mele campionate europene și mon
diale. în zilele care urmează sînt 
așteptate și alte confirmări.

Prima zi de școală la Liceul 
nr. 35, cu program de educație fi
zică. Grupuri vesele de elevi și 
eleve împînzesc holul, coridoarele, 
curtea acestei școli bucureștene de 
elită. Intr-adevăr de elită, fiindcă 
aici, la „35", mulți dintre cei peste 
500 de tineri care se instruiesc se 
numără printre fruntași la carte și 
la sport.

Sever Osacenco este unul dintre 
ei. Baschetbalist în lotul național 
de tineret; note maxime la limbi, 
la principalele materii de cultură 
generală.

— Ce îți dorești. Sever. în noul 
an școlar ?

— Să termin clasa a Xl-a cu o 
medie generală peste 8 și să cîști- 
găm Balcaniada. Anul trecut lo
cul 3, anul acesta locul 2, anul 
viitor...

Colega de clasă a lui Sever, 
Mihaela Bordea, este și ea baschet- 
balistă. Elevă fruntașă și sportivă 
de nădejde.

— O dorință asemănătoare am 
și eu. Cu școala m-am împăcat 
întotdeauna foarte bine, iar la 
sport... în fine, poate anul viitor nu 
mai avem ghinion, la Balcaniadă, 
ca acum în Iugoslavia...

— Ce înseamnă ghinion. Mihaela?
— Locul 3, deși ne simțeam ca

pabile să urcăm mai sus...
Vasiliea Grecu, talentata gimnastă 

din a XIT-a A, trăiește, parcă, de 
pe acum emoțiile naționalelor de 
„modernă".

— Ce prevezi ?
— Un loc între primele 6.
— Adică ?
— ...același ca și în clasă.

Profesoara Aneta Safta, secretara 
organizației de bază, este în general 
îneîntată de modul în care elevii 
școlii înțeleg să se achite de obliga
țiile lor i la învățătură, în activi
tatea obștească (a se nota i sînt 
fruntași pe sectorul I), pe terenuri
le și în sălile de sport. Interlocutoa
rea noastră nu ocolește un fapt 
deosebit de semnificativ i colabora
rea rodnică ce există între orga
nizația comuniștilor și conducerea 
școlii. Efectele se fac simțite pe 
toate planurile.

In același spirit se exprimă și 
prof. Sanda Mag, responsabila cu 
problemele de tineret, și prof. Ele
na Coltofeanu, comandanta instruc
toare a unității de pionieri. Ambele] 
fac referiri ample la un proiect] 
destul de îndrăzneț i un simpozion] 
pe teme cultural-sportive. Va a-| 
vea loc chiar în primul trimestru.] 
Un prilej de a se constata afinită-] 
țile elevilor de la Liceul nr. 35 nul 
numai cu sportul, ci și cu multe dini 
tainele științei și culturii. |

La plecare, o întrebare comunăl 
adresată celor doi directori, profe-l 
sorii Gheorghe Benone și Constan-I 
ța Teodorescu ; |

— Și cadrele didactice i ce îșil 
doresc în noul an ? |

— O casă a lor șj a copiilor del 
Ia „35“. Altfel spus, un local care] 
să fie la nivelul prestigiului si mail 
ales al cerințelor unui liceu spor-l 
tiv de performanță- |

Gînduri, dorințe la început de an.l 
Fără îndoială' că multe dintre ele] 
își vor găsi împlinire. |

Tiberiu STAMA |

99,CUPA VIITORUL"
LA VOLEI

Astăzi Și miine, la Bacău, se des
fășoară a doua ediție a competiției 
voleibalistice „Cupa Viitorul". la 
care participă patru echipe mascu
line din prima divizie: Progresul 
București, Universitatea Cluj, Trac
torul Brașov șl Viitorul Bacău. Tur
neul constituie și un prilej de ve
rificare a stadiului de pregătire al 
echipelor în vederea debutului în 
cea de a 24-a ediție a campionatu 
lui.

(Continuare in pag. a 3-a) Ilie IANCU — coresp. jud.

Reîntâlnirea cu 
școala creează în
totdeauna sentimen
tul stenic al unor 
noi și noi împliniri, 
lată ce au tinut să 
ne deslăinuiască la 
unison. cu toată 
spontaneitatea lor 
tinerească, elevii sur
prinși in această fo
tografie, reprezentan
ți ai Liceului nr, 35. 
cu program de edu
cație fizică din Ca
pitală.

împliniri în primul 
rind în activitatea 
școlară („Toți dorim 
să ajungem oameni 
de nădejde — pro
fesori, ingineri, me
dici. economiști..."), in 
cea sportivă („Lup
tăm continuu să ne 
autodepășim. să do- 
borim recorduri la 
atletism, să ne spo
rim măiestria in 
gimnastică și în 
baschet, cele trei 
specialități ale lice
ului..."), în cea ob
ștească („O bună 
parte dintre noi au 
lucrat pe diferite 
șantiere unii chiar 
la Lotru. Este o ac
țiune în marș ")

Foto t S. BAKCSI
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SPORTIVII CLUJENI AU

în finala campionatului individual

CUCERIT 3 TITLURI DIN 4!

CU PRIUJUL CELEI UE A 25-a
• •

Este incontestabil că F.I.B.A. se 
dovedește una dintre cele mai acti
ve federații internaționale, mereu 
interesată în răspîndirea și îmbună
tățirea activității baschetului în în
treaga lume. Și o dovadă a acestei 
afjrmati; a fost făcută cu prilejul 
Congresului desfășurat ]a Miinchen, 
cînd au fost aduse o serie de mo
dificări regulamentului de joc, în 
scopul înlăturării unor deficiențe 
evidente. De altfel, secretarul gene
ral al federației, W. Jones, s-a con
sultat asupra problemelor respective. 
încă din apul. 19.Ț1, cu membrii Co
misiei europene a antrenorilor, cu 
prilejul Stagiului de la Edinburgh, 
primind o serie de Sugestii intere
sante.

Astfel, s-a ajung la concluzia câ, 
pentru a susține meciurile unui tur
neu de patru zile, o echipă nu are ne
voie de mai mulți de 10 jucători și 
că doar de la cjnol partide în sus îi 
sînt necesari 12 jucători. Determi- 
n an te în această apreciere au fost și 
constatările că, la toate turneele, 
antrenorii nu folosesc în mod obiș
nuit mai mult de 10 jucători, iar 
media numărului greșelilor persona
le1 nu depășește -cifra de 30—35 pe 
meci și, deci, o formație cu 10 ju
cători poate, totuși, ca în ultimul mi
ni l să aibă in teren cinci jucători.

Reducerea numărului de jucători 
este o invitație la apărări corecte, 
ia evitarea greșelilor personale in-» 
tenționate și. mai ales, la cele des- 
calificatorii. în schimb, menținerea

a 12 Jucători în procesul de antrena
ment este absolut obligatorie.

Următoarea modificare se referă 
la extinderea regimului de joc a 
ultimelor 3 minute ne toată durata 
partidei. în felul acesta, echipele 
sînt obligate ca în 10 secunde să 
treacă mingea din zona de apărare 
în zona de aiae. Extinderea invită 
insistent echipele să folosească apă
rări active, în special presingul pe 
tot terenul, pentru ca echipa aflată 
îp posesia nțingii să depășească 10 
secunde pînă la trecerea ei de cen
trul țerepuhii și, astfel, să piardă 
balonul.

în tara noastră, am recomandat de 
ani de zile echipelor să utilizeze 
formele de apărare agresivă. dar 
fără rezultate. Iată. însă că acum 
legiuitorii baschetului mondial s-au 
gîndit să stimuleze folosirea apără 
rilor agresive, în scopul sporirii di
namismului jocului care începuse 
să lîncezească. în acest sens, doresc 
să amintesc hotărirea Colegiului 
central al antrenorilor pentru ca 
echipele divizionare B și cele pai : - 
ei pante la divizia școlară si de ju
niori să aplice numai apărarea cm 
Ia om. Totodată, s-a recomandat ca 
într-o repriză să fie aplicat presin
gul.

Posibilitatea renunțării la execu
tarea aruncărilor libere pe toată du
rata unei întîlniri ya contribui la 
diminuarea întreruperilor care în 
fazele de acest gen se succedau de la 
un coș Ia altuL

Ultima modificare se referă Ia 
intervenția la minge în atac și în 
apărare. Modificarea se adresează 
numai jucătorilor cu talie înaltă și 
cu detentă care izbutesc să „lipeas
că” mingea de panou sau reușesc 
să o împiedice să intre în coș. după 
ce aceasta atinge panoul. După noul 
regulament, nu se mai poate inter
veni la minge decit după ce aceasta 
a atins inelul. Deși modificarea afec
tează echipele europene care au a- 
dțțs. în mod special, jucători din 
S.U.A, pentru ca aceștia să nu lase 
să intre mingea în coș. lupta pentru 
recuperări va ră.mîne Ia fel de a- 
cerbă. și tot cei care vor sări mai sus 
și mai bine vor intra în nosesia min
gii după ce ea a atins inelul. Deci, este 
bine cș antrenorii români să pregă
tească cu și mai multă atenție dez
voltarea detentei, capitol !a care 
sîntem deficitari.

în sfirșit. apreciez că este cazul 
să se treacă cu curaj și hotârire la 
aplicarea „Direcțiilor principale ale 
procesului de instruire și joc“ care 
au venit ,de multă vreme. în întîm- 
pinarea actualelor modificări și a 
c; 
ți

iror respectare ar ridica valoarea 
spectaculozitatea întrecerilor 

jastre de baschet.

prof. ALEXANDRU POPESCU 
renor emerit —

I

Timp de trei zile, pitoreștii munți 
ai Zărandului au găzduit finala cam
pionatului republican individual de 
orientare turistică, la care s-au ali
niat cei mai buni sportivi din țară, 
pe foile de concurs fiind înscriși 99 
de concurenți.

Atit la feminin, cît și la masculin, 
întrecerile au fost eșalonate de-a 
lungul a trei etape, toate de zi, dar 
deosebit de dificile. Acest lucru se 
poate vedea, de altfel, din caracte
risticile traseelor : masculin etapa I 
10 200 m lungime cu 390 m diferență 
de nivel ; etapa a II-a : 10 380 m — 

m ; etapa a III-a : 11 910 m — 
390 m; feminin, etapa I 7 900 m — 
300 m ; etapa a II-a '6190 m — 240 
m : etapa a III-a : 6 830 m — 175 m.

întrecerea băieților de la catego
ria seniori A a fost dominată de 
duelul dintre sportivul clujean Laszlo 
Coloman și bucureștear.u! Ion Gheu- 
că. La capătul unei dispute extrem 
de spectaculoase, tricoul de campion 
republican a fost îmbrăcat de Colo
man Laszlo (Clujeana) — 247’23”,
urmat în ordine de fon Gheucă 
(I.P.G.G. Bucure5::) — 250’37” și Mir
cea Ticleanu (Dacia București) — 
253'30

La categoria seniori B titlul de 
campion s-a decis tot intr-o dispută 
dintre reprezentanții Capitalei și ai 
orașului de pe Someș, victoria reve
nind din nou ur.ui clujean. Zoltan 
Szekelv, care a totalizat 199’40”. Pe 
locul doi s-a clasat Oswald Gernot
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București) — 225’01’’, iar pozi- 
treia a fost ocupată de Dumi- 

Mârăcine (Voința Craioya) —
(I. T. 
ția a 
tru 
229’45”.

Concursul fetelor ă început sub 
aceleași auspicii, clujenii înscriind a 
treia victorie consecutivă prin Clara 
Szabo, care a cucerit ' titlul la cate
goria senioare A. Reprezentanta fa
bricii Clujeana, realizînd 232’06’’, a 
fost urmată de Paula Chiurlea (I. T. 
București) — 235’49” și Piroșca Szabo 
(Metalul roșu Cluj) — 240’43”.

Unicul titlu cucerit de bucureșteni 
a fost obținut la Categoria senioare 
B, de către Georgeta Liță (Voința 
București) — C19T99” pe locurile 2 și 
3 clasîndu-se în ordine Mariana 
Ciuleac (Voința Timișoara) — 317’55” 
și Margareta Lazăr (Tg. Mureș) — 
365’31”.

‘ *•

LA TUNARI 
DOUĂ IMPORTANTE 

COMPETIȚII

După turneul întreprins în RP. 
Chineză și după confruntarea din 
cadrul „Cupei Mării Negre”, repre
zentativa feminină de baschet a Ro
mâniei se prezintă la un nou tes* 
important în yedeyea obiectivului 
final al pregătirilor, campionatul 
european din Bulgaria (8—15 octom
brie). pe astă dată, examenul îl 
constituie o competiție oficială, de 
prestigiu pe plan internațional, și 
anume campionatul balcanic, aflat 
la ediția a X-a. La întreceri iau 
parte puternicele formații ale Iu
goslaviei (lacul 2 la C.E. din I&68. 
locul 3 la C.E. din 1970, actuală 
deținătoare 
Bulgariei

a titlului balcanic), 
(de ^opț ori campioana

balcanică). României. precum și 
selecționata B a tării noastre, al
cătuită din jucătoarele de la Rapid 
și I.E.F.S. care nu fac parte din 
lotul A-

în vederea acestor interesante în
treceri, care vor f: găzduite de mo- 
dțrna sală de sport din Iași, corni? 
sia de organizare a competiție: a 
alcățițiț următorul program : vineri 
22 septembrie, de la ora 1IL30: 
România A — România B. Iugosla
via — Bulgaria; sîmbătă, de la 
ora 16210: Iugoslavia — România 
B. Românig A — Bulgaria, dumi
nică, de la ora 15.30; România B 
— Bulgaria, Româpia A — Iugosla
via.

X SECUNDE**
anunțat, cu 
adversarele

• Am 
în urmă, 
mânești din primul tur al C.C.E. si 
Cupei cupelor. Acum sîntem în 
măsură să facem cunoscut și for
mațiile cu care se vor întîlni în 
continuare reprazentantele țării 
noastre, bineînțeles. In ipoteza că 
vor trece de primul hop. In C.C.E., 
Dinamo ar avea de jucat (după 
Honka Tapiola-Finl^nda) cu învin- 
gătoarea dintre Akademik Sofia și 
Panathinaikas Atena ; Rapid (după 
Maccabi Tel Aviv) cu Vozdovac 
Belgard. în Cupa cupelor. Steaua 
s-ar întîlni (după partidele cu Mac
cabi Ramatgan-Israel) cu învingă- 
toarea dintre Racing
(Turcia) și Sporting Lisabona, iar

o săptămînă 
echipelor ro-

Fard Edegen

J.E.F.S. (după Spartakus Anvers) 
cu Slavia Praga.

• într-un turneu întreprins în 
R.D. Germană, la Halle, echipa de 
junioare a Școlii sportive nr. 2 
București (antrenor prof. C. Dines- 
cti) a obținut patru victorii în tot 
atîtea meciuri disputate : 30—18 cu 
Chemie Halle (juBoare). 78—17 cu 
Motor Ammendorf (senioare). 84—31 
cu Motor Halle (senioare) și 82—14 
cu Chemie Haile (junioare). Lotul 
folosit: Poștaru. Țoev, Petrea, Na
irn. Drag an. Tudor, Gheorghe, Po- 
lexe, Roșea, Mareș.

• După mai bine de un deceniu 
de activitate la Politehnica Galati, 
prof. Petrică Vasiliu a devenit an
trenorul formației divizionare B 
Politehnica Brașov.

CICLISM | TURUL JUDEȚULUI CLUJi
N. DAVID (C. S. Mureșul) învingător și in cea de a doua etapă
CLUJ, 15 (prin telefon), — Luptă strln- 

să și în cea de a doua etapă desfășurată 
pe ruta Cluj - Turda--- ătol, ® km- 
Așa cum era de așteptat, dealul leleș- 
cuiul cu serpentinele sale a dat mult 
de furcă concurenților. încă de la ple
care, un pluton format din cinai cicliști, 
printre care se afla și „tricoul galben , 
N. David, reușește să se detașeze din 
grupul mare al alergătorilor, impunînu 
o trenă susținută pe calea Turali- Ten
tativa aceasta, însă, eșuează.

Sprintul de cățărate din vtrful Felea- 
cului este cîștlgat de E. Imbuaan (Stea
ua). Apoi, prin centrul orașului Turda 
trece primul C. Haiduc (Petrolul Plo
iești). în tot acest timp, purtătorul tri
coului galben își menajează forjele, 
undeva tn pluton, pentru atacurile ee le 
va da la sprinturile următoare ea Și JP 
demarajul final. Astfel, N. David cîjtigă 
spripțurțle de cățărare de la Tăbagău

și Feleac (întoarcere) ca și sprintul fi- 
pal, la sosirea in Cluj. Iată clasamentul 
etapei : 1. N. David (C.S. Mureșul), a 
parcurs 65 km în lh 40:24. — medie 
orară 33,814 km, 2. A. Gyorfi (C.S. Mu
reșul) Ih 40:26. 3. M. Hnsoveni (C. S. 
Brăila) lh 40:26. în același timp eu 
Hrlsoveni au mai sosit 18 alergători.

Clasament general după două etape : 
1. N. David 4h 28:27, 2. M. Badilă
<CIBO — Brașov) 4h 29:34, 3. I. Nagy 
(Steaua) 4h 29:45. 4. V. Budea (Steaua) 
4h 29:48, 5. G. Marton (C.S.M. Cluj) 4h 
31 :S4.

în această etapă s-au mai înregistrat 
trei abandonuri. In cursă au mai rămas 
45 de concurenți. Etapa a III-a se des
fășoară sîmbătă, pe ruta Cluj — Huedin 
— Cluj, 100 km.

I. POCOL-coresp.

RINDURI DIN SCRISORILE DV...»
• „Iubesc atletismul, am 16 ani 

și doresc să-l practic. Anul trecut 
am fost înscris la clubul Tracto
rul, anul acesta la clubul Brașo- 
via. Dar nicăieri n-am fost pre
zentat la concursuri.' Dv. ce păre
re aveți?” (NICOLAE CIMPOI, 
str. K. Marx 63, Brașov). Poate 
că nu sînteți îndeajuns de pregă
tit. Mai multă muncă pe stadion, 
ambiție și... veți concura. Sînteți 
atit de tînăr...

• „Fischer descalificat în urma 
unui control antidoping ! S-a 
constatat că în partida a XX-a a 
folosit un cal... dopat. Bună poan
ta pentru ziar ?“ (PAUL VEL1CU, 
șos. Olteniței nr. 350, București) 
Să decidă cititorii...

• „Boxerul C. Gruiescu, categ. 
51 kg. este născut la Godeanu-Me- 
hedinți și nu la Bodeanu cum s-a 
scris în ziarul dv.” (A. PALOȘES- 
CU Drobeta-Tr. Severin). V-ani 
reprodus rindurile pentru liniștea 
celor din Godeanu.

• „Urări de succes naționalei 
noastre de handbal la Olimpiadă 
și mai ales spiridușului Gațu pe 
care îl așteptăm și la cea de a 
doua ediție a Cupei ce-i poartă

• „Federația noastră de tenis 
să protesteze la F.I.L.T. în sensul 
ca „Turneul campionilor” să nu 
se desfășoare la Barcelona. Publi
cul de acolo, după cum știm de la 
meciul din Cupa Davis dintre 
Spania și S.U.A. — nu oferă con
diții de 
astfel de 
întrecere 
Gimeno” 
tații nr.

Desen de N. CLAUDIU
numele în satul nostru” (TINERI 
ȘI VÎRSTNICI DIN SATUL FIER
BINȚI, corn, Șelaru, jud. Dîmbovi
ța). Am transmis handbaliștilor 
urarea dv. la Miinchen.

fair-play necesare unui 
concurs. Mai ales eă în 
se vor afla Orantes și 

(H. HENRIC, Str. Liber- 
. 19, Caransebeș). Sinceri 

să fim. pe undeva, aveți dreptațe. 
Este insă o chestiune organizato
rică asupra căreia nu se poate 
reveni. „Primii 8" se vor întrece 
la Barcelona. Este insă cert că 
FILT, va lua toate măsurile pen
tru buna desfășurare a acestui 
important turneu.

• „în Cupa Tineretului — la 
fotbal — din județul Gorj ambele 
echipe care au luptat pentru locul 
I, Drăguțesti și Bustuchin, au 
fost eliminate din competiție după 
disputarea finalei. Motivul 7 Se 
spunea că ar fi folosit jucători la 
care n-aveau dreptul. Dar n-a 
fost așa” (A. CIOCOIU și J. GU
RIȚA Tg. Jiu, jud. Gorj). Indife
rent de partea cui este dreptatea 
este păcat că s-a ajuns Ia aseme
nea situație, mai ales intr-o com
petiție de masă. Ceva in neregulă 
tot trebuie că a fost acolo.

• „Ce este de fapt „drop*-ul de 
care se scrie uneori în cronicile 
de rugby?" (MATEI IONESCU, 
str. Foișorului, Bacău). Este un 
cuvint englezesc care se poate în
locui foarte bine in limba română 
cp : „lovitură de picior căzută".

• „Am citit în ziarul Sportul 
un articol privind îmbunătățirea 
circulației bicicliștilor în munici
piul București. Aflați că la noi — 
în municipiul Craiova — lucrurile 
stau complet invers. Nouă — un 
m^re grup de saiariați ai Uzine
lor Electroputere care mergem la 
serviciu cu bicicletele — ni s-a in
terzis efectiv o arteră de circular 
ție și astfel sîntem nevoiți să mer
gem cu bicicletele de mină. Sîn
teți de acord că problema circula
ției bicicliștilor trebuie rezolvată 
favorabil în toate orașele țării ?” 
(26 DE SALARI AȚI DE LA E- 
LECTROPUTERfc — CRAIOVA) 
Sîntem ! Rămîne doar ca Inspec
toratul miliției municipiului Cra
iova să întrepriodă ceva pentru 
găsirea unei soluții.

Modesto FțRRARINI

Fără îndoială, etapa a VlI-a a 
diviziei A la rugby poate fi consi
derată cea mai echilibrată dintre 
toate cele disputate pînă acum, 
înainte de a prezenta partidele de 
duminică, vom menționa că, deși 
se trece în cea de a doua jumătate 
a turului campionatului, cu greu 
ne putem declara satisfăcuți de evo
luția generală a rugbyștilor, cu atît 
mai 
tari 
pași 
tapa

în
partide. Pe terenul Gloria, se vor 
juca, de la ora 9.30. meciurile Di
namo — Sportul studențesc fi Glo
ria — Politehnica Iași. Deși sintem 
de acord cu ideea cuplajului, nu 
putem sâ fim mulțumiți de faptul 
că dinamoviștii susțin toate meciu
rile in care sînt gazde, 
străine. Oare clubul

mult cu cît primele confrun- 
internaționale se apropie cu 
repezi. Dar. să revenim la e- 
de duminică...
București, vor avea loc trei

pe terenuri 
nu le paa’ 

asigura cu regularitate condiții d 
echilibrat;
»taj per 
și cu 

activ

joc ? Partida se anunță 
dar cu un plus de ava 
Dinamo, mai omogenă 
nie de treisferturi mai 
cea de a . __ .Mi
valorifica mai bine terenul propriu, 
în dauna studenților ieșeni- aceș
tia aflați, totuși. în formă bună. Pe 
terenul din Parcul Copilului, se în- 
iîlnesc Gririța Roșie și Sîeeua Pri-

siliștilor.
Cpă ce

ECHILIBRATE
are o misiune dificilă la Constanța, 
unde Farul este totdeauna greu de 
depășit în propriul fief. Un meci de 
luptă se anunță și cel de la Să- 
cele. dintre Precizia și Rulmentul, 
precum și înulnirea de la Petroșani, 
dintre Știința fi CS.M. Sibiu. Uni
versitatea Timișoara este favorită 
in confruntarea cu C^.M. Suceava. 

înainte de toate, sperăm, însă, să 
asistăm sciuri spectaculoase, cu

I

1972 a campionatu- 
a marcat numeroase 
tivitatea echipei femi- 
S.biu. Deci, era nece- 
d:n timp unele măsuri 

voleiul feminin si- 
a

ză° în

mă partidă. Gloria p-'^ate

asa--â. V

De curind infUnțat. _Tenis- 
Club Bucurefti' fi-a ciftigat. 
de acum un binemeritat pres
tigiu datorită preocupării 
conducerii și antrenorilor care 
își desfășoară aici activitatea.

Amplasat in plin centrul 
Capitalei (fosta bază sportivă 
a Centrului nr. 2), primul 
club al tenismenilor bucu
reșteni primește pentru ini
țiere și pregătirea in sportul 
de performanță copii intre 
8—9 ani. Ei lucrează sub 
conducerea prof. Gilnther 
Bosch și q antrenorului vo
luntar Pepi Vrsan. De aseme
nea, in cadrul clubului se pot 
înscrie și copii, tineri și ma
turi dorțițci să practice teni
sul pentru agrement.

Clubul este dotat cu 11 te
renuri, zid de antrenament și 
toate instalațiile aferente. 
Membrii săi pot servi bâu*uri 
răcoritoare de la un bufet 
frumos amenajat în incinta 
bazei.

In fotografie : una din gru
pele de copii aflate sub con
ducerea lui Pepi Ursan, la o 
oră de inițiere.

Text șl foto 
Theo MACARSCHI

acest scop ? tn
4

.s cu cițiva ani 
aprins ceva în 
tură cu chestiu- 
s-Airilat opiniile 
răspundere din 
locală : Gheor- 
tete C.S.M Si- 

antre- 
Daina

Aleman
J Că 102.7 eâ

Sibiu a

competiții
Capitalei și 

de al

anuale 
„Cupa 
doilea

Azi și mîine, numeroși trăgători 
fruntași din Capitală și din alte 
centre cu secții de performanță, se 
vor întrece pe poligonul Tunari în 
tradiționalele 
Campionatul
București1*. La cel 
concurs vor fi prezenți pe lingă 
țintașii bucureșteni, cei mai buni 
trăgători din județele Arad, Cluj, 
Iași, Prahova și Vrancea.

Sîmbătă vor disputa probe , de 
armă liberă (60 f culcat, 40 f ge
nunchi și 40 f picioare — seniori), 
arma standard (60 f culcat seniori), 
pistol sport și pistol liber, iar du
minică vor avea loc întreceri la ar
mă standard, pistol viteză și talere, 
(șanț și skeet).

TARE MAI VECHI Șl
dezastruos al campionatului a con-, 
tribuit în mare măsură la scindări, 
la scăderea colaborării sufletești 
între jucătoare și antrenor, apoi și 
la aceea dintre jucătoare și condu
cerea clubului. O mare vină șm 
purtat-o și noi, jucătoarele, prin 
comportarea foarte slabă la Galați.

2. Campionatul începe peste pu
țin timp. Cum se prezintă situația 
in echipă și ce se preconizează 
pentru ieșirea din impas ?

GH. J. : La data de 15 august 
au fost reluate pregătirile pentru 
noul camiponat cu un lot care se 
apreciază a fi îmbunătățit' 
punct de vedere numeric și 
prir. intervenția antrenorului, 
posibilitatea să înregistreze o

din 
care, 

are 
creș

tere valorică. în afară de jucătoare
le din formația de bază va trebui să 
mai contăm pe aportul jucătoarelor 

u, Crîșmar și Spilhajpter. 
Pentru noul campionat nu 

încă, nici o noutate. Lotul
ale 
să 
în 
e-

termi- 
nxs ramiHenatcI sațioiul lamenta
bil. numai setaverajnl mai bun 
«<utind-o de retrogradare. Care a 
fast după opinia dv„ rauu rare 
a determinat randamentul scăzut 
in fitului campionatului ?

GHEORGHE JULA : O pregăti
re neuniformă. în care antrenorul, 
necunoscind posibilitățile reale 
fiecărei jucătoare, nu a reușit 
valorifice potențialul acestora 
suficientă măsură. Introducerea
lementelor tinere în prima garni
tură fiind înfăptuită intr-o peri
oadă foarte scurtă, nu s-a putut 
realiza omogenizarea.

Prof. NICOLAE ALEMAN : Du
pă un tur bun, în care sportivele 
au răspuns cu conștiinciozitate la 
efortul cerut, a venit returul, cu 
semnalul de alarmă dat de plecarea 
din echipă a unei jucătoare de 
bază. Margareta Vașiu, apoi a ce
lorlalte două : Cloțeanu și Bondrea- 
nu. fiind nevoiți să jucăm în majo
ritatea partidelor din 
jucătoare de schimb.
pentru turneul final de la Galați 
a fost compromisă total, deoarece 
jucătoarele care urmau să formeze 
sextetul de bază, au lipsit de la 
ședințele de antrenament .iar com
portarea disciplinară a upora din
tre ele 
rit. iar 
ție. am 
suri.

Prof.

Lioteani
NA.: 

există, 
care a început pregătirea este a- 
proane același de anul trecut : Doi
na Gheciov, Emilia Pitaru, Elena 
Cotfas. Marcela Motronea, Mariana 
Cloțeanu (încă nerestabilit.ă după 
operația de menise) și Margareta 
Vasiu. Nu mai sînt în lot Livia 
Pavel și Cristina Popa. Sigur că 
vom coopta și alte jucătoare ca 
Maria Crîșmar și Ecaterina Spil- 
haupter de la Liceul Miercurea, dar 
pînă a le titulariza va trebui mun-

retur fără
Pregătirea

a lăsat foarte mult de dQ- 
noi, fiind forțați, de situa- 
acceptat aceste compromi-

DOINA GHECIOV : Finișul

La Consiliul de Stat al Republicii 
Socialiste România a avut loc, vineri 
dimineața, solemnitatea decernării 
ordinului „Steaua Republicii Socia
liste . România” clasa i ziarului „e- 
lore", pentru contribuția adusă la în
făptuirea politicii Partidului Comu
nist Român de construire a societății 
socialiste, la întărirea unității și fră
ției tuturor oamenilor muncii din 
Repuhlica Socialistă România, fără " 
deosebire de naționalitate, cu prile
jul aniversării a 25 de ani de la a- 
parițîa primului număr al ziarului, 

înalta distincție a fost înmînată de 
tovarășul Gheorghe Stoica, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. 
P.C.R., membru al Consiliului 
Stat.

La solemnitate au luat parte 
varășii Cornel Burtică, membru 
pleant al 
crețar al 
Stătescu,

. Stat, Ion Cumpănasu, prim-adjupet 
. de șef de secție la Q.C. al P.C.R., re

prezentanți ai conducerii Uniunii 
ziariștilor și unor publicații centrale.' 

în cadrul aceleiași solemnități au 
fost înmînate, unui număr de 20 de 
lucrători ai ziarului „Elore** — mem
bri ai conducerii, redactori, cores- 

' pondenți locali, lucrători din apara
tul tehnic — ordine și medalii.

în numele Consiliului de Stat, al niști, întregul colectiv redacțional al 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, tova- 
rășul Gheorghe Stoica a felicițat căl
duros colectivul ziarului „Elore”, pe 
cei decorați, subliniind înalta pre
țuire pe care conducerea de partid 
și de stat o acordă activității desfă
șurate de membrii acestui colectjv 
gazetăresc în 
ani.

în
lore", 
lagyi

al 
de

Comitetului Executiv, șe- 
C.C. al P.C.R., Constantin 
secretarul Consiliului de

decursul celor 25 de

numele
a luat

Dezideriu, redactor șef.

redacției ziarului 
cuvîntul tovarășul

„E- 
Szb

★

prilejul sărbătoririi a 25 deCu
ani de la apariția primului număr al

a-

ai
au

cotidianului de limbă maghiară din 
țara noastră — „Elore”, — vineri a 
avut loc, la sediul Uniunii ziariști
lor din Capitală, o adunare festivă, 
la care au participat redactori șefi 
ai publicațiilor centrale, reprezentanți. 
ai instituțiilor de presă dțp Bucu
rești, ziarjști, oameni de cultură.

Cu acest prilej, tovarășul Szilagyi 
Dezideriu, redactor-șef al publicației 
sărbătorite, a vorbit despre activi
tatea ziarului în cei 25 de ani de 
pariție.

în același cadru, reprezentanți 
Uniunii ziariștilor șl ai ziarelor
felicitat cu căldură colectivul redac
țional „Elore”.

Participanții Ia adunare au adop
tat în încheiere țextul unei telegrama 
adresate Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român, tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, în care se expri
mă mulțumirea profundă pentru gri-, ... 
ja permanentă, dragostea și atenția 
manifestate de conducerea de partid . 
față de presa noastră comunistă, • în - 
rindurile căreia desfășoară o bogată 
activitate cotidianul „Elore”.

„Cu acest prilej festiv se spune 
în telegramă — noi, gazetarii comu-

ziarului „Elore”, asigurăm partidul 
nostru, conducerea sa, pe dumnea
voastră personal, iubite și stimate to- 
yarășe Nicolae Ceaușescu, că aseme
nea tuturor ziariștilor din țara noas
tră, activiști într-un domeniu iu.por
tant al ideologiei și educației socia
liste, ne va fi și în viitor mai pre- 
șus de orice slujirea partidului, pa
triei și poporului, pentru a contri
bui la făurirea în scumpa noastră 
patrie comună — Republica Socia
listă România — a societății socia
liste multilateral dezvoltate”.

(Agerpres)

MAI NOI ALE ECHIPELOR FEMININE SIBIENE
cit cu ele un an de zile, la capito
lul tehnică.

D. GH. : La 15 august am fost 
convocate la pregătire, dar au răs
puns prezent doar cinci jucătoare. 
Toate echipele din divizia A (cn 
mici excepții, determinate de cauze 
obiective) și-au început pregătirile 
de Ia 1 august. Acest lucru spună, 
cred, ceva !

3. Iubitorii voleiului din Sibiu 
așteaptă, firește revirimentul echi
pei. Sînt premise ca aceasta să fa
că un salt calitativ ?

GH. J. : Evoluția necorespunză
toare în campionatul trecut pune 

■ in fața echipei (sportive+antrenor) 
sarcini deosebite. Bineînțeles, sîn- 
tem convinși că se vă înregistra 
un reviriment.

N.A.: Vom depune o muncă in
tensă pentru a suplini neajunsu
rile cauzate de sărăcia lotului și 
de valoarea lui modestă. Vom fo
losi patru noi jucătoare tinere, dar 
încă necălite în confruntările tari. 
Deci, ne așteaptă o misiune grea 
care, pentru a fi îndeplinită impu
ne mai mult interes și perseve
rență în pregătire.

D. GH. : Este de datoria condu
cerii clubului să împrospăteze lotul 
actual cu jucătoare bune, deoarece 
în situația de față ne îndoim că 
vom supraviețui în noul campionat. 
Degeaba există, să zicem, bună-

voință și pricepere din partea to
varășului antrenor...

Acestea fiind opiniile interlocu
torilor noștri, să vedem dacă situa
ția nu este mai alarmantă decît 
pare în ce privește echipa sibiană. 
Și vom prezenta cîteya argumente.. 
Analiza comportării echipei în 
campionatul trecut nu s-a ținut 
nici pînă acum (!) ; în turneul fi
nal de la Galați s-au semnalat ac
te de indisciplină din partea unor, 
jucătoare. Ce măsuri au luat sec
ția de volei sau clubul ? Nici una. 
Este adevărat că la prima ședință 
de pregătire pentru sezonul .urmă-,
tor s-au prezentat doar 5 jucătoa-..' 
re. dar — lucru paradoxal, ocolit 
de interlocutori — 
rămas doar trei 1 ! 
turneu internațional 
biu. echipa locală 
putut prezenta din 
toare...

/ Și atunci ne întrebăm: Ce te
mei are optimismul unora ?

Păstrăm convingerea că C.J.E F.S. . 
Sibiu va analiza situația diviziona
rei A, C.S.M., și va lua măsuri 
grabnice de îndreptare a neajunsu
rilor care se manifestă in activita
tea celor ce țin în mină destinele 
voleiului feminin sibian. Și cît mai 
curînd, pentru ca măsurile să fi» 
eficiente.

iz

pe parcurs au 
La un recent 
găzduit de Si- 

C.S.M. nu s-a 
lipsă de jucă-

Ilie IONESCU—coresp. județean

„U" CLUJ A CUCERIT
Recent, în sala „Qliippia“, s-a des

fășurat ediția a Xl-a a „Cupei Șco
lii sportive Timișoara” la volei fe
minin, la care au participat nouă 
eepip©' de senioare și junioare, prin
tre care și divizionarele A, Univer
sitatea Cluj și Universitatea Timi
șoara, precum și formația Zlata 
Vrsac din R.S.F, Iugoslavia.

Jocurile au fost viu disputate, o 
parte dintre ele situîndu-se la un 
bun nivel tehnic și. spectacular. 
Competiția a programat mai întîi

CUPA ȘCOLII SPORTIVE TIMIȘOARA"rr

jocuri în cadrul seriilor, după Care 
au avut loc finalele, soldate cu ur
mătoarele rezultate ; pentru locuri
le I—II : Universitatea Cluj — Uni
versitatea Timișoara .3—2 ; pentru 
locurile III—IV : Șc. sp. Caransebeș 
-Liceul cu program special de edu
cație fizică Rîmnicu Vîlcea 3—0.

Iată clasamentul final : Universi
tatea Cluj, 2. Universitatea Timi
șoara, 3. Școala sportivă Caranse
beș, 4. Liceul cu program special 
de educație fizică Rm. Vîlcea,

Medicina Timișoara, 6. Școala spor
tivă Timișoara, 7. Zlata Vrsac. 8. 
Școala sportivă Constanta, 9, Școa
la sportivă Lugoj.

Echipa cîștigătoare a primit „Cu
pa Școlii sportive Timișoara” 
(transmisibilă), iar celelalte — di
plome și plachete.

prof. Dezideriu BLEIER

LOTUL ARBITRILOR

TEATRUL BULANDRA" PREZINTĂ LA SALA PALATULUI ANUNȚ
sîmbătă 16 sept, ora 20, duminică 17 sept, ora 17 și 20 

MARELE SPECTACOL MUZICAL DISTRACTIV „SUPER ESTIVAL 1972

DE DIVIZIA A
; jF‘’

• Colegiul central de arbitri a staoii’.ț 
următorul lot divizionar A al cavalerilor în 
alb: Ion Nicoară (Arad). Mircea Mar ran

: (Bihor). Valerian Arhire, Liviu
Cornel Manițiu. Octavian Manițiu ^Bra-’ 
șov), Vasile Moraru. Viorei Chioreaiu, 
Mircea Herța, Laurențiu Andrieș (Citii),. 
Costin Mușat, Ion Ionescu (Constanța), 
Ion Amărășteanu. Vasile Tilcă (Dolj'. E- 
mil Ududec (Galați), Aurelian Nedelcu 
(Ilfov), Vasile Sakacs (Maramureș), Li
viu Ciulea, Ladislau Griin (Mureș), Mihai 
Neamțu (Neamț). Victor Ranghel, Nieo- 
lae Georgescu, Dan Dobrescu (Prahovah 
Cornel Pitaru. Egon Mendel (Sibiu). Ni
colae Luca, Gheorghe Borghida. Octavian 
Drăgan, Constantin Păduraru (Timiș), 
Mareea AJPuț, Constantin Armășesca, ion 
Ârmeanu. Nicolae Beciu, Mircea Bofin- 
tineanu. Emil Costoiu. Ion Covaci, An" 
ghel Dinicu, Vasile Dumitru, Alexandru 
Dragomir. Radu Farmuș, Constantin Flo
res cu, Qvidel Georgescu, Nicolae Galesea- 
nu, Emilian Iliescu. Gheorghe Ionescu, 
Nicolae Ionescu. Grigore Nedelcu. Mugur 
Nicolau, ioachim Niculeșcu, Clement Nis-, 
tor. Marinei Oancea, Zoe Pătru, Ion Pe- 
trovici, Dumitru Rădulescu. Vasile Savu, 
Victor Voicu, Valentin Vrăjeșcu, Sugen 
Vintilescu, Nolbert Waldinger, Mircea Ze- 
linschi (București).
• Biroul F. R. Volei a aprobat avansa

rea următorilor arbitri de la categoria I 
la cea republicană : Ștefan Surdu (Tg. 
Mureș), Mircea Marian (Oradea), Gheor
ghe Rorghida (Timișoara), Anghel Dinicu, 
Vasile. Dumitru. Nicolae Găleșeanu, Ovi- 
del Georgescu. Mugur Nicolau. Eugen 
Vintilescu. Radu Farmuș (București).
• în perioada 20—22 septembrie se va 

desfășura la Mamaia consfătuirea arbi
trilor divizionari A și a președinților co
legiilor județene de arbitri.
• Biroul federal a hotărît radierea din 

corpul de arbitri, pentru abateri disci
plinare săvîrșite la turneul final al cam
pionatului feminin, a arbitrului pitește an 
Constantin Papaiani.

cu : Toma Caragiu, Ștefan Bănica, Dem. Rădules cu, Octavian Cotescu, Ion Besoiu, Virgil Ogășa- 
nu, Gina Patrichi, Elena Caragiu, Violeta Andrei, Mariella Petrescu, Dan Damian, Gheorghe 
Oprina. Solistă: Anda Călugăreanu.

Conducerea muzicală : SILE D1NICU artist emerit; Prezentarea: PAUL SAVA

Biletele se vînd zilnic între orele 10—13 și 17—20 la caso teatrului din Bd. Schitu Mâ- 
gureanu nr. 1 — Podul Izvor — telef. 14.60.60 și la Sala Palatului, telef. 15.73.72.

Fabrica de calculatoare electronice București, cu sediul in București, 
str. Ing. George Conslantineseu. nr. 2, sector 2. platforma industrială eipera. 
angajează urgent tineri între 15—13 ani, pentru calificare prin ucenicie ia locul 
de muncă <2 ani) conform instrucțiunilor Ministerului învjtâmintului nr. 126320. 
67, pentru meseriile :

• STRUNGAR
• LĂCĂTUȘ
Se primesc și candidați din județul nfov pe o rază de 50 km in jurpl 

Capitalei :
tnsemierea oandidaților se va face pe baza următoarelor acte :
— certificat de naștere, copie și original
— certificat de absolvire a școlii generale
— fișa copilului de la 0—15 ani eliberată de școala generală sau certifi

cat medical eliberat de circumscripția medico-sanitară la carj candidatul este 
în evidență.

— buletin de analiza singelui și examen radiologie pulmonar 
Informații suplimentare la telefon 33.67,60 interior 120. Mijloace de

transport ; autobuzele 101 și 106 _• tramvaiul 16 (la capăt).



ARBITRI DIN POLONIA

ini. C>-a-

DATELE DE DISPUTARE 
A JOCURILOR ECHIPEI 

DE JUNIORI A ROMÂNIEI 
IN PRELIMINARIILE 
TURNEULUI U.E.F.A.

CEAHLĂUL MATRA NEAMȚ 
SFORT CLUB BACĂU 

1-0 0—0'

Sportul

~. dimineață, care ni-i înfățișează pe tricolori intr-o ușoară alergare

j

IERI S-A REUNIT LOTUL DE TINERET
Divizia B în întrecere. Iată o fază

S2 ■r-’t

teza 
mer-

II UITĂM TOCMAI PE El!

MIINE, ETAPA A V-a
de -a prea .mai sus. în .seria a Il-a, 
în schimb, realizările „noilor venite* 
sînt mai modeste. Metrom are d ar 
3 puncte, iar Metalul Drobeta Tr. 
Severin a reușit doar 25 la sută din 
punctajul maxim. Evident, în jocul 
acestor echipe mai sînt multe de fă
cut și din acest punct de vedere tre
buie privită situația. Nesatisfâcătcr 
(în mod surprinzător) este startul al
tor echipe, cu vechi state de serviciu 
în Divizia B și cu multe pretenții. 
E vorba de C. S. Tîrgovișțe. unde 
schimbarea de nume coincide, din 
pătate, cu o cădere puțin așteptată. 
Tîrgoviștenii nu numai că n-au gus
tat încă din cupa victoriei, dar n-au 
simțit nici măcar bucuria p'.atonicâ 
a primului gol qaarcaț_ (in de
minute 
motive 
zit ~ că 
pentru 
cind ?>. 
pierde 
timp ce Politehnica stă pe locul 15. 
fără vrgo victorie ia activ, ca urma
re a Jocului modest pe care-1 pres
tează m-iți din echipierii săi In cea
laltă sene, Coninnl (locul Uf

A trecut aproape o lună de la ziua 
stărtdlui. Divizionarele B" se află a- 
cum la cea de a V-a etapă. S-au ju
cat pjnă acum (>4. de partide, sufici
ențe pentru cîteva. .: considerații pe 
marginea întrecerii echipelor din 
cest eșalon.

Mai întîi, cîteva cuvinte despre 
cei reveniți de pe prima scenă fot- 
b.alistipă, Politehnica, Iași și F. C. 
Bihor. Fotbaliștii din Copou au luat 
uri’start de bun. augur, plin de spe
ranțe. Chiar cjacă au plecat Alecu și 
Pali, și chiar dacă Cjiperman și Mol- 
doveanu mal au încă... probleme, va
loarea echipei din Iași, remarcată și 
la timpul retrogradării, își spune cu- 
vîntul. Foșta sa colegă de „A“ F. C. 
Bihor, în schimb, ocupă un modest 
loc 9, cu un procentaj sub limita sa
tisfăcătorului de 50 la .sută, purtînd 
și pbvâra a două înfrîngeri din pa
tru meciuri.! în orașul de pe Criș, 
deocajndată, situația nu-i deloc roză. 
Seria a Il-a.. are uri lider care se 
ține de cuvînt. Politehnica Timișoa
ra-, așa ctfm și-a propus (și și-a fă
cut cunoscute- glodurile), luat un 
start grăbit și . eficace, devansindu-si 
din plecare eternii rivali, Minerul

de joc I) Apoi. Galațiul n-are 
de satisfacție încă Am au- 
a'ici continuă transformările 
vremuri ma‘ frumoase <pi'-a 
dar deocamdată F C. Calați 
la Pașcani și la Tulcea. In

ne chiar curi, pe alocuri) și se trans
formă in „miei blinzi* cind își pără
sesc uroea.

Unde este atunci adevărata valoa
re. care e calitatea fotbalului prac
tic»: ?

Cîteva cuvinte despre discip!
zurile extreme, ie abdicare de la ți
nuta sportivă, s-a» iviti din păcate, 
din start, cind nu e serba aici de 
retrogradare și aici de promovare. 
Au trecut abia patru etape ș: co
misia de tfcsr a F.R.F a înce
pu: sâ dicteze s uspendări : Bogacia 
iMetalul Piopeait — a etapă. Tifirel 
«Chimia Rm_ 5tăcea) — X Chița ș> 
Dur-.:t-j ă-»bv Pr-vpesu! BrăUi — 
cite a etapă. Gh. Caicalesn cCorvi- 
aah — 4 etape. Petreaaa tCJF-R. Ti- 
mipaara) — X N. Fierea cMetaM 
Ptapeai) — g. Motivele? Lovirea aă- 
versarulci, trea artitrilcjr etc.

LA MECIUL 
FINLANDA - ROMÂNIA

întîlnirea din preliminariile 
Campionatului Mondial dintre Fin
landa Si România, care va avea loc 
la 20 septembrie la Helsinki, va fi 
condusă de o brigadă de arbitri din 
Polonia. avîndu-I Ia centru pe Ștefan 
EJcsztajn.

A-j fosț stabilite datele de dispu
tare a jocurilor ne care juniorii 
noștri le vor susține In cadrul tn- 
tilnirilor preliminare ale turneului 
U F-fA — ediția 1973. La 26 novem
bre 1 România — Iugoslavia : ÎS 
martie Grecia — România :1a- 
prilie - Bamăatia — Grecia : 15 apri
lie : Iugoslavia — România.

MjCHJRJ restante
IN DiVIZIA C

IN VEDEREA MECIULUI CU ECHIPA FINLANDEI

irereamf
xubT or
«a
in v-a i
aa» o» F
bfr’—
J Țț y

F —

r.țficr lotului cu conducerea 
federației de fotbal.

Fină ia ora plecării noastre de la 
Snagov. puțin înainte de 13, din cei 

.urători convocați nu se prezen
taseră patru. Anca și Dinu, învoiți 
r-c-.t.-u susținerea unor examene, e- 

ii’eptșți să sosească după-amia- 
râ D care sosise din Luxem-
t ir. seara precedentă, nu își fă- 

i-ci apariția, deși — după cum 
se arreiia — ar fi avut timp, pînă 
ia pa fiu. să vină de la Pitești, de a- 
rate. unde îți petrecuse noaptea în 
a . famiiiei sale. Despre cel de 

'ea absent, Adamache, nu se
a. îr.să, nimic. Jucătorul brașovean 

-. nici un semn de viață și
ru se primise de la nimeni vreo co- 
—:a-e în legătură cu el. Atitudi
nea lu. este, pe cit de surprinzătoare, 
pe aii: de regretabilă. Căci orice i 
s-ar fi fntbnplat, Adamache avea 
datoria să anunțe Intr-un fel condu- 
te-e-a Ftutei sau federația, cu atît 
— co cit prezența sa este ab-

necesară, alături de aceea a

lui Răducanu, pentru apropiatul meci 
de la Helsinki.

Cu speranța (care credem că a de
venit, între timp, certitudine) că și 
cei patru jucători absenți Ia ora 
prînzului vor sosi pînă seara, astfel 
ca efectivul să devină complet, pen
tru a putea continua în condiții op
time pregătirile, antrenorul Angelo 
Niculescu ne-a comunicat programul 
zilei de azi (sîmbătă), care cuprinde, 
alături de alte activități, vizionarea 
filmului meciului de la Craiova, cii 
Austria (urmată de analiza compor
tării echipei în acest meci), precum 
și un joc-școalâ (la ora 11, pe tere
nul de Ia complexul Snâgov) cu e- 
chipa de tineret a clubului Dinamo.

In privința observațiilor pe care 
le are de făcut jucătorilor săi pe 
marginea evoluției lor din partida cu 
Austria, antrenorul Angelo Nicules
cu s-a arătat destul de discret, dar 
ne-a asigurat că ele vor fi construc
tive și că vor avea drept scop îm
bunătățirea jocului echipei în me
ciul de miercurea viitoare.

Baia Mare șl C.S.M. Sibiu. Politeh
nica nu vizează număr punctele de 
acasă, , dovedește echilibru și matu
ritate și se îijtqarce cu victorie de 
la Craiova și cu ud egal de la Arad.

Formațiile care au urcat o treaptă 
în ierarhia fotbalistică au compor
tări contradictorii.. Pînă . acum, se 
pot spune cuvinte frumoase despre 
Gloria Buzău (locul 6, cu 5 puncte 
din 8) și Delta Tulcea (locul 9, cu 
4 puncte),' acestora revenindu-Ie da
toria să confirme puterea de a râ- 
tnine la același nivel sau, de ce nu ?,

au a- 
teren, 

__ ,__F_ __ ..... . pentru 
că au avut de plătit actele nesportive 
comise la sfîrșitul ediției trecute

Prin prisma clasamentelor și, bi
neînțeles, a rezultatelor. Divizia B 
își păstrează vechea caracteristică, 
neieșind din șablonul .victorie aca
să, înfringere in deplasare**. Din 64 
de partide jucate pini acum, gazdele 
au ciștigat 44 și au pierdut doar 3! 
Concluzia e clară : acasă, jucătorii 
șint puternici, neiertători (am spu-

din meciul Progresul București — Progresul Briz.a, dispute la acest 
in Capitală

Olimpia Satu Mare (locul 16)
vut comportări meritorii pe
dar ocupă poziții inferioare 
că au avut de plat'

C.F.R. Arad, Metalurgistul Cugir — 
Minerul B. Mare, F. C. Bihor — 
Corvinul sint doar cîteva exemple. 
Etapa oferă si primul derby al co
dașelor, la Tîrgovișțe (Clubul spor
tiv — Politehnica Galați), In timp 
ce liderii au sarcini diferite: Poli
tehnica Timișoara Joacă acasă, cu 
Olimpia Oradea, iar ieșenii au de 
contracarat avantajul terenului echi
pei CeahlăuL

Constantin ALEXE

Xadetti* feti Coreri Drhg.
Je*e: «-cu reusx da w 

în Ciî’.iă Ux J «•'. <»*> «e ti
nere: este alcăPEt dsa -nr 
jucători : Iardâche ș Șufaa — por
tari : Jurcâ. Ciugana. M OHcom. 
Anghelini. Cristacbe ti Șgiruți 
cbe — fundași: Tăofaesc*. BcUro- 
nu și Ba lom — mijlocaș; : Prtre— 
Troi. Mulțescu. Maria Stel»*a. M 
Sandu. Năstase. Szabados ti T»*ea 
— atacanți. Ultimul jucător «e va 
prezenta ia lot luni» după jocul oe 
campionat al echipei sate Pa..teh
nica Galați.

fim

va pleca la Ruse 
va întâlni forma;.a 
«.« ortrta div.zie a

J -

ergem
PRIN

(Urmare din pag. I)

S1MBĂTA
BASCHET ! Teren Progresul, 

ora 15,30 : Progresul — Olimpia 
(f. B) ; teren Floreasca, de la 
ora 17: Arhitectura — P.T.T. 
(f. B), I.E.F.S II — Universita
tea București (f. B).

de aici. Sperăm că aceste rînduri 
vor avea darul 
pro vizionarea 
magazinelor cu 
din Focșani.

să impulsioneze a- 
corespunzătoare a 
articole de sport

CTND OPINIILE N-AU ECOU

MAGAZINELE CU

BOX : Sala Dinamo, de la 
ora 18 : gaia amicală cu parti
ciparea pugiliștilor de la Ra
pid, Dinamo, Metalul etc.

HANDBAă ! Teren Tineretu
lui, de la ora 16,30 : IGEX Buc. 
— C.S.U. Construcții București 
(B. f), Constructorul Buc. — 
Voința București (B. f).

TIR i Poligonul Tunari, de la 
ora 9 : campionatul municipiu
lui București și „Cupa Bucu
rești" (concurs lnterjudețean) : 
probe de armă liberă, armă 
standard, pistol liber și pistol 
sport.

DUMINICĂ
BASCHET : Teren Floreasca, 

de la ora 9,30 : P.T.T. — 
I.E.F.S. II (m. B), Universitatea 
- C.S.U. Pitești (m. B).

FOTBAb ’. Teren Progresul, 
ora 11 : Progresul București — 
Metalul Plopeni (Divizia B) j 
teren Sirena, ora 11 l Sirena 
București — Tehnometal Buc. 
(Div. C.) ; teren Laromet, ora 
11 : Laromet Buc. — Olimpia 
Giurgiu (Div. C) ; teren T.M.B., 
ora 11 | T. M. B. — Azotul 
Slobozia (Div. C.); teren Elec
tronica, ora 11 i Electronica — 
Voința Buc. (Div. C), teren Fla
căra roșie, ora 11 Flacăra roșie 
Buc. — Dinamo Obor (Div. C); 
teren Voința, ora 13 i Școala 
sp. nr. 2 — Dunărea Giurgiu 
(juniori) ; teren Metalul, ora 9 t 
Metalul Buc. — Șc. sp. Eriefgia 
(juniori) ; teren Dinamo, ora 9 i 
Dinamo Obor — Sportul stu
dențesc (juniori).

RUGBY i Teren Gloria, de la 
ora 9,301 Din-amo — Sportul 
studențesc, Gloria —■ Politehni
ca Iași ; teren Parcul Copilului, 
ora 14 i Grivița Roșie — Stea
ua (Divizia A).

HANDBAL i Teren Progresul, 
ora 9 : Progresul Buc. — Uni
versitatea Timișoara (A, f) ; te
ren Giulești. ora 10 1 Rapid 
Buc. — Politehnica : Gglați 
(A, m), ora 11,15 4 Rapid Buc. — 
Universitatea Buc. (A. f).

TIR : Poligonul Tunari, de la 
■>ra 8,30, campionatul munici
piului București și „Cupa Bucu
rești* (concurs lnterjudețean) 1 
probe de armă standard, pistol 
viteză și talere (șanț și skeet).

Cadrul spațios si aproape elegant, 
fac din magazinul sportiv nr. 162 
o unitate demnă de principala ar
teră comercială a Buzăului. De
seori năpădit de clienți, magazinul 
de specialitate deservește atent și 
calificat pe vizitatori, punînd în 
valoare mărfuri abundente și va
riate. Decorul agreabil însă nu ne 
poate face să uităm dialogul purtat 
de președintele asociației sportive 
Rușețu (județul Buzău) cu respon
sabilul unității.

— Aveți ghete 
— Deocamdată 
— Dar camere
— Și acestea lipsesc.
într-un moment de răgaz, l-am 

abordat pe responsabilul magazi
nului, o mai veche cunoștință a 
noastră, rugindu-1 șă ne indice ar
ticolele solicitate și absente la ora 
actuală din rafturi. Bile și popice, 
rachete de tenis, camere pentru 
mingile de volei și fotbal, mese de 
tenis, upele instrumente de pescuit 
— iată numai cîteva din lucrurile 
pe care cetățenii nu 
prezent.

— Vă 
furilțir

— In 
se mai 
deplin, 
scurte sau au 
iar gulerele nu sînt bîne croite. Al
tele nu sînt vopsite bine sau cu 
gust. De exemplu, avem un stoc 
destul de mare de pulovere pentru 
turism (Stas 963/66), confecționate 
de Fabrica de tricotaje din Brașov,

care na ce rind deoarece nu tint 
plăcute la culoare. La noi in oraș, 
fiecare școală are culoarea sa 
sportivă ți tinerii se plina adesea 
că nu pot cumpăra ebiloții și tri
courile de care au nevoie. Nu înțe
leg de ce fabricile producătoare nu 
sondează gusturile beneficiarilor ? 
N-am mai avea atitea necazuri cu 
elienții dacă opiniile noastre ar avea 
Întotdeauna ecou la I.C.R.M. Plo
iești — sursa noastră de aprovi
zionare — și printre producători, 
a conchis amabila noastră gazdă.

Subscriem total la punctele de 
vedere menționate.

MODELE NOI, CULORI 
BATRINEȘTI

Nicolae Dumitru, 
de fotbal ?
nu. 
de fotbal ?

le pot găsi în

mulțumește 
furnizate ?
bună 
trimit 
Unele

calitatea măr-

da. Totuși, ni 
nerealizate 

prea

parte, 
lucruri 
tricouri sînt 
mîneciie prea lungi,

LA PRONOSPORT 
MARI PREMII ÎN BANI

în magazinul nr. 46 din Ploiești 
am consultat cîteva persoane veni
te după cumpărături.

CONSTANTIN SILVESTRU, elec
trician la Uzina „1 Mai" Ploiești. 
„Umblu de mai bine de un an 
după o cameră pentru o minge de 
fotbal. Am căutat și la alte ma
gazine de specialitate, dar n-am a- 
vut noroc să găsesc. Apar foarte 
rar și atunci cind vin le poți ob
ține numai dacă ai rude sau 
teni printre vînzători".

MARIETA COTOȘMAN, 
în clasa 3 Vil-a : „Vreau să 
păr un pulover și o pereche 
pantaloni de 
mici. Dar nu 
zul să apară 
sporturile de

ELENA GROZAVESCU, casnică : 
gindesc 

modei 
atit de 
echipa-

prie-

elevă 
cum- 

de 
schi, numere mai 

găsesc. Ar fi fost ca
de ja articolele pentru 
iarnă".

ARTICOLE DE SPORT

țhrtorilor tragi ed-

Deser. de AL CLÎLKCIU

— E bine că n-avem. Cind le-o 
versorii de tricou, n-or să aibă de

Pare inutil să mai reluăm 
tm>urtar.‘,ei antrerxx-lor pentru 
«ui Ir a r te al unei discipline spor
tive. Profesorii sportului, care tre
buie să reprezinte o cît mai perfec
tă îmbinare Intre teorie și practică, 
tint etementele-motor ale fiecărei 
ramuri si nu știm dacă mai e nevoie, 
de asemenea, să demonstrăm că 
sporturile cu antrenori remarcabili 
au fost totdeauna sus, pe înălțimile 
performanței.

In mod special, la jocurile sporti
ve. situația antrenorului e legată 
direct de rezultatele săptărr.înale și, 
din nefericire, încă n-am reușit să 
ne dezbărăm de această mentalitate 
dăunătoare ca valoarea muncii unui 
antrenor s-o judecăm numai după 
tabela de marcaj. Am ajuns, astfel 
la fotbal : aici, mai mult ca oriunde, 
antrenorul trebuie sâ-si potrivească 
pas:: activității lui după de neinlă- 
tu.-atole apăsări ale competițiilor, în 
prunul rnd după principala condiție 
a unu* campionat, ocuparea unui loc 
cit mai bun in clasament- Pretutin- 

oe toate continentele, fotbalul 
i*Jâ sâ facă victime printre teh- 
ii săi. nefntrerupînd nicăieri 

acest vals trist a! antrenorilor, sch’.m- 
i după firionooiia «corului sj nu 
'ă aceea a jocului echipei. Europa 
ăcul unii pași spre o stab-.lizare a 
fctoriter tehnici: există unele 

onogrese. FctbaJul nostru a văzut și 
I scăzut procentajul schimbărilor 

c-ase ale antrenorilor $■ — 
dacă am arătat neîncredere 

epatai apUcârii atăsurit — ci
fre te *: fante te sînt cele ma: autori
tate piedaote per.tru eficiența in
troduceri: contractelor club-antrenor.

Sigur că se ma; pot tace multe 
pentru antrenori, sub raportul mă
ririi stabilită* 'lor. Acum însă, vrem 
să amintăn despre altă problemă a 
activități: lor. Iată despre ce este 
vorba Cîad procesul general de 
pregătire al une: echipe suferă, cind 
eșecurile ei provin din deficiențele 
„profesorul ui*. nu 
zgirc 
nu e rău. Trezirile 
venit de multe ori șî din semnalele 
de alarmă trase la vreme. Dar. cind 
există si realizări Ln serie ale unui 
tehnician, ete râmîn — din neferi
cire — In anonimat Din grupul de 
trofee pe care F.R F. îl atribuie la 
final de sezon nu este uitat (și foar
te b:ne_) cel mai bun arbitru. Pen
tru antrenori Insă, pentru aceste 
etemer.te-mctor de prim ordin ale

fotbalului, nimic. Și constatăm cu 
amărăciune că sîntem singura țară 
de pe continent care nu atribuie 
acest trofeu, devenit clasic pretutin
deni. cupa celui mai bun, celui mai 
merituos antrenor al sezonului. Iugo
slavia, spre exemplu, răsplătește pe 
tehnicianul cu cele măi valoroase 
reușite sub raport profesional (no
tați bine, nu cu cele mai multe 
victorii, ci succese ale muncii pro- 
priu-zise de antrenorat). Italia a- 
cordă faimosul „Seminatore d’oro", 
după aceleași criterii, strict profe
sionale, fără ca locul din clasament 
al echipei premiatului să reprezinte 
criteriul determinant. în Uniunea 
Sovietică — de asemenea — tehni
cienii care au demonstrat capacita
tea lor. inventivitatea lor, hărnicia 
lor sînt distinși cu trofee speciale.

De ce să rămînem mai departe 
indiferenți la strădaniile antrenori
lor ? De ce să nu instituie și F.R.F. 
un trofeu pentru tehnicianul fot
balului românesc cu cele mai re
marcabile succese pe plan profesio
nal de-alungul unui an. ales dintre 
cei. care activează la echipele celor 
trei clasice campionate (A—B—O) 
și pe criterii în care nu locul în 
clasament, ci valoarea activității să 
fie determinantă ? Ar fi spre răul 
fotbalului nostru ?

Eftimie IONESCU

€1 PA CARMIN" - 
REZERVATA 

ECHIPELOR FEMININE

»>

Cu prilejul împlinirii a 35 de ani 
de la Înființarea asociației sportive 
Flacăra roșie București, se va orga
niza o competiție rezervată echipe
lor feminine, dotată cu „Cupa 
men*.

Partidele se vor disputa pe 
nul Flacăra roșie (Dudești). 
programul primei etape i

• duminică, ora 131 Traviata — 
Juventus : ora 14.30 : Voința — Spe
ranța ; ora 161 Luceafărul — Ti
nerețea :

• luni, ora 15 i Diana — Doina;- 
ora 16.30 i Dacia — Miorița;

• marți, ora 16 i Băneasa — Mi
nerva.

Car-sîntem deloc 
iți cu criticîle și. frește. asta 

la realitate au te re
latăMOISE ALEXE. elev în anul I 

la Școala profesională „1 Ma * : 
„Nu se găsesc in rnagaziae tartari, 
iar tricourile sint prea largi sau 
se lărgesc repede. De asemenea, 
pantofii de ciclism, produși de co
operativa ..Stăruința" București, 
sint de slabă calitate. dnlipia- 
du-li-se cu ușurință talpa**.

Mai tîrziu, șefa raionului trico
taje, Maria Cocuz, aproba sesiză
rile consemnate, aduci nd o serie 
de argumente în plus : articolele 
din bumbac nu au culorile dorit*, 
maiourile și chiloții mai au fire 
deșirate, bluzele de vînt vin une
ori cu căptușeala sucită, iar tri
courile pătate. Deși nu le place cu
loarea, tinerii $1 părinții sfnt ne- 
voiți să cumpere ce le oferă raf
turile magazinului.

★
Poate cea mai semnificativă con

cluzie la care ne-a condus vizita

1972

Pașcani 
Chimia

XIII 
Sibiu.

disputate 
pronosport.

Rubrică redactată de LOTO* 
PRONOSPORT.

„Nu sini — și asemeni mie 
multi părinți — partizana 
de... șoc. Dar de ce culori 
Închise, bătrînești, pentru 
mentul elevilor necesar orelor de 
educație fizică ? Vreau pentru co
piii noștri o vestimentație tine
rească, într-o colecție echilibrată 
și frumos colorată"

V-AȚI DEPUS BULETINUL PRONOSPORT?
Concursul Pronosport nr. 38 de 

mîine cuprinde o serie de meciuri 
interesante, care pot da foarte 
multe surprize, Programul este ur
mătorul : I — C. S. Tîrgovișțe — 
Politehnica Galați; TI —- Dunărea 
Giurgiu — Delta Tulcea; III — 
F. C. Galați — Metalul București ; 
IV — Ceahlăul Piatra Neamț — Po
litehnica Iași ; V — C.F.R.
— S. N. Oltenița; VI —

Rîmnicu-Vîlcea — Gloria Buzău; 
VII — Gloria Bistrița — C.F.R. 
Arad ; VIII — Metalurgistul Cugir 
<— Minerul Baia Mare ; IX — Poli
tehnica Timișoara — Olimpia Ora
dea ; X — Electr: putere Craiova — 
Chimia Făgăraș ; XI — F. C. Bihor 
— Corvinul ; XII — Metrom Bra
șov — C.F.R. Timișoarg ; 
Metalul Drobeta — C.S.M.

NUMEEELE EXTRASE LA TRAGEREA LOTO DIN 15 SEPTEMBRIE

FOND GENERA» DE PREMII 4

EXTRAGEREA

EXTRAGEREA

I : 73 51 45 17
a rr-a : 83 68
va începe în

48

1.082.161 iei din oare 137.279 lei report.

6 79 1 49
28
Capital a de la 23 septembrie rrtnă la 30 noiembrie;

81 11 88 87

Meciurile se anunță viu 
ca 9i pronosticurile

Astăzi ultima zi pentru depune
rea buletinelor.

Nu uitați I Participînd Ia acest 
concurs puteți obține mari premii 
în bani.

Plat» premiilor . . ... _ .
ta tară de la 27 septembrie plnă la 30 noiembrie 1972 inclusiv.



VIZITA DE LUCRU A TOVARĂȘULUI
NICULAE CEAUSESCU

ÎN JUDEȚELE HUNEDOARA ȘI SIBIU
(Urmare din pag. I)

de stat, a preocupărilor constante 
pentru bunăstarea oamenilor mun
cii. doresc să exprim și pe această 
cale acestui harnic colectiv noi și 
noi succese în creșterea și diver
sificarea producției de metal. Mul
tă sănătate și fericire11.

In. aplauzele siderurgiștilor to
varășul Nicolae Ceaușescu se în
dreaptă către locul de desfășurare 
a mitingului.

La sfîrșitul vizitei în puternica 
cetate a metalului românesc, în 
imensa hală a laminorului de 650 
mm, a avut loc un entuziast mi
ting. Erau adunați aici mii și mii 
de furnaliști, oțelari, laminatori, 
constructori care au făcut o căldu
roasă primire secretarului general 
al partidului, exprimîndu-și prin 
urale și ovații recunoștința față de 
partid și conducerea sa, 
noile condiții de muncă și de via
ță, adeziunea la politica internă și 
externă a partidului și statului 
nostru, îndreptată spre înflorirea 
continuă a României socialiste.

In cadrul mitingului au luat 
cuvîntul : Ioachim Moga, prim-se- 
cretar al Comitetului județean Hu
nedoara al P.C.R., maistrul fuma- 
list Nicolae Mărculescu, maistrul 
oțelar Victor Petroescu, Costache 
Trotuș, directorul general al Com
binatului siderur-țic Hunedoara.

In aplauzele și uralele celor pre
zenți, a luat apoi cuvîntul tovară
șul Nicolae Ceaușescu.

In repetate rînduri, cuvîntarea 
secretarului general al partidului, 
ascultată cu multă atenție, a fost 
subliniată de puternice aplauze.

Mitingul ia sfîrșit într-o atmosfe
ră entuziastă. Minute în șir 
nu contenesc aplauzele și uralele. 
Se scandează „P.C.R.-Ceaușescu“, 
„Ceaușescu și poporul".

Harnicii siderurgiști hunedoreni 
își exprimă și astfel hotărîrea de 
a nu precupeți nimic, nici în vii
tor. pentru înfăptuirea exemplară 
a sarcinilor stabilite de Congresul 
al X-leș și Conferința Națională a 
partidului, pentru îndeplinirea an
gajamentelor luate în întrecerea 
socialistă

După miting, coloana de mașini

pentru

se îndreaptă către stadionul ora
șului. întregul traseu este străbă
tut printr-un adevărat coridor viu 
Mii de oameni ai muncii, practic 
întreaga populație a orașului Hu
nedoara, purtînd drapele roșii și 
tricolore, fac secretarului general 
al partidului o grandioasă manifes
tare de dragoste, de atașament

La punctul de decolare a elicop
terelor, o gardă formată din mili
tari și membri ai gărzilor patrio
tice prezintă onorul comandantului 
suprem. Fanfara militară intonea
ză Imnul de Stat. După ce își ia 
rămas bun de la gazde, salută căl
duros miile de oameni ai muncii 
care umplu pînă la refuz tribune
le, tovarășul Nicolae Ceaușescu se 
urcă în elicopter, îndreptîndu-se 
spre Sibiu, următorul punct al vi
zitei de lucru.

în după-amiaza aceleiași zile, to
varășul Nicolae Ceaușescu a făcut 
o vizită de lucru în municipiul Si
biu, care a prilejuit — la rîndul 
ei — un viu și rodnic dialog, secre
tarul general al partidului dezbă- 
tînd și stabilind împreună cu or
ganele locale de partid și de stat, 
cu oamenii muncii, o serie de mă
suri menite să ducă la perfecționa
rea întregii activități.

De la aeroport, coloana oficială 
de mașini se îndreaptă, apoi, spre 
centrul de reședință al județului, 
care a îmbrăcat, în această zi, stra
ie alese. Steagurile roșii și trico
lore, arborate pe frontispiciile clă
dirilor publice, cpnferă orașului o 
înfățișare sărbătorească.

Se străbat adevărate culoare vii 
Zeci de mii de localnici — români, 
germani, maghiari — se află ma
sați pe întregul traseu. Ei salută 
cu însuflețire pe oaspeți, expri- 
mîndu-și bucuria de a-1 avea din 
nou în mijlocul lor pe conducătorul 
iubit al partidului și statului nos
tru.

Aceeași primire entuziastă o re
găsim și la Uzina de piese auto, . 
primul obiectiv înscris în progra
mul vizitei de 
Sibiu,

Conducătorii 
vizitează, în 
hală, dată în exploatare cu aproa
pe 9 luni înainte de termen. Aici 
se urmărește procesul complex. în

lucru în muncipiul

de partid și de stat 
continuare, o nouă

mare parte mecanizat și automati
zat, de fabricare a cardanelor. me
canismelor de direcție' a unor re
pere pentru autocamionul „Roman"

Oaspeților le sînt prezentate o 
serie de produse de bază ale uzi
nei, care atestă priceperea, înalta 
calificare a realizatorilor lor.

Cea de-a doua unitate industria
lă vizitată este întreprinderea „Li
bertatea", cunoscută în țară și peste 
hotare prin calitatea țesăturilor pe 
ca’-e le produce.

în încheierea vizitei, secretarului 
general al partidului, celorlalți oas
peți, le sînt prezentate cele mai re
prezentative țesături realizate aici 
ce formează obiectul unei expozi
ții-

Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în municipiul Sibiu se 
încheie la uzina „Independența", 
întreprindere producătoare de uti
laje tehnologice complexe pentru 
industriile chimică. metalurgică, 
materialelor de construcții si alte 
sectoare.

..S-a lăsat înserarea. Cu toate a- 
cestea, marile artere ale orașului 
cunosc o vie animație. Mii si mii 
de sibieni țin să-și ia un călduros 
rămas bun de la oaspeți. Asistăm 
din nou la o caldă și entuziastă 
manifestare de dragoste făcută se
cretarului general al partidului, la 
o vibrantă expresie a unității de 
monolit dintre partid și ponor, a 
încrederii și adeziunii depline la 
politica marxist-leninistă a parti
dului. a hotăririi ferme de a mili
ta necontenit Dentru transpunerea 
ei în viată. Oamenii muncii din 
municipiul Sibiu se angaiează să-si 
consacre toate forțele înfăutuirii o- 
biectivelor stabilite de Congresul 
al X-lea si de Conferința Naționa
lă a partidului, realizării cincinalu
lui înainte de termen. înfloririi 
continue a României socialiste.

In seara aceleiași zile. tovarăși1 
Nicolae Ceaușescu. împreună cu 
ceilalți conducători de nartid si de 
stat, s-a înapoiat in Capitală.

In întîmninare. pe aeroportul Bă- 
neasa. se aflau tovarășii Florian 
Dănălache. Janos Fazekas. Petre 
Lupu. Dumitru Popescu. Gheorghe 
Stoica. Stefan Voitec. Petre Blai'»- 
vici. Cornel Burtică. Mihai Dalea. 
Ion Stănescu și Ștefan Andrei.

■■

AȘI Al SCHIULUI MONDIAL 
AUSTRIECII PROLL, DREXEL, ZWILINC

SE ANTRENEAZĂ PE... LITORALUL ROMANESC
Neptun. septembrie. Știam că „e- 

chipa magnifică*, naționala de schi 
a Austriei, compusă din 30 de per
soane. 15 băieți și 15 fete, se află 
de cîteva zile pe litoralul româ
nesc. La odihnă sau ia pregătire ? 
Nu știam prea bine... l-am căutat 
la hotelul Orion, „baza" de pleca
re. Nu erau. M-am amestecat prin
tre sutele de turiști, aflați pe pla
jă. încercînd să descifreze printre 
chipurile bronzate, trăsăturile cu
noscute ale celebrilor ANNEMARIE 
PROLL, WILTRUD DREXEL, 
BERNI RAUTER, DAVID ZWI
LING. JOHAN HINTERSEER, AL
FRED MATT etc. Nici urmă. Soa- 

ecruțător și m-am gîn- 
putea găsi la umbra 
cofetăriei Debarcader, 

zi. mă rog. oriunde se 
de obicei, turiștii în

Nici, unul, nicăieri.
M-am dus de-a lungul plajei 

, aproape de Jupiter 
ait cu o grupă de spor- 
liți in treninguri, care 
nisip în sus și în jos 

îtregi. Ei erau ! Alergau 
mulți îmbrăcați — ca 

ă. In „pauzele" dintre 
a tinâr profesor de e- 
că îi muncea fără milă, 
iu-le zeci și zeci de e-

dit că i-aș
ia barul3 de

m-am

ki-orn-
— ce 
să si.

xerciții de gimnastică pentru mo
bilitate, pentru forță, pentru înde- 
mînare, reluate cu rîvnă de toii 
membrii grupului.

Stăteam și priveam...
„Secretul victoriilor noastre pe 

zidurile de gheață, ne spunea VIK
TOR LEIBETSEDER, secretar al 
federației austriece de schi, de ca
re ne-am alăturat, rezidă în vigoa
rea fizică a concurenților. Cunoș
tințele lor tehnice — excepționale 
de altfel — nu mai sînt suficiente. 
Cupa Mondială, titlurile olimpice 
și mondiale pot fi cucerite numai 
printr-o solidă armătură fizică, prin 
mereu împrospătate resurse de vi
goare. Aici la Neptun — stațiune 
minunată — pregătim fundația de 
energie de care vom avea nevoie 
la iarnă, prin cîte două, trei și 
chiar patru antrenamente pe zi. 
Facem alergări, după cum vedeți, 
schi nautic, tenis, volei, multă gim
nastică... și dacă rămîne timp 
puțină plajă".

— Acesta e programul anual 
bișnuit al naționalei austriece ?

— în primul rînd este noua con
cepție și structură de pregătire după 
campania SAPPORO. Meditațiile 
post-olimpice ce au adus la cîrma 
federației austriece de schi un nou 
președinte, un nou director tehnic

si

o-

TURNEE

DE TENIS
SEATTLE. Ilie Năstase continuă 

seria succeselor. în turul doi al pro
bei de simplu din cadrul concursu
lui internațional de la Seattle (Wa
shington), învingătorul competiției de 
la Forest Hills l-a eliminat cu 7—6,
6— 4 pe americanul Paul Gerken. 
Alte rezultate înregistrate : Tom Gor
man (S.U.A.) — Bill Higgins (S.U.A.)
7— 6, 6—2; Onny Parun (Noua Ze- 
elandă) — John Paish (Anglia) 4—6, 
7—5, 6—1 ; Jaime Fillol (Chile) — 
Jean Chanfreau (Franța) 4—6, 7—5, 
6—1 ; Ian Fletcher (Australia) — 
Dick Knight (S.U.A.) 6—2, 6—3 J Ross 
Case (Australia) — Sashi Menon (In
dia) 6-—4, 7—-6.

ION TIRIAC SE ANTRENEAZĂ LA BUCUREȘTI
(Urmare din pag. 1)

Ilie Năstase constituie și un tonic 
foarte consistent în perspectiva în- 
tîlnirii cu tenjsmenii americani. Ne 
bucură în același timp și faptul că 
și dv. manifestați o formă bună. 
Rezultatele anterioare ca și pierde
rea la limită în fața asului profe
sionist iugoslav Nikola Pilici, după 
ce ați condus cu 3—0, 4—1 și patru 
meciboluri în setul cinci, sînt tot 
atîtea semne încurajatoare. Ce pă
rere aveți ?

— Da, într-adevăr, am jucat bine, 
împotriva lui Pilici trebuia să 
cîștig. N-am acționat însă prea con
vins. Să fiu sincer, doream nespus 
de mult să urmăresc și J.O. de la 
Miinchen. Mai cu seamă că, refe- 
rindu-mă la această Olimpiadă de 
vară, era vorba de o premieră pen
tru mine. Dar, esențialul este că 
mă simt bine, am multă poftă de 
joc.

— Ce v-ați propus pentru zilele 
decurge

la simplu 
Dillen la

celui de

Madrid. Nădăjduiesc ca antrena
mentele să fie cît mai bine fructi
ficate.

— Care sînt ultimele noutăți pe 
care ni le puteți oferi asupra ad
versarilor noștri ? Cum se profilea
ză team-ul american, știind că Stan 
Smith va C sigur titular 
și împreună cu van 
dublu ?

— Pentru titularizarea
al doilea jucător de simplu concu
rează, după opinia mea, Connors și 
Solomon. Primul este foarte peri
culos, fiind un tenisman cu posi
bilități mult mai mari decît Solo
mon. Dar rezultatele îl indică pe 
Solomon, în special după victoria 
lui în partida hotărîtoare cu spa
niolul Gisbert, în semifinala de la 
Barcelona. De aceea nu cred ca el 
să fie schimbat. Gorman nu intră 
în discuție, el neputînd evolua la 
valoarea lui recunoscută pe terenu
rile cu zgură.

— Desigur este 
facă un pronostic
înainte. Pot interveni doar 
cruri neprevăzute pînă la 
finală. Totuși, ce anticipări 
posibile la ora actuală ?

— Este cert că vom juca cea mai 
frumoasă și prestigioasă întrecere 
din activitatea noastră. Rezultatul 
este foarte deschis. După ce Ilie 
s-a impus cu atîta prestanță în cel

mai important test competițisnă 
individual, o victorie a noastră Ir 
marea finală a „Cupei Davis* ai 
încununa marile biruințe ale teni
sului românesc și l-ar situa, totoda
tă, pe Năstase, indubitabil, drep 
jucătorul Nr. 1 al lumii 
cea de a treia finală pe: 
tieră*, cu echipa S.UJL, să revină 
reprezentar.vei României.

Iată dar o părere autorizată, de 
un optimism lucid. Iar cînd această 
mărturie de credință pornește de 
la un om atit de ponderat și rațio
nal cum este Ion Tiriac, nu ne 
rămîne decît să așteptăm cu toată 
încrederea desfășurarea evenimen
telor. Evoluțiile supercampionului 
nostru Ilie Năstase și ale admirabi
lului său coechipier ne dau teme
iuri depline.

Sper ca 
ru _Sala-

La 3 octombrie, la Basel : 
EUROPA—AMERICA DE SUD,

LA FOTBAL

mă an- 
în com- 
Se pro-

prematur să se 
cu atîta timp 

și lu- 
marea 
ar fi

care urmează, cum vor 
pregătirile ?

— Am venit hotărît să 
trenez intens la București,

. pania coechipierilor mei.
iectează și invitarea jucătorului ce
hoslovac Jan Kukal. De asemenea, 
probabil, ca spre sfîrșitul lunii, să 
plec la Madrid la un turneu inter
național organizat de clubul Real

U.E.F.A. a anunțat că a aprobat 
desfășurarea unui meci internațional 
de fotbal intre o selecționată euro
peană și reprezentativa Americii de 
Sud. întîlnirea se va desfășura la 3 
octombrie la Basel .Formația Ame
ricii de Sud va avea următoarea 
componență : Manga — Wolf, Vargas, 
Chumpitas, Montero, Castillo, Manei- 
ro, Bayion, Soții, Pele, Cubillas. în
tîlnirea va fi televizată. Beneficiile 
realizate la acest joc vor fi donate 
unui fond de ajutorare a 150 de co
pii orfani din mai multe țări afri
cane, asiatice și americane, care sînt 
găzduiți la Pestalozz (Elveția).

al echipelor naționale în persoana 
Iui Toni Sailer și a noilor antrenori 
Heini Messner — pentru fete — și 
Ernest Hinterseer — pentru băieți, 
toți foști mari campioni, personali
tăți remarcabile în lumea schiului. 
O modificare de concepție se im
punea. Pentru marii schiori, aspi
ranți la locuri fruntașe în ierar
hiile mondiale, schiul este din . ce 
în ce mai puțin un sport sezonier, 
chiar dacă nu se participă la com
petiții în toate cele 12 luni ale anu
lui.

— Vreți să fiți mai concret?...
— Desigur. De pildă, chiar echi

pa noastră a încheiat practic sezo
nul trecut în iunie, iar din lulîe 
face stagii alternative de pregătire 
fizică pe uscat (în Vorarlberg) cu 
altele de cîte 10—14 zile pe zăpa
dă, la schi, la Kitzsteinhorn sau 
Cervinia. O echipă austriacă de 
coborîre (Cordin, Bleiner, Loidl), 
sub conducerea Iui Sailer, se află 
chiar 
Chile, 
parte 
acolo 
elvețieni 
tesc la 
schi și 
din Alpi. O serie de 
Europa au fost Ia diferite concursuri 
și stagii de pregătire în Australia 
și Noua Zeeiandă. După cum ve
deți. ca și fotbaliștii, care caută 
iarna „țările calde", schiorii caută 
vara zăpezile eterne, iarna veșnică. 
Nivelul înalt al performanțelor ac
tuale pretinde continuitate și o 
condiție atletică ieșită din comun. 
Și Sailer — un veritabil atlet chiar 
— schior invincibil în epoca sa de 
glorie, a înțeles perfect sensurile și 
orientările pe care Ie cer perfor
manța. ca și responsabilitățile noii 
sale funcții.

— Mai sînt și 
concepție ? .

— Da ! înalta 
mai îngăduie — 
campionul total și, de aceea, înce- 
pînd din acest an am introdus spe
cializarea pe probe. Vom păstra 
maximum 4 băieți și 2—3 fete care 
să meargă în Cupa Mondială, in 
toate disciplinele, încercînd „detro
narea" Iui Thoeni și menținerea lui 
ProII. In rest, vom arunca în lup
tă eșaloanele tinere și „specializate" 
alo noii generații.

— Ce sperați în noul sezon ?
— Poate că nu vom reuși in

tr-un singur sezon, dar sperăm și 
muncim enorm pentru ca în 2—3 
ani să redevenim, „invincibila ar
madă" a schiului mondial.

SACRAMENTO. Turneul interna
țional de tenis de la Sacramento (Ca
lifornia) a continuat cu disputarea 
partidelor din sferturile de finală ale 
probei de simplu. Principalul favorit 
al concursului, americanul Stan 
Smith, l-a eliminat cu 6—4, 6—4 pe 
sud-africanul Cramer. în celelalte 
trei partide s-au înregistrat următoa
rele rezultate : Olmedo (S.U.A.) — 
Cooper (Australia) 6—2, 6—3 ț Edlef- 
sen (S.U.A.) — Proisy (Franța) 6-3, 
3—6, 6—3; Van 
Ryan (Republica 
7-5.

Dillen (S.U.A.) —
Sud-Africană) 6—0,

Turneul internațio-

acum în emisfera sudică. în 
la Portillo, și face schi, ia 
la
se

concursuri. De altfel, tot 
află si coborîtorii francezi, 
si alții. Ital’enii se pregă- 
Cervinia Slalomiștii fac 
antrenamente pe ghețm-*’ 

schiori din

CHARLOTTE.
nai feminin de tenis de la Charlotte 
a programat primele două partide 
din cadrul sferturilor de finală ale 
probei de simplu. Jucătoarea austra
liană Margaret Court a învins-o cu
6— 0, 6—4 pe Frangolse Durr (Fran
ța), iar tenismana americană Nancy 
Richey-Gunter a dispus cu 5—7, 6-M.,
7— 5 de compatrioata sa Wendy O- 
verton.

într-o partidă 
australian Kerry 
Harris a întrecut 
chea americană 
Kathy Blake.

de dublu, cuplul 
Melville — Kerry 
cu 6—3, 6—4 pere- 
Nona Schallau —

CONCURSUL DE iNOT

DE LA BRATISLAVA
(Agerpres). — In cea 
a concursului intern a-

alte noutăți

performantă 
credem noi

de

nu

FRAGA 15
de-a doua zi
țional de natație care se desfășoară 
în piscina acoperită de la Bratisla
va, înotătorii canadieni și-au con
tinuat seria succeselor. Astfel, 
Wendy Cook, cîștigătoarea cursei 
de 100 m liber, disputată în prima 
zi a competiției, a ieșit învingătoa
re și în proba de 100 m spate, în- 
registrînd timpul de 1 :08,1. Compa
trioata ei, Leslie Cliff, a obținut cea 
de-a treia victorie, ocupînd primul 
loc și în cursa de 200 m mixt cu 
timpul 
Byron 
fluture

Alte
fluture s Ivana Steflova (Cehoslova
cia) — 2 î 43.17 ; 200 m bras i Zu- 
zana Markova (Cehoslovacia) — 
2 : 53.2- Masculin : 200 m liber; 
John Kinsella (S.U.A.) — 2 i 00,1 i 
100 m spate i Mike Stamm (S.U.A.) 
— 59 :78.

de 2 130,89, iar Mac Donald 
a cîștigat proba de 200 m. 
masculin în 2 111,23.
rezultate i Feminin : 200 m

Imaginea alăturată îl prezintă pe 
atletul finlandez Lasse Viren „omul 
zilei" in alergările de fond. La 
Milnchen, Viren a cîștigat probele 
de 5 000 și 10 000 m fiind astfel al 
4-lea fondist care cucerește la ace
eași ediție a J.O. titlurile olimpice 
pe ambele distanțe. (Performanța 
a mai fost reușită de compatriotul 
său Hannes Kohlemainen in 1912, 
de cehoslovacul Emil Zatopek în 
1952 și de sovieticul Vladimir Kuț

in 1956). După cum se știe, în fina
la olimpică el stabilise și un nou 
record mondial la 10 000 cu 27:38,4. 
De joi, după concursul de la Hel
sinki, Lasse Viren este și

. recordman mondial, pentru 
capătul curiei de 5 000 m el 
cronometrat în 13:16,4. La 
ani alergătorul finlandez îi 
de lui Ron Clarke pe lista recordu
rilor, și intră în galeria marilor por
trete ale istoriei fondului mondial

Mihai BÎRA

PE PISTELE
In

a doua a concursului de atle-
HELSINKI, 15 (Agerpres).

ziua
tism de la Helsinki, alergătorul sue
dez ' ‘ •
nou
3 0C0 m obstacole cu timpul de 8:20,8. 
(Vechiul record era de 8:22,0 și apar
ținea australianului Kerry O’Brien 
din anul 1970). Pe locul doi s a cla
sat finlandezul Tapio Kantanen —

Anders Gaerderud a stabilit un 
record mondial în proba de

CAPUL DL AFIȘ, TRIUNGHIULARUL Dt IA COHSIAN)A. MUMA - FIHLAUOA - SUEDIA
Activitatea corn petit ională post- 

olimpică a atleților noștri a început, 
de fapt, joi după-amiază cînd, pe 
stadionul Republicii, au luat parte 
la un concurs internațional o bună 
parte dintre fruntași. A fost, de 
fapt, o primă luare de contact, atent 
urmărită de specialiștii federației 
a căror grijă este, în momentul de 
fată, alcătuirea reprezentativelor 
țării pentru triunghiularul România 
— Finlanda — Suedia. Firește, pen
tru importantul concurs pe care-1 
vă găzdui stadionul din Constanța, 
lă 23 și 24 septembrie, este nevoie 
ca atleții și atletele noastre să se 
prezinte într-o formă cît mai bună 
pentru a . putea face față puternicei 
concurențe a reprezentanților celor 
două țări scandinave.

Deși n-au avut în concursul in
ternațional de pe „Republicii* ad
versari pe măsura forțelor lor, unii 
dintre atleții români s-au străduit 
să dovedească că deși n-au fost an
gajați în desfășurarea Olimpiadei, 
s-au pregătit totuși cu sîrguință 
pentru a face față suitei de con
cursuri cu care se încheie sezonul 
competițiilor în aer liber. In afara 
triunghiularului amintit (în aceleași 
zile juniorii vor întîlni două dintre 
cele mai puternice teamurj din Eu
ropa, R. D. Germană si Polonia), 
în calendarul de toamnă figurează 
încă: campionatul național de ma
raton (Suceava. 17 septembrie), me- 

1 'ciul de tineret România — R.S.S.
Ucraineană (Bacău, 30 sept. — 1 
octombrie), campionatul republican 
de 50 km marș (Bacău, 1 oct.), Di- 
namoviada internațională (Bucu
rești, 7—8 octombrie: sînt anunțați 
printre participanți 10 campioni o- 
limpici !), campionatul republican 
de decatlon (Bacău, 6—8 oct.), cam
pionatul republican pe echipe, ca-

Za 1.18 m

te?. A (etapa a III-a la 14—15 oct. 
și IV-a 21—22 oct.), campionatul in- 
terjudețean pe echipe, finalele cam
pionatelor de cros (Oradea, 5 noiem
brie) etc.

Reluarea activității ne-a prilejuit, 
joi după-amiază, cîteva plăcute re
vederi. Olimpia Cataramă a avut 
toate cele șase aruncări la disc în
tre 58 și 59,54 m marcînd o con
stanță de bun augur. Subliniem, de 
asemenea, rezultatele celor două să
ritoare în înălțime Virginia Ioan 
(1,78 m) și Erika Teodorescu (1,75 
m), performanța de 7,80 m a Iul 
Vasile Sărucan și sîrguința cu 
care Gheorghe Zamfirescu se pre
gătește pentru fiecare concurs. Deși 
este poate cel mai vîrstnic dintre

Virginia Ioan trecînd ștacheta ridicată 
sprinterii noștri actuali, el continuă 
să domine autoritar, în special pe 
distanța de 200 m, unde, cu 21,1 s 
a marcat cel „mai bun timp al 
său din actualul sezon. Ne pare rău 
că nu ne-am putut da seama care 
este, la această oră. valoarea reală 
a lui Csaba Dosa deoarece, după 
ce a trecut, cu ușurință, la 2,08 m, 
nu și-a mai putut continua evoluția 
din cauza întunericului!

Deși n-au luat parte la Întreceri, 
cîțiva dintre atleții abia reîntorși de 
la Miinchen au fost prezenți pe sta
dion pentru a se antrena. Valeria 
Bufanu (luni intră în focurile exa
menului de admitere la I.E.F.S.), 
Viorica Viscopoleanu. Șerban loan 
ș.a. Și acest fapt atestă seriozitatea

cu care sînt privite ultimele com
petiții ale sezonului și îndeosebi 
grelele întîlniri de la Constanța, 
care vor reuni cîteva vedete 
mare valoare internațională, 
poate suficient să amintim 
spectatorii constănțeni îi vor putea 
vedea evoluînd pe laureațij de la 
Miinchen, Lasse Viren, Pekka Va
sala, Ricki Bruck, Argentina Menis, 
Valeria Bufanu etc.

Așadar, un nou start a fost dat, 
atleții și atletele urmînd să ne o- 
fere, în ultima parte a anului, noi 
prilejuri de a înregistra performan
țe de valoare, de a putea prospecta, 
de pe acum, șansele de ascensiune 
ale atletismului nostru în nu mai 
puțin dificilul sezon care va urma

de
Este 

că

DE ATLETISM

dublu 
că la 

a fost 
23 de 
succe-

medaliat cu bronz la Miinchen — 
care inițial a fost creditat cu același 
timp. La două ore după încheierea 
cursei juriul concursului a decis să 
modifice timpul lui Kantanen în 
8:21,0, rezultat care constituie un nou 
record al Finlandei.

în tentativa lor — anunțată — de 
a corecta recordul mondial la 800 m, 
americanul Dave Wottle și finlande
zul Pekka Vasala au eșuat. Cursa a 
fost ciștigată de campionul olimpic 
Vasala cu un timp totuși foarte bun, 
1:44,6, la o zecime de secundă de re
cordul european care îi aparține și 
pe care îl stabilise înaintea Olimpia
dei. Alte rezultate : 400 mg — Ralph 
Mann (S.U.A.) — 50,3 ; suliță — Jor
ma Kinnunen (Finlanda) 80,86 m.
v COPENHAGA, 15 (Agerpres). — în 
cadrul concursului internațional des
fășurat la Aarhus, cunoscutul fon
dist belgian Emile Puttemans, meda
liat cu' argint în proba de 10 000 m 
la J. O. de la Miinchen, a stabilit un 
nou record mondial în proba de 
3 000 m cu timpul de 7:37,6. Vechiul 
record era de 7:39,6 și aparținea ke- 
nianului Kipchoge Keino.

Sprinterul american Larry Burton 
a terminat învingător în două probe: 
100 m în 10,2 și 200 m în 20,7 iar 
campionul olimpic Vince Matthews 
a cîștigat proba de 400 m în 46,6. Ve
teranul' belgian Gaston Roelants a 
trecut primul linia de sosire în pro
ba de 5 000 m fiind cronometrat în 
13:47,0. Alte rezultate : MASCULIN : 
1 500 m — Bob Wheeler (S.U.A.) 
3:38,8 ; înălțime — Jesper Toerring 
(Danemarca) 2,13 m (record) ; femei : 
100 m — Barbara Ferrel (S.U.A.) 
11,5 ; 200 m — Ferrel 23,9 ; 800 m — 
Anneliese Olesen (Danemarca) — 
2:08,8.
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La Rotterdam a început un mare 
concurs internațional de călărie, la 
startul căruia sînt prezenți mulți 
dintre protagoniștii Jocurilor Olim
pice de la Miinchen. Concursul a de
butat cu o probă de obstacole, în 
care victoria a revenit sportivului 
vest-german Fritz Ligges. Concurînd 
pe calul „Robin V", Ligges a par
curs traseul (în lungime de 670 m 
cu 14 obstacole) în 79,7, fiind urmat 
de compatriotul său Gert Wiltfang 
pe „Askan" — 80,2 și englezul David 
Broome pe „Sportsman" — 83,0. Spor
tiva engleză Ann Moore, pe „April 
Love", a ocupat locul 5 cu 84,0.
După desfășurarea a două etape, în 
Turul ciclist al Cataloniei conduce 
spaniolul Gonzalez Linares, urmat de 
compatrioții săi Perurena — la 18 
sec., Lazcano — la 31 sec. și Fandos 
— la 33 sec. Primul clasat dintre ci
cliștii străini este olandezul Beysens,

„EUROPA VA FI
DIN NOU UN EXEMPLU!"

La Milnchen s-a desfășurat in 
ultima zi a întrecerilor atletice 
congresul Federației Internațio
nale de Atletism, în care s-a dis
cutat propunerea comisiei tehni
ce, adoptată de consiliul I.A.A.F., 
ca toate recordurile mondiale pe 
distanțe de la 100 yarzi la 220 
gărzi inclusiv — adică 100 y, 
100 m, 110 mg, 120 yg, 200 m, 
220 y, 200 mg și 220 yg — să fie 
omologate numai dacă respecti
vele recorduri vor fi înregistra
te cu cronometre electrice. Cu o 
majoritate surprinzătoare — 230 
voturi contra 101 — această, 
propunere a fost respinsă, mai 
categoric chiar decit la prece
dentul congres al I.A.A.F. des
fășurat la Stockholm îh 1970.

Acest refuz al progresului este 
surprinzător, cu atit mai mult 
cu cit la toate marile competiții 
sînt folosite cronometrele elec
trice. Menținerea cronometraju
lui manual riscă să falsifice va
loarea adevărată a recordurilor 
pe distanțe scurte, dînlu-se po
sibilitatea obținerii unor perfor
manțe litigioase care nu vor pu
tea fi ulterior depășite.

Se știe că diferența dintre cro
nometrajul manual și cel elec
tric este, pentru cursele de 100 
m și 110 mg de 0,15 secunde, 
întotdeauna timpul înregistrat 
manual fiind mai mic, această 
diferență reprezentînd timpul de 
reacție al cronometrorului din 
momentul declanșării pistolului 
de start pînă la acționarea cro- 
nometrului. Cazul cel mai noto
riu îl constituie proba de 110 mg

in care recordul mondial a îm
plinit recent 13 ani. El a fost 
stabilit de vest-germanul Martin 
Lauer în 1959 la Zilrich, înre-' 
gistrat manual în 13,2. Un cro
nometru electric — neoficial a- 
tunci — l-a „marcat" pe Lauer 
în 13,52 — o diferență mult mai 
mare chiar decît marja de 0,15 
secunde admisă. Comparați tim
pul manual al lui Lauer cu re
zultatul electric înregistrat de 
campionul olimpic de la Miin- , 
chen, Rod Milburn, și veți ve
dea care este, de fapt, adevăra
tul recordman al lumii șt care 
este recordul real ! Totuși, pe 
tabelul recordmanilor înmii Mil- • 
burn figurează doar că ar fi e- 
galat recordul lui Lauer...

Adriaan Paulen, delegatul teh
nic al I.A.A.F, și președintele 
Asociației Europene de Atletism, 
unul din partizanii controlului 
electric al recordurilor, nu se 
consideră învins în veto-ul re
centului congres. El a anunțat 
că va continua lupta pentru ca 
în posesia recordurilor mondiale 
să se afle intr-adevăr cei mai 
buni sprinteri din lume. Imediat 
după congres el a declarat: 
„A.E.A. va decide ca, începînd 
din 1973, recordurile europene 
să nu fie omologate decît dacă 
ele au fost înregistrate electric. 
Aceasta înseamnă că un record 
mondial îmbunătățit „manual" 
nu va putea fi transmis prin in-, 
termediul nostru spre omologare 
la I.A.A.F. Europa va fi din nou 
un exemplu".

Vladimir MORARII
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care se află pe locul 8, la 43 sec. de 
lider.

Etapa a 2-a (Tarragona—Granol- 
lers) a fost ciștigată de Perurena, 
cronometrat pe distanța de 137 km 
în 3h43:41.

Competiția ciclistă „Tour de FAve- 
nir" — Trofeul Peugeot a continuat 
cu desfășurarea etapei a 2-a pe ruta 
Merlin—Plage -Niort (134 km). Pri
mul a trecut linia de sosire elveția
nul Bruno Hubschmidt, care a rea
lizat timpul de 3h01’. După trei se
cunde a sosit cehoslovacul Holik. In 
urma acestui succes, Hubschmidt a 
trecut In fruntea clasamentului ge
neral individual. Pe echipe conduce 
Franța, urmată la 9 sec. de Olanda, 
și la 17 sec. de Italia.

Intr-un meci contind pentru primul 
tur al -Cupei U.E.F.A." la fotbal, e-

chipa Ararat Erevan a. învins cu sco
rul de 1—0 (0—0) formația Epa Lar
naca (Cipru). La Istanbul s-au întîl- 
nit în primul lor meci -’in cadrul 
„Cupei U.E.F.A.", la fotbal echipa lo
cală Eskisehirspor și formația italia
nă Fiorentina. Fotbaliștii Italieni au 
obținut victoria cu scorul de 2—1 
(1—0), prin golurile marcate de Sor- 
mani (min. 35) și Clerici (min. 86). 
Punctul gazdelor a fost înscris în 
minutul 72 de Vahap. în cadru! ace
leiași competiții, Olympiakos Pireu a 
invlns pe teren propriu cu scorul de 
2—1 (1—0) formația italiană Cagliari. 
Au marcat : Iustos (min. 2), Trian- 
tafilos (min. 51), respectiv Domen- 
ghini (min. 66).

Intr-un meci contind pentru „CuPa 
Cupelor" la fotbal echipele Bastla 
(Franța) și Atletico Madrid au ter
minat la egalitate : 0—0.
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