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In județul vrancea

OBȚINUTE
REMARCABILE SUCCESE

AÎN ÎNTRECEREA SOCIALISTA

3
. Apropierea celei de a XXV-a 
versări a proclamării Republicii 
mulează necontenit colectivele 
muncă din județul Vrancea, angajate 
ferm pe drumul strălucit trasat de 
Conferința Națională a partidului 
pentru îndeplinirea planului cincinal 
în patru ani și jumătate, pentru edi
ficarea societății socialiste multila
teral dezvoltate.

In dorința de a afla noi amănunte 
despre succesele oamenilor muncii 
din județ, ne-am adresat tov. Ion Tă
tarii, președintele Consiliului jude
țean al sindicatelor, care ne-a spus :

— La toate întreprinderile se 
poate observa, dacă analizăm cifrele

ani- 
sti- 
de

de plan, comparativ cu rezultate)* 
înregistrate în anul trecut, o imenși 
preocupare pentru desfășurarea i* 
cele mai Înalte cote a Întrecerii so
cialiste, întrecere in cadrul căreia au 
fost consemnate însemnate succese 
Astfel, la producția globală, in pri
mele 8 luni ale anului s-a înregistrai 
o depășire a planului cu 53 6M Mt 
lei, ceea ce reprezintă eu 17 la sută 
mai mult decit in perioada similară 
a anului 1971. De asemenea, la pro
ducția marfă industrială avem o de
pășire de 114.7 milioane lei față de 
plan, cu 53 Ia sută mai mult decit 
in primele 8 luni ale anului prece
dent Dintre unitățile care și-an 
adus o contribuție substanțială la 
rezultatele amintite menționez Fa
brica de mobilă a C.E-i-L_ Fabrica 
de confecții. întreprinderea viei și 
sinului. întreprinderea de industrie 
locală din Focșani și ..Chimica- Mă- 
rășești.

Tin să subliniez că apropierea ce
lei de a XXV-a aniversări a Repu
blicii a dat un nou impuls întregii 
activități, toți oamenii muncii. ic 
frunte cu comuniștii, fiind deciși să 
răspundă exemplar 
dului de a îndeplini 
inte de termen.
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SPORTIVII VÎLCENI, ANGRENAȚI
ÎN NUMEROASE ACȚIUNI

Vîlcea sportivii în- 
eveniment de la 30 

aniversarea unui sfert
Și în județul 

tîmpină istoricul 
Decembrie 
de veac de la proclamarea Republicii 
— cu numeroase și însuflețite între
ceri și competiții. Una dintre acestea 
s-a încheiat recent.

Este vorba de „Săptâmîna atletis
mului vîlcean", acțiune de proporții 
care a antrenat la startul unor probe 
de alergări, aruncări și sărituri, tineri 
din școlile de toate gradele și alături 
de ei alții din instituții și întreprin
deri. La întrecerile finale, desfășura
te în orașul Rimnicu Vîlcea, au luat 
parte piste 300 de concurenți, băieți 
și fete. Valoarea finalelor a sporit 
prin participarea la întreceri și a lo
tului județean de atletism. De notat 
buna organizare a întregii acțiuni, 
merite deosebite avînd nrofesorii de 
educație fizică loan Rusu, Marin Ni- 
cula și Constantin Diaconescu.

Acum, sportivii vîlceni sînt pre- 
zenti la întrecerile din cadrul „Cupei 
recoltei", care se desfășoară Ia atle
tism, handbal, fotbal, oină și trintă. 
Finala va avea loc în reședința de 
județ, intr-un cadru sărbătoresc, in 
ziua de 1 octombrie. Evenimentul va 
fi găzduit de stadionul Oltul CEIL și 
de Complexul sportiv „1 Mai". Tot 
cu acest prilej sînt proiectate și o 
serie de manifestări cultural-artistice 
cu participarea celor mai valoroase 
formații din județ.

în perspectivă apropiată, alte două 
importante competiții. Una dintre ele 
se va adresa echipelor de volei din
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Z REPREZENTATIVA DE FOTBAL
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Sportivele specializate în gimnasti
că modernă vor fi prezente și ele ta 
competițiile închinate aniversării a 
25 de ani de la proclamarea Repu
blicii, cu ocazia „Cupei 30 Decem
brie". Vor participa reprezentativele 
Liceului 2, cu program de educație 
fizică și școlilor generale nr. 1 și nr. 
2 — toate din Rimnicu Vîlcea — pre
cum și cea a școlii generale din co
muna Stolniceni, unde ființează un 
centru de gimnastică în plină matu
rizare sportivă.

Sînt de semnalat, în același timp, 
o serie de demonstrații sportive pe 
care tinerii vîlceni le fac în cinstea 
proclamării Republicii. Una dintre 
cele mai reușite a avut loc, recent, 
în comuna Vaideni, cu participarea 
unor gimnaști și gimnaste. O sală 
nouă de sport, inaugurată cu acest 
prilej, ș-a dovedit, neîncăpătoare pen
tru numeroșii iubitori ai disciplinei, 
grației și îndemînării. Consiliul jude
țean pentru educație- fizică și sport 
și-a propus ca asemenea acțiuni să 
fie organizate și în alte centre mai 
izolate ale județului.
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— Tiaerit Btecriii. iascflepți 
strălucitele idei cuprtuse ia 1 
tal prezeata: la Caagrriața 
aală a partidul» de către tovarășa! 
NICOLAE CEAUSESCU, s-au 
să nu precupețească aici na efarl 
pentru ca să se iascrie plenar ală
turi de cei ca bogată experiență- ia 
procesul de producție și să-și aducă 
a contribute cit mai substanțială la 
realizarea și depășirea planului- Pria 
asigurarea optimă a procesai» de 
producție, in primele < luni ale anu
lui s-a înregistrat o depășire La pro
ducția marfă de CSI *M lei. Desigur, 
la realizarea acestui succes tinerii 
au adus un substanțial aport Nu 
este. cred, lipsit de interes să arăt 
că printre fruntași se numără 
mulți sportivi. Dintre aceștia voi 
minți pe lăcătușii Aurel Apetrei 
Marioara Ion. pe Ilie Ciornuleț 
la secția aprovizionare și pe Alexan
dru Iliuță de la transporturi.
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HELSINKI, 18 (prin telefon, de ta 
trimisul nostru special).

Doar patru componenți ai iotului 
nostru s-au aflat în cursa regulată 
București — Helsinki, care a de
colat azi dimineață (n. r. ieri) de

pe aeroportul internațional Otopeni. 
Aceștia erau jucătorii de rezervă 
Hajnai și Velea, antrenorul secund 
Ion Voica și masorul Andrei Tudose, 
toți patru neavînd locuri în avionul- 
charter, care a transportat, la o oră

matinală (ora 6.50), pe majoritatea 
tricolorilor noștri.

In compania „micului grup", lun
ga noastră călătorie, cu escale la 
Berlin, Copenhaga și Turku, a fost 
mai ușor suportată.

Maj bine de un ceas, trebuie 
spus, l-am petrecut pe aeroportul 
din Copenhaga, unde, plăcută, sur
priză, i-am întîlnit pe medaliații 
cu aur și bronz, pe tinerii trăgă
tori de tir, care au participat, re
cent, la campionatele europene de 
juniori, desfășurate în Suedia.

O plăcută surpriză a constituit-o 
și starea timpului... pe parcurs: 
am lăsat în urmă ploaia torenția
lă, care ne-a însoțit, acasă, pînă 
la aeroport, la Berlin și Copenha
ga nu ploua de loc, pentru ca la 
punctul terminus, capitala Finlan
dei, să ne întîmpine un cer senin, 
fără o scamă de nori.

Chiar și la această oră de sea
ră la care telefonez, vremea este 
plăcută, mercurul termometrelor 
indicînd plus 18 grade.

Am omis să vă spun că la aco- 
port, la Helsinki, am fost așteptați 
de antrenorul Angelo Nicuiescu, 
care în mașina ce ne transporta 
spre hotelul Aurora, ne punea în. 
temă cu... restul Iotului. Cei 14 ju
cători, deplasați cu grosul pluto
nului. (Răducanu, Stan, Sătmărea- 
nu, Dobrău, Dinu, Nae Ionescu, 
Dumitrii, Radu Nunweiller, Luces- 
cu, Anca, Domide, Neagu, Florian 
Dumitrescu, Iordănescu), au su
portat cu bine călătoria care a du
rat aproximativ trei ore. După 
masa de prînz, fotbaliștii noștri s-au 
instalat în camerele hotelului „Au
rora", unde s-au odihnit în tot 
cursul după-amiezii.

După cum ne informa Angelo 
Niculescu, programul zilei de inli
ne (n.r. azi), este următorul : di
mineața — un tur al orașului, cu 
autocarul; la ora 13 
prînz, apoi odihnă; 
de la ora 18,30 (ora

— masa de 
după-amiază, 
meciului), un

Constantin HRANESCU

(Continuare in pag. a 3-a)

Făcînd dovada unei înalte 
științe politice și cetățenești, locui
torii Vrancei se află angaiați nea
bătut pe drumul unor noi și remar
cabile realizări. Ei stat hotăriți să 
muncească în așa fel îneît să poată 
realiza cincinalul în patru ani și 
jumătate, să poată sărbători a XXV-a 
aniversare a Republicii cu remar
cabile succese în toate domeniile de 
activitate.

Emanuel FÂNTÂNEANU
*

ÎN ACTUALUL CAMPIONAT DE RUGBY
VA FACE STEAUA 0 CURSA SOLITARA?

ci dată cu partidele etapei a VH-a., 
turul campionatului Diviziei A de 
rugby a ajuns la jumătate, prilej 
pentru a consemna cîteva observații 
pe marginea evoluției celor 14 e- 
chipe ale acestui eșalon.

O primă constatare ce se impune 
este aceea că. cel puțin pină acum, 
în lupta pentru supremație Steaua 
pare a se fi angajat într-o cursă 
solitară (un răspuns cert vom avea, 
credem, după etapa de duminică 
în care bucureștenii vor avea de 
înfruntat, la Timișoara, echipa cam
pioană, Universitatea), ca urmare a 
ceior 7 victorii consecutive. Aceasta 
este, de altfel, urmarea faptului că

Dintre fruntașele anului trecut, 
doar Știința Petroșani se mai află 
acum în primele poziții ale clasa
mentului, dovedindu-se, în conti
nuare, cu toate că a abordat noul 
campionat fără cițiva jucători de 
bază (un exemplu fiind fundașul 
Bucos), un XV de temut. Dacă 
luăm în considerare noile , achiziții” 
făcute de Titi Ionescu și, în primul 
rînd, jccul prestat in primele 7 
partide, poziția pe care o ocupă 
Farul (a douaj este normală.

Cu aceasta, însă, am trecut în 
partea a doua a clasamentului, 
acolo unde se află o serie de echipe 
cotate, altădată, printre ,.stelele de

tire. Dinamo n-a dovedit nici în 
Intîlnirea de duminică, chiar dacă 
a cîștigat fără drept de apel, că are 
în componența sa numeroși rugbyști 
valoroși (Dragam irescu, Florescu, 
Nicu, Baciu, Nicotescu etc.), evo- 
luînd confuz, cu o concepție de 
joc. am zice, prăfuită. Doar linia de 
tre:sferturi rămîne comp—rtimenbtl

(Continuare in pag a 2-a)

IN FINALA DE LA SEATTLE
A

ILIE NASTASE L-A ÎNVINS PE TOM GORMAN
a

Fo- 
Ilie

pentru
NEW YORK, 18 (Agerpres). 

Victorios săptămîna trecută la 
rest Hills, tenismanul român
Năstase și-a continuat irezistibil 
suita succeselor, cîștigîn-d și tur
neul de la Seattle. în finala dispu
tată la arena centrală din Seattle, 
în prezența a 4 000 de spectatori, 
Ilie Năstase l-a învins cu 6—4, 
3—6, 6—3 pe americanul Tom 
Gorman. ,.Cu excepția setului doi. 
în care Gorman a dat o ripostă 
mai viguroasă, Năstase a fost ma
estrul terenului — transmit co
mentatorii agențiilor de presă. Ro
mânul a combinat in modul cel 
mai inspirat serviciile sale puter
nice cu retururi imparabile și sme- 
ciuri spectaculoase, fiind aplaudat 
la scenă deschisă". Este pentru a 
treia oară în acest sezon — după 
Wimbledon și Forest Hills — că 
Ilie Năstase il învinge pe Tom 
Gorman, unul din membrii lotuiui 
american centru apropiata finală 
a „Cupei Davis".

înaintarea este compartimentul forte al echipei Steaua, fapt dovedit, încă 
o dată, duminică, in confruntarea cu Grivița Roșie

Foto : I. MIHAîCA

XV-le steliștilor se află într-o for
mă bună, jocul său caracterizîn- 
du-se printr-o concepție tactică mai 
clară, mai realistă, adaptată adver
sarului. Compartimentul înaintării 
constituie punctul forte, dar nu 
putem trece cu vederea, totuși, o- 
mogenitatea întregii formații con
duse de P. Cosmănescu.

primă mărime" ale campionatului. 
Remanierea lotului grivițean expli
că, în mare măsură, de ce campionii 
din trecut se zbat acum abia pe 
locuț, 12. E drept, la ultima con
fruntare Grivița Roșie a arătat că 
este în ascensiune de formă, dar 
mai are de parcurs un drum foarte 
lung pînă să revină la linia de plu-

începind de joi, la baza hipică din Calea Plevnei

CĂLĂREȚII ÎȘi VOR DESEMNA CAMPIONII

Sîmbata 23 septem
brie. tinerii pugiliști ro
mâni vor susține, la 
Brăila, o partidă ami-, 
cală în compania repre
zentativei de tineret a 
R. D. Germane. Con
form protocolului, din 
cele două formații vor 
putea face parte boxeri 
născuți în anul 1952 și 
mai mici. Cea de a doua 
întîlnire se va disputa, 
două zile mai tîrziu, la 
Tulcea.

In vederea acestei du
ble confruntări, antre
norii lotului român, 
Gheorghe Bobinaru. 
Constantin Ciucă și Ion 
Monea au selecționat un 
număr de pugiliști din 
rîndul cărora urmează 
să alcătuiască echipa 
națională de tineret. A- 
ceștia sînt: la catego
ria semimuscă : Remus 
Cozma (Dinamo), Paul 
Dragu ' (Electroputere 
Craiova) ; la muscă: 
Ion Șuia (Constructorul 

. Galați), Dinu Teodor 
(Voința București) ; la 
cocoș: Dinu Condurat 
(Steaua), Iuseim Memet 
(Energia Constanța) : la 
pană: Constantin Ște- 

. fanovici (Electroputere 
Craiova) ; la semiușoa-
ră : Simion Cuțov (Dinamo), Ion A- 
dam (Steaua) ; la ușoară : Ilie Tirilă 
(Constructorul Galați), Liviu Micii 
(Steaua) ; la semimijlocie : Gheor
ghe Agapșa (Școlarul București) ; 
la mijlocie mică : Constantin Chi- 
racu (Dunărea Galați) ; la mijlocie ; 
Constantin Tănase (Progresul Bucu-

Remus Cozma, titularul la categoria semimuscă

treia oară
în decurs de o lună, Ilie Năs

tase a realizat un veritabil 
forță, reușind să cîștige 4 
(Toronto. South Orange, 
Hills. Seattle), care se

tur de 
turnee 
Forest 

adaugă 
celorlalte 5 cîștigate în acest an, 
ceea ce constituie o performanță

in acest sezon
rar întâlnită chiar în palmaresul 
celor mai faimoși jucători cunos- 
cuți în istoria tenisului.

Totodată, Năstase s-a distanțat 
net de principalii săi concurenți 
în Marele Premiu — FILT, avînd 
acum uri avans de aproape 140 de

puncte față de al doilea clasat, 
spaniolul Manuel Orantes.

In încheierea turneului de la Seat
tle s-a jucat meciul pentru locurile 
3—4, în care sud-africanul Bob Ile-

Peste puțină vreme,‘ baza hipică din Calea Plevnei va cunoaște, din 
nou, animația specifică concursurilor de amploare. Călăreții, specialiști in 
obstacole și dresaj, iși vor disputa titlurile de campioni pe anul 1972. 
Vom asista, desigur, la evoluții spectaculoase care vor dovedi buna pre
gătire a tuturor concurenților.

Citiți amănunte în pag. a Il-â.

rești), Alexandru Hiera (C.S.O. Pi
tești) ; la semigrea : Vasile Croitoru 
(Steaua) : la grea : Aurel Manole 
(Ă.S.A. Tg. Mureș) și

Mihai

(Continuare in pag.
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MARELE PREMIU F.I.L.T
în urma victoriilor obținute 

de Ilie Năstase la Seattle și 
Stan Smith la Sacramento (am
bele turnee cotate la cate
goria C), fiecare dintre cei doi 
lucători primește cîte 30 de 
flunete în clasamentul Mare- 
ui Premiu, lată actualele punc

taje ale primilor zece :
1. NASTASE (România) 534 

p ; 2. Orantes (Spania) 395 p ; 
3. Smith (S.U.A.) 347 p ; 4. Gi- 
m»no (Spania) 265 p ; 5. He
witt (R.S.A.) 244 p ; 6. Kod*s 
(Cehoslovacia) 220 p ; 7. Con
nors (S.U.A.) 190 p ; 8. Proisy 
(Franța) 163 p; 9. Pattison 
(Rhodesia) 143 p ; 10. Panotta 
(Italia) 129 p.

Viitorul turneu al circuitului : 
Los Angeles (categoria A).

v.'itt l-a Învins pe chilianul Jaime 
Fillol cu 6—3, 6—0. In finala de du
blu: Ross Case, Geoff Masters < \us- 
tralîa) - J. C. Chanfreau, W. N’Go- 
drella (Franța) 4—6, 7—6, 6—4.

SPORTUL DE MASA SUCEVEAN 
SE AFLA IN IMPAS

CUM POATE FI REDRESAT?
u r.ică este, poate, această imagi

ne a Sucevei, care iți arata 
foarte clar — dar atit de in

solit— cele două fețe ale istoriei: 
și contemporană. ; Nimic 

interesant decit :ă urmâ- 
alternanța rapidă a biseri

cilor, care au adunat în zidurile lor 
secole de vreme cu imaginile noului 
combinat de exploatare si industria
lizare a lemnului, de exemplu, cu 
clădirile lui concepute în spiritul ce
lei mai modeme arhitecturi indus
triale.

Și n-ar fi singurul exemplu. O 
seamă de alte întreprinderi iși mă
resc pe zi ce trece capacitatea. Au 
apărut și se mai construiesc Încă (un 
exemplu : magazinul universal) multe 
edificii de interes public, cvartale de 
blocuri, care, toate la un loc au 
schimbat și schimbă fața prâfo^ului 
orășel moldovenesc într-o modernă 
reședință de județ.

Firesc, așadar, ca numărul popu
lației să crească mereu. Și, e clar, 
este vorba de oameni care, printre 
alte cerințe ale civilizației noastre 
contemporane să nu se poată lipsi 
de satisfacerea nevoii biologice de 
mișcare, de a practica educația fizi
că și sportul. Iată motivul pentru 
care, la sfîrșitul uneia din săptămini- 
le trecute am descins in Suceava. 
Doream să vedem, pe viu. curți se 
desfășoară, ce valențe și caracteris
tici are sportul de masă sucevean, 
care sînt formele noi și atractive pe 
care factorii responsabili din acest 
domeniu i le-au găsit pentru a an
trena cit'mai mulți cetățeni în prac
ticarea educației fizice.

veche 
mai 
rey.i

Dar. surprizele (neplăcute) s-au 
unc după alta. Atit sîmbăta 

după-amiază cit ți o întreagă dumi
nică — zile In care de obicei au ioc 
a emenca ma«lfe~tă-î — pe toate te
renurile de sport din orașul Suceava 
nu s-a petrecut nimic din ceea ce ne

DE LA UN RAID-ANCHETĂ INOPINAT
PE TERENURILE OE SPORT LA CÎTEVA
DISCUȚII, CARE AR PUTEA AVEA 
URMĂRI FAVORABILE PENTRU AMATORII
DE MIȘCARE DIN ORAȘUL MOLDOVEAN

așteptam. Iată, foarte pe scurt, con
statările făcute la fața locului.

La baza sportivă Străduința, sin
gurele care se simțeau în voie erauu. 
rațele, glștele și găinile vecinilor. 
Murdare, cu mormane de gunoi în 
ele, total improprii scopului în care 
au fost amenajate, se află cabinete 
de sub tribună. La frumoasa bază 
sportivă de la SaL sporturilor era în 
plină desfășurare un concurs de... 
pompieri. Terenul de handbal, ce! de 
baschet și de fotbal pe zgură au ră

mas permanent pustii; duminică di
mineață, sala era ocupată de niște 
parașutiști... din Iași. Singura rază 
de speranță erau doi tenismerii. in
ginerul Dan Hreamătă și strungarul 
Eugen Tetivâ. Dar, cu două flori nu 
se face sport de masă intr-un oraș

Urin gardul întreprinderii 
C.C.H. — un frumos teren de... (n-am 
fi putut spune, căci nu existau, cel 
puțin Jn acele momente, nici plase 
de volei sau de tenis, nici coșuri, 
nici porți de handbsl) se arăta gol- 
goluț privirii. Îq fine, la stadionul 
din Arini, duminică, mare agitație.

meci oficial 
Nici înainte, 
la sectoarele

Se desfășură, însă, un 
de fotbal de Divizia C. 
nici dupî, pe pistă sau 
de sărituri, nimic...

SITUAȚIA
NU ESTE ACCIDENTALA !

Pornind de la această stare de fapt, 
existentă _în momentul vizitei noas
tre, am căutat pe cîțiva dintre oame
nii care, într-o măsură mai mage sau 
mai mică, sînt în contact cu mani
festările sportive de masă — cele 
care există — din orașul Suceava.

— In cîteva întreprinderi — puți
ne la număr — se desfășoară campio
nate ale asociației sportive la seh, 
tenis de masă, fotbal, — ne spune 
prof. Gheorghe Halițehi, vicepreșe-

TIMOFTE
C. ALEXE

Radu

(Continuare in pap. • ini



„TOATE CONDIȚIILE ASIGURATE
r Handbal 4 STEAUA PARTICIPĂ LA „TURNEUL ARMATELOR PRIETENE"

Din

MIȘCĂRII ÎN AER LIBER!"
D1SCLTIE (l

Adevărul cuprins în 
viului nostru nu mai 
monstrâții noi. Ceea 
studiat în această problemă sînt 
formele cît mai atractive, la care 
se poate recurge, pentru ca o masă 
cît mai largă de oameni ai muncii 
sș-și mențină sănătatea, să se re
creeze și să.-și recupereze prin miș
care forța de muncă. Ne-am adre
sat în această direcție, tovarășului 
Efrem Cherteș. șeful comisiei sport 
-țurjsm din U.G.S.R., cu o primă 
întrebare:

— Care sînt principalele mijloace 
la care se poate apela, pentru a fi 
atinse asemenea scopuri ?

— Asociațiile sportive, comitetele 
șinăicale și organizațiile U.T.C.

HREM (liEB1E$ - ȘEELL COMISIEI SPORT — TIPI SM DIN’ l. 6. S. P.
titlul inter-
necesită de-
c.e trebuie

k.

A ÎNCEPUT DIVIZIA B
intr-unui dintre cele mai intere

sante meciuri ale etapei inaugurale 
a diviziei B, echipa masculină 
iP.T.T. București, recent promovată, 
a dispus, după o întrecere aprig 
disputată, de I.E.F.S. II cu 85—84 
(50—57). Studenții au conclus, une
ori cu 8—10 puncte, pînă în minu
tul 34, dar experiența petetiștiior 
ș:-a spus cuvîntul în final. Au în
scris Burcea 24. Dumitru 17. Nico- 
iae 14, Scorțeșcu 8. Boanță 8. Teo- 
țjorescu 7, Cincu 3. Burlânescu 2, 
Mangeriti 2 pentru P.Ț.T.. respec'.v 
Olariu 15, Bartha 12, Roman 12, 
Șpfar 10, CȘtăji.escu 9. Gombar 8. 
Șavona 8, Haiduc 6, Cubinces: . 4 
Au arbitrat N. Iliescu și hi. Cmiicer.

Cel.elalte rezultate MASCULIN 
A.S.A. Bacău .— Universitatea 
ș.ov 84—100 (3T—45), Pa'.itek
Galați — Rapid C.F.R. Gala;; 1 
42 (61—21), Știința Ploiești — 
greșul Bucureșii 7(>-=-Tl (3
Crișul Oradea — Sănătatea 
Mare 81—47 (41^-24 . Vciața T..t.. 
șoara — C.S.M. Reșița 119-- 
(55—20) — Viciu, fast la Unive: 
tatea Timișoara, a inserts *. 
Rsțnctg, Universitatea București 
C.S.U. Pitești 116-7J <4—34 
jitehnica Iași — C.S.M.S. Iași c 
(32—28): FEMININ: IE F S . 
Universitatea Bucureș:: 83—63 
26), Univers:ta:ea Iași — C^niecuz 
Focșani 113—30 (46—Jl>. Crtr.str 
torul Arad — Crtșul II Oradea 61 
71 (32—45), Vaiăl* Constanța
Confecția Dorohoî 82—3<" < 4a — 
Voința Brașov — Șt:i.-.;_ •'t . - ■-
ghe 61—41 (32—22- — bras.ve 
eu o singură j 
echipă — Agnes Dumît 
eat foarte bine. Inst. F 
Mureș — Voința Ora 
<43—9), Metalul Salon 
Deva 100—69(44—34 . ? 
P.T,Ț. Î7—46 (34—14

Rezultatele ne-au t ar. narte _e 
corespondenții Gh.. Cotriu- > 
P. Dumitresm, C. Popa 
rogaru, D. Diaconetca. 
Siriopol, Q. fiă’-iai. :u, 
D Daniel, E. ȘungMid.

din întreprinderi și instituții tre
buie să fie primele interesate ca 
salariații să-și petreacă cît maț 
mult din timpul lor din afara pro
ducției, în aer liber. Drumețiile, 
excursiile sînt forme principale de 
realizare a acestui deziderat. în 
pips, serbărije cîmp^Itești și ieși
rile la iarbă verde — așa cum s-au 
realizat în împrejurimile orașelor 
Cluj, Zalău sau Arad, de pildă — 
s-au soldat cu rezultate excelente : 
prin instalarea unor frînghii și 
șțilpi, prin amenajarea unor locuri 
de tras la țintă sau organizarea 
unor ștafete, <rj fost oferite sala- 
riaților tentații pentru anumite for
me de mișcare. Astfel, oamenii nu 
ș-au mai plictisit și, firesc, bufe
tele cu bere n-au mai fost luate cu 
asalt... Or. acesta este și scopul 
care trebuie atins : o ieșire în mij
locul naturii înseamnă, in primul 
rind, exercițiu fizic. Repetarea, 
extinderea acestor acțiuni și in 
alte localități, se impune ca o ne
cesitate.

— Spuneți că asemenea activități 
nu trebuie organizate sporadic, in- 
tîmplător. De acord, intrueit nece
sitatea practicării eistematire a ie
șirilor in aer liber trebuie să eea- 
ducă ia formarea unor obițaniațe 
ale salariaților. așa iacii ei să-«i 
organizeze astfel de acțiaai. din 
proprie inițiali ti. Cum s-ar putea 
veni in inumpinarea letter ee- 
rin« ?

— Permanentizarea aaecaer act.- 
vitftți se ponte reXua, in prjnâi 
rind, prin asigurarea t/anspor-u.—.- 
tor auto ți pe ca>« fara'JL Stae- 
ințeles. după un precram regular, 
care să Le popularizai, in agf M 

!r.-,eresaț> ăâ prie că

anumite zile, La anumite ore, 
posibilitatea de a se deplasa t

, au 
spre 

unde localități sau locuri frumoase 
din împrejurimile marilor orașe. 
Pe această linie, s-a reinstituit tre
nul duminical București — Snagov- 
sat (tur-retur, 6 lei). S-au organi
zat . _
Iași și Oradea spre localitățile de 
agrement din apropiere. Coloanele 
de autobuze sau garniturile de tre
nuri pentru Valea Prahovei și lito
ral (vara) rămîn, insă, cep mai reu
șită formă. Ele se buevrj de foirie 
mare afluență din partea publicu
lui.

— Cum pat concura întreprin
derile ți insUtnțiile. prin mijloact 
proprii, la asigurarea transpertulai 
spre aceste Ieruri ?

— Este de dorit ca. ia lim:ta 
acoperxii r.eces::5fior de produc
ție. la «fîrțitul sâptămlEii. mtjtoa- 
eele de transport ale ir.trepr.rtee- 
rilor să fie utilizata pentru orga- 
nizarea de excurs:: eu salariatii- 
Un drum din București pită pe 
Valea Prahovei, de exerapl x inău- 
rind c-j4t.il ber.i.Mi fl uzura ma- 
ținh. însumează $ Lei de per- 
țL-inj 1 Este posebd acea: lucru, cu 
stit mai mult eu cit. c.reepur.hs 
isuuRriBder.tor fcst 
.ege să epr-.juse am

*
Dur.',» de față a c-xar

<x«eva d-Ețre na(rta-.^V-> F for- 
meLe ce pot duce ia real zarea unui 
dendreat U *rtrș-( de sip-^minâ. 

să-ți petreacă umjsrt 
ă-spae-bd ia aer l-aer Asaeat a

excursii asemănătoare de la

între 20 și 29 septembrie, orașul 
Wroclaw din Polonia găzduiește o 
nouă ediție a competiției internațio
nale de handbal masculin „Turneul 
armatelor prietene", la care se va 
alinia ți formația Steaua, campioana 
țării noastre.

întruclt compania în care vor evo
lua handbaliștii bucureșteni se anunță 
redutabilă, ei s-au pregătit atent, cu 
gilt mai mult cu cît acest turneu 
constituie pentru echipa noastră și 
im ultim test înaintea startului în 
campionatul 'național. Așa îneît am 
considerat că o discuție cu antrenorul 
CORNEL OȚELEA este binevenită. 
Iată-ne deci in fața fostului interna- 

per.iru a-i solicita citeva opi
nii ți informații. •

— Să începem cu turneul din Polo
nia. Ce reprezintă el pentru echipă 
in momentul de față ?

— Țreeînd paste faptul că fiecare 
ediție a acestei competiții tradiționale 

e un mare interes, atît în rîn- 
duriie echipelor participante, cît și, 
în general, printre specialiști, trebuie 
să subliniez că noi avem prilejul să 
încercăm acum o nouă formulă de 
echipă. |n condițiile ur.or întilniri ex
trem ce gre;e. Dincolo de turneul din 
Polonia ne ațteapcă o dLcpută aspră 

a campionilor europeni și, fi- 
rește. în campionatul nostru — cu 
r.—...- mai prejos decît celelalte com
petiții la care ne aliniem.

echipă vor lipsi Gruia, Gațu și
— Cum va arăta noua formulă des

pre care aminteați și ce v-a determi
nat să aduceți modificări în structura 
formației î

— Cel. dinții lucru la care ne-am 
gîpdlt este promovarea mai consec
ventă a jucătorilor tineri djn lotul 
nostru. Și cînd spun promovare mă 
refer, de fapt, la titularizarea lor în 
echipă say, mai precis, la încercarea 
de a-i titulariza. în fond, numele a- 
cestor jucățorj sînt foarte cunoscute, 
fiind vorba de portarii Munteanu și 
Orban, de extrema Drăgăniță ți de 
Ștefșț) Birtâl^n, dgr ei n-au reușit 
pînă acum să se încadreze în echipă 
la nivelul posibilităților și calităților 
excelente de care dispun. După ex
periența plină de reușită cu Stockl, 
Încercăm deci să mergem pe aceeași 
linie, acordînd „perspectivei41 toată în
crederea noastră.

Formula de ecl)ipă nu v-o pot spune 
pentru că, deocamdată, ea nu este 
conturată clar. Cert este că vom căuta 
sg adaptăm la jocul echipei un nou 
cuplu de interi ; pirtalan — pe stin
gă și Kicsid — pe dreapta (aceste din 
urmă avînd deci șl el de trecut un 
examen !).

— Ce se intimplă cu ceilalți jucă
tori 7 Vor fi trecuți pe banca rezer
velor ?

— Nici vorbă de așa ceva 1 în echi
pa noastră sînt titulari cel mai în

Dinei
formă, indiferent că e vorba de ti
neri sau de „veterani". în Polonia vom 
pleca, insă, fără trei dintre „piesele" 
de bază — Gruia, Gațu și Dincă, în 
primul rînd pentru a le oferi și lor o 
perioadă de odihnă și refacere după 
participarea la J.O., iar in al doilea 
rînd pentru a vedea cu se poate des
curca echipa și fără primii ei jucători.

— Ce adversari veți avea Ia Wro
claw și ce loc sperați să ocupați ?

— Numai înșiruirea numelor celor
lalte șase formații invitate la acest 
turneu este suficientă pentru a vâ edi
fica în privința nivelului extrem de 
ridicat la care se vor desfășura me
ciurile. Este vorba de Dukla Fraga, 
Ilopved Budapesta, I.egia Varșovia, 
ȚSKA Moscova, Vorwaerts E’rankfurt- 
Oder și TSKA Cerveno Zname Sofia, 
în privința locului pe care vrem să-l 
obținem prefer să vă amintesc că la 
edițiile anterioare am cucerit de două 
ori trofeul...

— Un pronostic și pentru celelalte 
competiții la care vă veți alinia în 
eurind ?

— în campionat, bineînțeles că o- 
biectivul nostru nu poate fi decît 
păstrarea titlului, iar în privința 
CCE, dași e prematur să vorbim des
pre această competiție, rnă frămîntă 
și pe mine o întrebare : oare nu ne-a 
venit din nou rîndul ?...

GH. SICORSCHI (Dinamo)- 
CÎȘTIGĂTOR AL „CUPEI 
MUNICIPIULUI BUCUREȘTI" 

LA 3X20 FOCURI 
ARMĂ STANDARD

In ultima probă a „Cupei muni
cipiului București", armă standard 
3X20 (focuri seniori, s-au înregis
trat următoarele rezultate tehnice : 
1. Gh. Sicorschi (Dinamo) 561 p 
(pe poziții culcat 196 — picioare 
113 — genunchi 192), 2. E. Satala 
(Dinamo) 560 (194—174—192), 3. T. 
Coldea 560 p (196—178—186), 4. I. 
Codreanu 558 p (19J---175—191),
5. I. Trăscăveanu 558 p (195—175— 
188) — toți trei de la Steaua
6. D. Vidrașcu (Dinamo) 555 p (197— 
172—J86).

Horia ALEXANDRESCU
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Chimia Făgăraș — A-S.A. Tg. Mureș 
6—14 (4—5), Gloria Arad —’ Metalul 
Copșa Mică 14—10 (10—3). A.S.A. Si
biu — C.S.M. Reșița 13—15 (5—2), Ba
natul Timișoara — Timișul Lugoj 
12—17 (5—8).

(Corespondenți : D. Diaconescu, B. 
Sțpiciu. D. Lădari). D- Marip, I. lo- 
nescu. I. Ene, ȘL Iacofa, D. Nemțea- 
nu. S. Neniță. Z. Rișyoveanu, — — 
hervari, S. Băloi, T. Tohătan, 
niel. C. Bălteanu, P. Enache. 
pevici).

Jn jocul Rapid București — Uni
versitatea București, disputat dy- 
minică, s-au ratat 5 aruncări de la 
7 m, portarii celor c/ouă formații 
fiind și cei mai buni jucători de pe 
teren. Iată una dintre ratările Uni
versității, prin Simona Arghir. Min
gea va fi respinsă cu piciorul de 
Maria Buzaș. Foto ■ Ion mIHAICA

Clasațnențuî general al „Cupei 
municipiului București1*, pe cluburi, 
se prezintă astfel ■ I. Dinamo 79 p, 
2. Steaua 67 p, 3. I.E.F.S. 29 p, 
4. Olimpia 22 p, 5. S. C. Școlarul
14 p, 6. Metalul 9 p.

Ultimele probe ale competiției, 
armă liberă calibru mare și pistol 
calibru mare, nu s-au putut desfă
șura din cauza timpului nefavo
rabil.

Concomitent s-a desfășurat pe po
ligonul Tunari și concursul inter- 
,județean la care §u participat tră
gători la apme cu glonț din județele 
Arad, Brașov, lași, Ploiești, Vrancea 
și Cluj. O comportare foarte bună 
au avut la această confruntare țin- 
tașii din județele Arad și Vraneea, 
eare s-au clasat pe locurle II și. res
pectiv, III.

Dintre sportivii evidențiați cu 
prilejul aeestui concurs îi putem a- 
minti pe arădenii M. Bujdel (ju
nior), care la proba de pistol liber 
60 f a realizat 509 p și L. Szatmari, 
notat pe foile de arbitraj cu 1 119 p 
— record personal — la armă li
beră 3 X 20 focuri. Tot un nou re
cord personal a obținut și V. Stcincu, 
de la Petrolul ploiești, 1 108 p la 
120 de focuri armă liberă calibru 
redus.

O atenție specială merită cele 
două concurente de la Unirea Foc
șani, Georgiana Oprișan și Vasilica 
Manea, care și de data aceasta au 
fost printre protagonistele probelor 
de armă standard șenjoare. Deși 
junioare, ele au ocupat locuri frun
tașe — trei și, respectiv, patru — 
în clasamentul senioarelor cu a- 
ceeași cifră 588 p, realjzînd astfel 
norma de maestru al sportului.

Clasamentul concursului interju- 
dețean : 1. București 84 p. 2. Arad 
21 p, 3. Vraneea 15 p, 4. Ploiești
15 p, 5. Iași 8 p, 6, Cluj 8 p.

T. RĂGȘAN

r1

ECHIPELE FAVORITE ÎNVINGĂTOARE

«a

E. Fe»
D. Da-
V. Po-

RETURULUI CAMPIONATULUI

(care s-a pregătit în afara ; :
în urma unui ccntrol meă.c. 

mănunțit. Ia care au ! 
e mponenții lotului de tineret 
mipn Cuțov a fost oprit să rra 
pună efort timp de o să&tâz 
moțiv pentru care e. r.n vj 
putea să participe la ^ceaș'.â 
nire. Interdicția se alterează UMf 
ușoare crize ren ale ; Cu’, v v« e- 
fecțtja tratamentul trtecv-’ 
țnații similare au fost și greul îa« 
Mureșan. C^nsten’in Te.-; 
lecie rrțic ă). Marin Peia 'rtnlH 
p-au jțiai putut lua parte U aar 
trenamente. în aeește condiții, an» 
trenorii lotului iptlmpină Uite!» <& 
ficultăți în alcătuirea cei- r i 
Cormații ce urm^.-ă să in’i.r- . î 
puternica echipă a R. p. German* 
la Brăila și Tulcea.

Pentru prima partidă, ea > .a 
licăila, alcătuirea ee.iipei r —-.ă.-.e 
va fi, probabil. urmâtMaea. în or- 
clinea eategoriiloF : /(->”■_• C z»-:
ft>n ȘpM, Dinu Con tura:. C< n>:zn- 
tin Ștefanovlci. Ion Adc-r Ilie 
‘jpMlă, Gheorghe Agapja, Cwwțfln- 
iin Chiracu. Cons:cr.‘in Tânase. Vo- 
sile Croitoru și Ion Ruicu. Ir. fu-'- 
tie de valoarea reprezen:ar.::.. 
R. D. Gerrpane la categoria semi
grea. este

Se

tete rtaeaii» 
»-*u dovedit bi 
fi —al-'wtai 
sar. k-Abc. pe 
i>!e de lun-tA

:irt « 
și Trtre

CĂLĂRIE I

VLTIMA FAZÂ
p

• finală
OS

L* țoale
m
»: sportivi f.-jntași ca râul Soare. 
Marin Nicelae. Alexandru Fundulea. 
Alexandru Căiineanu. Gheorghc Du
mitrescu. Marin Mihakea, Mcatae 
Nicula și Tema Vasile.

Octavias GUȚU. corespondent

: Seria a Il-a : 
Timișoara 
— CS.M. 

?— u utea Cluj
Teoa Arad 14 6 (9—5), Constructo— 

ui Baia Mare — Chimia Făgăraș 9—10 
1—5). Textila Sebeș — Voința Sighi» 
oara T—17 (3—9).

MASCULIN, seria I : Helonul Săyi- 
nești — Rafinăria Teieajen 20— 1! 
(8—8), Voir.ța Baeău — Știința Bacău 
8—2! (4—10), Rapid București — Po
litehnica Galați ’9—1T (10—10) !, Agro- 
r.orr.-a Iași — Comerțul Constanța 
11—9 (5—5). Universitatea Craiova — 
Ș.C. Bacău 8—5 (3—3) ! ; seria a 11-a :

î. V«»u OOoHiei
l MureșuJ*Tr. M.
3. Kulmeawl Bv. 

14. Progresul

« « 
i «
1 
j
2

Incepind de joi, pe baza hipică din Calea Plevnei,

A CAMPIONATELOR NAȚIONALE

ÎNCĂ DOi ARBITRI INTERNAȚIONALI

grea, este ppsi'pil cg in cea de <= 
doua partidă, la această ca.s; e 
să fie introdus in formgue ?. Me
ria a Culineac.

Deși există indisponib. . • 
tnlntite în rîndul lotului nostru de 
tineret, pugiliștii rcțpân; s-gu DCf- 
gătit cu multă eonștiincioz iau si ir. 
acest moment ei man.fastă o bună 
formă de concurs. în galș de

i» hipică din 
•iă găzduîeș'.e 
ațelor rațro- 

le — 
in urma căreia vor fi desemnați noii

- La siartu) probelor din a-
rcasră etapă, care încheie tea măi 
mportaniâ competiție ir.'.ernj, vor fi 

preaesțl călăreți jur.tori ți seniori de 
la anroare luare cluburile ti asociații
le cu se ții a‘.hale lg federația de 

te: Drrtamo. Steaua. ..FiL- 
rurești. Petrolul Plolest*. Ro- 
țava. CS M. Iași. He^.ra 

ți Mondial Lugoj. De ia 
r absenta reprezentanții clu- 
hjan. datpriță Imixjfcăvîrii 

r cai. fap‘- eare, din oărate. îi îr- 
pe călăreț:: de ia CAM să-și 

re pGz:țtile frualaen deținute la e- 
:!e trecute. De ademenea, nu par- 
M sncrtlvi: de la .T.mlș’ fzvim 
Tooele ae dresa;, oragramate în- 
înd de joi, prima zi a eor.eursijl'uL 

.-țta spectaculoase deci! 
le. dar care oferă dnse- 
e reală frumuseța, vor 
«ungscruț’ soecialiști ai 

□ți cpmpioni națior.ali 
Xe gîndim ia primul
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SPORTUL DE MASA
((Jrmare dm uqg. li

dinte al C.J.E.F.S. Sîiitem departe de 
ceea ce ar trebui sau am 
avem. Prima cauză mi se 
lipsa unei baze materiale 
Să mă explic : ia nivelul 
eterilor, această realitate a 
scuză atit de la indemină. incit s-a 
ajuns la situația paradoxală ca la a- 
dăpostul ei, sportul de masă să nu 
ntai intereseze pe nimeni și să nu fie 
folosite la capacitatea lor nici tere
nurile existente 1 Ar trebui să existe 
mai multă înțelegere la nivelul or- 
5anelor municipale, spre exemplu, in 
irecția acordării de spațiu — acolo 

unde se poate, bineînțeles — pentru 
cBHstruirca unur baze sportive. Un 
caz : terenul viran din spatele între
prinderii U.K.A., pe care nu se culti
vă de cînd știu nimic, deși este ca
talogat drept teren agricoi, Ar fi o 
suprafață care, amenajată, ar putea 
acoperi cerințele sportive a trei mari 
întreprinderi : C.1,L., U.K.A. șl C.C,II, 
Dar mai există și o altă cauză CS.re 
mi se pare, de asemenea, foarte im
portantă Dacă în cazul unor acțiuni 
mari, de anvergură, conlucrarea din
tre factorii cu atribuții din județul 
nostru în domeniul sportului, 
C.J.E.F.S» Consiliul municipal a> sin
dicatelor, U.T.C-ul, Consiliul orășe-

putea să 
pare a fi 
adecvate, 

intreprin- 
devenit o

riad ia steliștii Iosif Molnar, Nicol 
M:hxLtea, Dumitrii Velieu, la VI 
JA-telnicu de ia Recolta M-..g-'.ia, < 
căror evoluții in patrulaterul de co 
curs au oferit permanent dispute 
strinse la toate cejg natru categorii 

l (MrereriL
bele cele mai mult aț- 
ibiic sînt .Gbsurole.e". 
:ra ua număr mai marc 

rivBesc titlurile. Desi- 
favoriți ir. majoritatea

A3
olarilor, dintre care mulți au arătat 
posibilități crescute in etapele prece
dente. CU iadreptăfite pretenții se vor 
(.zeaenta Ia start, după părerea ru»as- 
:ră. NicoLe Gheorghe (Petrolul), Da
nia Pope* j. Sorin Soveja (Steaua). 
N:: hae V ad (Pjnipio), Hițolge P:i -- 
l stă (Rovine), Radu Mihalcea (C.S.M.

K

olul), 
jenai

fried f:

Si 
m

în proo# rezervat» „șmazoaneior* 
vom asisu. probabil, ca ți In etapa a 
doua, ia x~. duel între stelista Dania 
Pop^sm ți iețeanca Gioconda Pî.'-zaru- 
Experiența mai vastă de concurs a 
moldovencei este compensată de ga
baritul superior al calului 
evolua pucureștea-ca, atu 
G decisiv. Ku este exclus 
anumite probe să asi-zam 
tori din rîndul necreditaților.

Programul primei zile de 
cuprinde o probă de dresaj 
ria ușoară) ți patru probe de obsta
cole : categoria semiuțoară, fete, proba 
nr. 2 la semiușoară ți proba nr. 2 
la fete. întrecerile încep joi dimineață 
(4e la ora 8) ți continuă după amiază 
(de la ora lă).

pe care va 
care poate 
insă ca In 
la cit ligă

concurs 
(catego-

SUCEVEAN SE AFLĂ IN IMPAS. CUM POATE
neve al organizației pionierilor este 
bună sau foarte bună, ciod este vor* 
ba ca fiecare in parte să se achite de 
sarcinile care îi revin, aici lucrurile 
nu mai merg. In aceste condiții, nu 
e greu de înțeles, că nici la pivelul 
diferitelor asociații sportive. lucru
rile nu merg ca lumea, aici neexis- 
tind nici un fel de preocupare («au 
foarte rar) pentru amenajarea de ba
ze sportive simple 
nizarea, cit de cit, 
țive de masă.

sau pentru orga- 
a activității spor-

.. V PRACTICA 
SPORTUL. NU

cu 
A 

PATIMA LA UN MECI

PLĂCERE 
ASISTA CU 
DE FOTBAL"

uzinei de uti-Directorul general al 
laje șl piese de schimb, loan Lukacs, 
es.te — se vede clpr de la prințul 
schimb de cuvinte — un om care iu
bește sportul. Dar nu numai atît. îl 
privește ca pe o activitate socială 
extrem de utilă.

— Ceea ce cred eu că lipsește mul
tor suceveni este faptul că ei nu văd 
frumusețea sportului. Educația fizică 
înseamnă a practica eu plăcere eit 
mai multe sporturi șl nicidecum să 
asiști cu patimă la un joc de fotbal. 
Mulți dintre noi confundă sportul eu 
fotbalul și de aici, lipsa de interes și 
de preocupări —■ mai ales la nivelul 
rtociațiilor sportive — pentru dez-

«uitarea și practicarea altor sporturi. 
La noi in întreprindere a „prins* 
bexuL De ee să nu creezi oamenilor 
toate condițiile ea să-l practice 7 
Există și mulți amatori de popice, de 
atletism, chiar de gimnastică. Trebuie 
însă să învingi inerția prea multor 
persoane ea să-ți amenajezi eelc tre
buincioase. In altă ordine de idei, la 
nivelul orașului, s-ar putea amenaja 
un patinoar. pe terenul de fotbal, 
pentru inițiere, sub conducerea unor 
profesori, sau pentru amatorii din 
rîndul populației. S-ar putea încasa 
și bani, nu mult, un leu. doi. și s-ar 
stringe fonduri pentru echipament și 
material sportiv sau pentru amena
jarea unor terenuri simple. Și apoi, 
cit de mult ar eosta amenajarea, în 
potcoava stadionului din Arini, a 
unui ring de box? Intr-un an, doi 
ar fi amortizate toate cheltuielile iar 
fondurile, dirijate spre dezvoltarea 
altor discipline. Intr-un cuvint, solu
ții ar exjsta multe. Numai că ne tre
buie și oamem cu inițiativă, care să 
fie eonștienți, atît de imensele avan
taje ale practicării sportului cît și de 
faptul că nimic nu-ți pică din cer.

SE SIMTE NECESITATEA UNUI 
ORGAN ORĂȘENESC DE SPORT...

Iată acum și părerea Iui loan Hu- 
tanu. vicepreședintele Comitetului sin-

FI EL REDRESAT?
din întreprinderea C.C.H :

E adevărat că avem o parte din 
pentru slaba activitate sportivă 

din întreprindere. Căci, 
tot posibilul ca,

vină 
de masă 
după ce am făcut 
prin muncă voluntară, să construim 
un teren suprapus de volei, baschet 
și tenis de cîmp, un bazin de înot, 
dar fără instalațiile necesare, nu am 
organizat, cum ar fi trebuit, și niște 
campionate de casă ci am lăsat totul 
la latitudinea celor cițiva amatori. 
Dar, pe lingă aceste lipsuri ale noas
tre. mai există și o altă anomalie, 
la nivel de municipiu. Este vorba de 
lipsa unui organ orășenesc de sport, 
care să coordoneze, de exemplu, ac
cesul întreprinderilor la bazele spor
tive existente, sau să organizeze com
petiții inter-intreprinderi, care să le 
dubleze pe cele interne.

★
Am relevat cîteva dintre ideile și 

opiniile pe care eonlpeutoril noștri 
le-au avut în referirile la activitatea 
sportivă dș mase de Ia nivelul mu
nicipiului Suceava. Fără îndoială, au 
fost înregistrate și unele șueeese în 
aeest domeniu, pe care, însă, ne pro
punem să Ie scoatem în evidență cu 
proxima ocazie, atunci cînd deficien
țele serpnalate cu qcș?ia vizitei noas
tre vor dispars.

DIN ȚARA NOASTRĂ
Nu de mult, la sedjul federației 

noastre de specialitate a sosit confir
marea din partea forului internațio
nal (L.I.L.G.) a arbitrilor internațio
nali pentru noul sezon. Cu acest pri
lej. am avut cu toții plăcuta surpriză 
de a vedea că alături de cei patru ca
valeri ai fluierului din țaFa noastră 
care sînt recunoscuți ca arbitri inter
naționali qe hpehei pe gheață : Ni- 
colae Turceanu (București). Ghcorghe 
Tasnadi (Miercurea Ciuc). Florin Gu
bernii (București) si Cornel Șgincă 
(București) s-au mai adăueat încă 
aei ! Mihai Presncanu și Gheorghe 
Mureșan. ambii din București.

Vom reaminti cititorilor noștri că 
și in cursul acestei veri arbitrii ro- 
măr.i de hochei pe gheață au avut o 
bogată activitate, încheiată cu apre
cieri elogioase. Ă-aete aprecieri «-au 
referit la Gheorghe Tasnadi. care a 
condus meciuri în cadrul tradiționa
lei eupe a z-'arulpi „Sovietschi Sport" 
si la cuplul M. Presneanu — Gh. Mu- 
reșen. care a arbitrat bine una din 
semifinalele Cueei Camoienilor Eu
ropei. unde s-au intîlnit Dynamo 
Weusțwaser ți T.S.K.A. Moscova.

Cele patru meciuri masculine dis
putate în prima etapă a returului 
campionatului republican pe echipe 
s-au inche'at cu rezultate scontate, 
favoritii ieșind învingători pe toată 
linia. Singura partidă care a stat 
multă vreme sub semnul incertitu
dinii a fost cea dintre Comerțul 
Tg. Mureș și Politehnica București. 
Studenții bucureșteni au reușit însă 
în cele din urmă să-și aproprie vic
toria.

Iată rezultatele și cîteva amă
nunte.

CLUJ 
gaade C.S.M și Voința au repurtat 
două succese facile. Prima a între
cut pe Locomotiva București cu 
11—6. Doboș! 4 v, Giurgjucă 2 y, 
Borza 2 V, PaPP 2 v și cuplul Do- 
boși-Giurgiucă au înscris punctele 
victoriei, iar Dan'elig 3 v, Gheorghiu 
2 v și Păuna 1 v au realizat cele 
șase puncte ale învinșilor.

Cu o formație cuprinzînd 
niori. Voința Arad (B.Moț 
pierdut eu 1—16 în fața 
Cluj (Cobîrsan 4 v, Hidveghi 4 v, 
Lazar 4 v, Suciu 3 v, Lajăr-Hor- 
vath 1 v).

P. RADVANI — coresp.

trei ju-
1 v) a
Voinței

TG. MUREȘ (prin telefon, de Ia 
corespondentul nostru județean).

Formația locală Comerțul a fest 
învinsă la limită de Politehnica 
București cu 8—9. întîlnirea a fost 
extrem de eehilibrată, nici una din
tre echipe neputindu-se detașa de 
pe pareursul întregii întreceri cu 
mai mulț de un punct, Meciurile 
cele măi dîrze au fost cele 
dintre Șîngiorzan (C) — Bobccică (P) 
2—1, Szentivani (C) — Colceriu (P) 
2—1, Șîngiorzan (C) — Antal (P) 
1—2, Szentivani (C) — Bobocică
(P) 1—2. De la învingători au „mar
cat" Antal 4 v, Bobocică 3 v, Col- 
țescu și eolceriu cîte o victorie. 
De la învinși, Șîngiorzan a fost cel 
mai bun i 3 v.

La scorul de 8—8, Colceriu a cîș- 
tigat la Valics într-o partidă desfă
șurată după regula activizării.

I. PAUȘ
1,4 IAȘI, echipa oaspe Progresul 

București (Luchian 4 V, Oyanez 
4 v, Maria Alexandru 4 v, Cauri 
4 v, Luchiân — Qvânez 1 v) a în
vins pe C.S.M. (Dominte, Radu, 
Scorpan, Sumulea) cu 17—0,

ECHIPA ROMÂNIEI

PARTICIPA LA „TURUL BULGARIEI44
cinei cl-

___ ... Berkovica 
pentru a lua startul în turul Bulga
riei. Au făcut deplasarea rutierii : Fr. 
Gera, I. Cernea, M. Hrisoveni, N. 
Tânase și N. David, și M. Simion — 
antrenor, D. Lascu — mecanic, D. Ma
nea — arbitru și T. Dinuț — condu
cător.

Competiția se va desfășura între 
SI septembrie — 1 octombrie, timp în

Luni seară, un grup de 
cljști români au plecat la

eare coneurenții vor acoperi 13 eta
pe fin numai 10 zile) cu un total de 
1 530 km. Iată circuitul pe care se va 
concura : Berkovica — Vidin, Vidin 
— Lom, Lom — G. Dabnik, G. Dab- 
njk — Gabrovo, Gabrovo — Razgrad, 
Razgrad — Tolbuhin, Zlatnipjasaci — 
Burgas. Burgas — Slivene, Slivene — 
Stara Zagora, Stara Zagora — Pa- 
zardjik, Pazardjik — Blagoevgrad, Di
mitrov — Sofia.

ÎN ACTUALUL CAMPIONAT

VA FACE STEAUA
(Urmare din pag I)

slab evoluează 
care se anunța 
a campianatu- 

gneșeli eiemen-

cel mai bun. C< se va întimpia. Insă, 
cînd si acesta va intra intr-o... pasă 
neagră ?

Surprinzător de 
Sportul studențesc, 
formația .sururiză" 
lui- Pleclr.d de la
tare de tehnică individuală, de con
cepție iactieă și ajungind la pasi
vitatea dovedită în joc (vom sub
linia că la una din acțiunile for
mației Dinamo în urma căreia s-a 
și înscris, mai mulți echipieri ai 
Sportului asistau sprijiniți de... 
bare I) iată tabloul oferit duminică 
de această echipă. Poate, prin ve
nirea Ia conducere a energicului 
antrenor T. Rădulescu vom asista 
la un reviriment

O notă bună pentru Politehnica 
Iași — candidata la retrogradare 
de anul treeat care practică acum 
un joc deschis, la mină, dar eu 
multe erori de tehnică — și pentru

PRIVELE DISPUTE ÎN DIVIZIA 8
Duminică s-a reluat și competiția 

echipelor din divizia secundă. La 
start s-au prezentat formațiile repar
tizate in seria a doua. Iată rezultate
le înregistrate : Farul II — Construc
torul Constanța 25—9 (15—3), I.T.C. — 
Șo. sp 2 — I Constanța 18—18 (S—12), 
Voința Constanța — $c. sp. 2 — II 
Constanta 18—3 (12—3), C.F.R. — Por
tul Constanța 13—3 (4—3), Cimentul 
Medgidia — Chimia Năvodari 15—8 
(Q 8),

Cornel popa — coresD. iud.

O CURSA SOLITARA?
Sibiu, un XV agresiv (inCS.M. 

sensul bun al cyvîntului), dur încă 
fragil 
dintre 
bișnuila 
ria București.

Am lisat la urmă echipa campi
oană, Universitatea, și noile promo
vate t Vulcan, Precizia feăcele și 
C.S.M. Suceava. Studenții, ocupanți 
ai locului 8, nu au maj dovedit a- 
ceeași formă care le-a adus titlul 
(chiar dacă duminică au 
scorul etapei in meciul cu 
Suceava), evoluția lor fiind 
mai nesigură ea în trecut.

în ceea ce privește legarea 
xr.partimente. în nota o- 
Rulmentul Birlad și Glo-

stabilit 
C.S.M.

mult 
lăsind

impresia unei formații ce nu s-a 
pregătit îndeajuns și care mai are 
de exersat anumite procedee teh- 
nlco-tactiee. Dintre noile promova
te, doar Vulcan a reușit o frumoa
să evoluție (ee e drept, nu a sus
ținut încă partidele cele mai difi
cile), pentru care merită toate fe
licitările- Precizia se străduiește, 
dar reușește încă puțin. în timp ce 
C.S.M Suceava, cu redusa expe
riență ce o are nu poate, deocam
dată, emite pretenții mai mari.

Sezonul internațional bate la ușă. 
AvincJ în vedere că miercuri rug- 
byștii selecționați în lotul național 
vor susține un jac de verificare, 
i-am „ocolit", deocamdată (deși, 
repetăm afirmațiile din cronici, ei 
au avut a evoluție ștearsă și necon
vingătoare), pentru a ne pronunța 
după acest trial.

ANUNȚ
Fabrica ce caiculotocre electronice București, eu sediul în București, 

str. ing. George Canstcntinescu nr. 2, sector 2, platforma Industrială 
Pipera, angajează urgent tinyi între 15—18 ani, pentru calificare prin 
ucenicie la locul de munco (2 cni) conform instrucțiunii©! Ministerului 
Educației și Invățâmintului nr. 126320 47, pentru meseriile :

• STRUNGAR
• LACATU5

Se primesc și candidați din județul lifov pe o raza de 50 km in juryl 
Capitalei.

înscrierea cqndidaților se face pe baza următoarelor qcle :
— certificat de naștere, copie ?i original
— certificat de absolvire a școlii generale
— fișa copilului de la 0—15 ani eliberată de școala generală șqu 

certificat medical eliberat de circumscripția medlce-șanitarâ la care can
didatul este in evidența

— buletin de analiza singelui și examen radiologie pulmonar.
Informații suplimentare la telefon 33 67 60, interior 120. Mijioace de 

transport : autobuzele 101 și 106 ; tramvaiul 16 (la capăt).
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DUPĂ 5 ETAPE

PREMISE FAVOR WE IN„lANSAREA"ECHIPEI DE TINERET
• Mai există, totuși, citeva puncte nevralgice

în încercările ei pentru găsirea 
celei mai corespunzătoare formule, 
echipa reprezentativă de tineret a 
susținut durpinică, la Pitești, un 
nou joc de verificare, în compa
nia divizionarei A, F. C. Argeș. 
Echipa campioană, din rinduFile 
oftfeia au lipșiț Stan și Dobrin, a 
fost un sparring partener uțil prin 
seriozitatea cu care a abordat par
tida.

C. Drăgușin și E. Jenei, cei doi 
tehnicieni care pregătesc reprezen
tativa de tineret în vederea apro
piatului campionat european, com
petiție în care va debuta la 29 
octombrie, cînd va întilni la Ti
rana seleetionata similară a Alba
niei, au căutat în testul de la Pi
tești să-și obișnuiască elevii cu 
condițiile susținerii jocurilor în de
plasare. C. Drăgușin ne-a și comu
nicat în cîteva cuvinte principa
lele obiective în legătură cu acti
vitatea fiecărui jucător în teren, 
sarcinile de joe și uniformitatea 
în concepții. „Ideea de joe pe care 
o preconizăm se bazează pe cea a 
primei echipe reprezentative și are 
ea punct final imprimarea unui 
stil de joe propriu, constructiv- 
ofensiv, specific jucătorilor noștri. 
Am face o marc greșeală dară in- 
tr^ diferitele eșaloane n-ar exista 
o unitate de vederi atît in pregă
tire, dar mgi ales în concepție. Pe 
fapt, SCOPUL ECHIPEI DE TI
NERET NU POATE FI
DECIT ACELA DE A FORMA 
CONTINUU ELEMENTE CAPABI
LE CARE SA ASIGURE PERMA
NENTA PRIMENIRE A LOTULUI 
NAȚIONAL. Echipa de tineret are 
deja un schelet de bază, ața că 
acum nu ne mai rămine decit să 
facem unele retușuri încercind 
cîțiva jucători noi pe posturile de
ficitare, cum ar fi cel de extremă 
stingă unde, in funcție de randa
mentul său, sperăm să-i titulari
zăm pe Szabados, în același timp, 
căutăm să ne asigurăm citeva re
zerve care să np fie cu nimic mai 
prejos titularilor".

în funcție de aceste premise, am 
remarcat în partida de la Pitești—

...1. COMPONENTA ALAMBICA
TA A FORMAȚIEI ALCĂTUITA 
DIN JUCĂTORI DE LA FOARTE 
MULTE ECHIPE. SITUAȚIE CE 
DAUNEAZA EVIDENT ÎN PRI
VINȚA OMOGENIZARH. De exem
plu, linia de atac din prima re
priză (Troi, Mulțeseu, M. Sandu, 
Petreanu) formată din jucători de 
la patru cluburi, a acționat dez- 
îinat. fiind lipsită de sincronizare 
în intenții și acțiuni (pase tnanș- 
rnișe cu întÎFZiere și imprecise a- 
dresate coechipierului mai puțin 
bine demareat ; ignorarea _un- 
doi“-uFik>F; tendință de joc indi
vidualist), evoluînd cu un randa
ment foarte scăzut. Din acest corn, 
partiment s-au văzut întrucîtva 
Troi, (deși a jucat extremă dreap
tă), Mulțescu și Szabados, înlocui-

torul lui Petreanu pe aripa stingă. 
Nici M. Sandu și nici Năstase nu 
au dat randamentul scontat, așa 
că atacantul central stingă rămine 
problema nr. 1 a liniei ofensive. 
Credem că readucerea Itjj 
acest post și ineertarea

CERINȚE. Soluția cu Anghelini pe 
postul de fundaș stingă a dat roa
de ți, in general, toți ceilalți as 
Părători și-au găsit echilibrul

-4. EXCELENTA PREGĂTIRE 
A TUTUROR JUCATO»
La capitolul pozitiv, nu

FUIgerul Darohai — A.S.A. Ctmpulung 
s—0 (0—0)

Străduința Suoeavg — C.S.M. Suaaava 
1-3 (1-3)

Textila Botoșani — I.T.A. Iași 3-J O—») 
Unirea Iași — Nicolina Iași 1—1 (1—®) 
Foresta Fălticeni — Minerul Gura Hu- 

maruim 4—0 (3—0)
Victoria Roman — Danubiana Roman 

1—3 (0-2)
Ai-tntul Frasin — Minobraăul Vatra 

nomei s—o (3—O)

(Corespondenți : N. AnghehtUs, N. 
FuUxiu. V. ȘtefMiMe-u, P. Enxthe, tr. 
EMChe, C> Pop* «1 B. Avram)

3 4 • 1 *- 3 » 
im*-'
3 3 3 3 9-4
3 3 13 9-1
I 3 « 3 u- i

1. 
2. 
a. 
<. 
a.
(.

l T
<
I
I

ALTUL

Miine, la Ruse

OUNÂV - IOTUL DE TINERET
Lotul reprezenta ti vde tineret va 

întilni 
Dunav, 
vizie a 
baliștij
Ruse cu un autocar.

Antrenorii Cornel Drâgușin și 
Emeric Jenei au deplasat următo
rii jucători : Iordache, Ștefan — 

.postări ; Cristache. Citigarin, Sma- 
randache, M. Oltean». Anghelini — 
fundași ; Boloni. Tănăsescu. Bel- 
deanu, M. Stelian — mijlocași ; 
Troi, Mulțescu, M. Sandu, Nâstasc. 
Petreanu. Szabados, Tolea (Poli
tehnica Galati) — ataeanți.

mîine, la Ruse, formația 
care activează în prima Di- 
campionatului bulgar. Fot- 
români pleacă azi spre
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lullat Minerul Bihor — Metalul Aiud. 
Aurul Brad — Arleșul Turda, Industria 
sîrmei Cîmpia Turzli — Tehnofrig Cluj, 
C.I.L. Gherla — Soda Ocna Mureș.

Metalul Top-eț — lira Drobeta Tr.
Severta J—1 (1—1)

A.s. Bocșa — Minerul Moldove Nouă
1- 1 fi—«)

Meteiul Oțeiu Bora — Mineral Matra 

textila Lugoj — Victoria Cra- 
’ Dunirie <C^al»‘. — SUlața Petroșani
2— 1 (3—3)

Cbr.en-.u! Tg. Jiu — Minerul Rovinarl 
lx-1 (1—9)

(Corespondenți : L lulea, C. Avram, 
T. ȚAreau, B. Zeno, C» Oiaru, St. Zvlș- 
— a ai O. VUaeanu).

Vulturii Lugoj 
Mineral Motra
Kn«rui Ro-.laari 
Steagul r. Plen’ța 
DunArea Caiafa*.
MetahJd Topieț 
AS Bbeța 
Meva Drooeta Tr. !

A Pe-dani Tg- Jiu
i. Șuim* FerTOța.-.; 
L Mataiul Oâehi Reș--

14, Mzeral M inova Nouă
li. C ~ng.ru Tg. Jru
IA yxspeta CriiuVa ‘

Eta>a eti'-we : Stdnța , .
Vuriure sexuia LugaJ, Minerul Moldova 
Nouă — fi—estul Tg. Jiu, Meva Drobcia 

Severm — Sveagv! roșu Pienița, A.S 
— Duaă.--a Calaiat, Pandurii Tg. 
Metalul Creta Roe-i, Minerul Rovi-

Olaru, St* Zvlg-

SERIA a X-a

(t-D
Baia

1.
3-
X
4* 
X 
k

Rapid Jibou — Unirea Zalău 1—1
Recolta Salonta — Constructorul 

Mare 3—0 (1—0)
C.I.L. Sighet — Victoria Cărei 2—1 , .
Minerul Cavnio — Bihoreana Marghita 

2-1 (2—0)
Voința Cărei — Bradul Vlțeu (a-a În

trerupt tn mln. 37. la 2—1)
Topltoral Baia Mare — Someșul Saitl 

Mare 3—1 (3—0)
Minerul Baia Sprie — Minerul Ba.? 

Borșa 2—1 (2—0)

(Corespondenți : F.
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- l-cprc. — Furnirul Dețș 1-4

C- C.FJL Simerta S~1
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'.'turca
0-3)

Aneșul
Industria slrmti Ctmpia Turta —

« C'.n.xa Turtit S—î (2—1).
Tenr.oîrtg Cluj — Deraiata Cluj
Metalul Aiud — Aurul Brad 3—1
Căi. Blaj — Mineral Binar »—»

C-«
'CcrwpeedtBȘi : l FiUp 

St. Gturrtu. K. Fehervari, 
Muateaau).

— C^pTue

Vjfete — Fo

t-3
(t-u 
Q-tt 

Occa Mureș — Mâtaur ZLatna 1—X

(Corespondenți : L Mandache, C. Alaxa, 
T. Ungureanu, D. DUconescu, D. Crăciun, 

Groapă ți I. Bodnar).

1. C.S.M. Buoaava 3 3 l 1 13- 4 1
1 Avlntul Frasin 1 3 l 1 j-lî

Foresta Fălticeni Sili 1— 5 î
L Fulgerai OorohM 5 3 11 Flf
5. Danubiana Roman 1141 11— â <
A I.T.A. liș. 1341 t-M
1. Nicolina 1*5' till T— î 5
ti Texu'a Botoșani 11 ll 8—11
». Victoria Racaan 13 4 3 11-11 4

1». Unirea Iași 3 13 3 »- 3 4
ÎL ICnerul Gura 

Hum oralul illl 4-i» 4
ÎL Străduința Suam 'a illl 4- 4 1
it A.SjA Ctaapuiuag 13 13 *- 1 •
14. Mmobradul Vațra 

Dome. 3 13 4 3-U 1

p. riitoare (14 tepteaabrte) t 1

(Corespondenți : F. Kulcsar. Gh. €a- 
trlu. V. Mihali, Z. Debrețcnî, Tr. SUggnb 
V. SăsAranu și A. Domuța).Săsăranu ți A. Domuța).

5
5
5
5
5
5

Minerul Gșvntc
Topitonil” 
Victoria Cărei 
Min. Baia Spui© 
Recolța Salonta 
Bihoreana Mâ'rghita 
CfL Sighet
Bradul Vișeu

1.
2.
3.
4.
5.
6.
y.
8. _____ ....
9. Rapid Jibou ș 2 J 2

10. Someșul Sâțu Mare 5 113
11. Unirea Zalău 5 113
12. Minorul Ii or șa 5 10 4
13. Voința Care! 4 10 3
H. Constr. Baia Mare 5 0 14

Etapa viitoare : Constructorul

M.

5—6 5
3— 7 3

I: mi metan Mediaș

a detrt locanta 13 și. retpectv, W-ll!

Etapa viitoare : Constructorul Baia 
Mare — Minerul Baia Sprie. C.I.L. ’ Si" 
ghetul Marmației — Someșul Satu Maro’i 
Bihoreana Marghita — Voința '
Bradul Vișeu —' Topitarul Baia 
Unirea Zalău — Recolta Salonta, 
rai Bala Borșa — Rapid Jibou, 
r’.a cărei — Minerul Cavnic.

SERIA a XI-a

M Cl as — Min.a-ui GkMar >—1

tir-raC

Cărei < 
Jvfare* 
Minier 
VictG*

U1

Bir»

Tg,

l-l

Lacul Ursu Sovata — Viitorul Gheor* 
ghieni 3—0 (0—0)

Textila Odorhei — Forests Susenii 
găului 4—0 (3—0)

Viitorul' Tg. Mureș — Forestierul 
Secuiesc 2—1 (1—4)

Mureșul Toplita — Minerul ^ălan 
0-0)

Gaz metan Mediaș — Vitrometan Mediaș 
2—0 (1—0;

Unirea Cristur — Carpați covasna 
l-l (1-D

Someșul Beclean — Oltul Sf. Gheorgha 
1-0 (0-0)

(Corespondenți s A. Fekete, A. Pialoța, 
A. Szabo, V. Pașcanu, R. Medleșan, V. 
Lorlntzl și I. Pintea?.

SIMETRII DIVIZIONARE B

SERIA o N-.

Babadag Oțelul Gșiați

Galați LM.U.

CTJ mia Briua

Constan^ — Vutorai Brăila

Medgicia — Constructorul 
fl—•)

ț
l
| 
a 
f

Bfir

REPREZENTATIVA ROMÂNIEI
A AJUNS LA HELSINKI

«

Dr. DUMITRU TOMESCU 
medicul totului 

văzut da AL. CLENCIU

să așteptăm vești de la sursă, 
erele

Dunărea 
fr-l (9-1)

Granitul
1-0

Ancora
1-9 (0_0)

Știința Constanța 
L-l (0-4)

Comerțul
X—1 (Li)

Electrica
i4ă(t-oj

Cimentul
Galați 3-1

pe care le vom cutege în 
cane urmează.

(Umart din pag. 1)

antrenament pe stadionul olimpic. 
Timp de 60 de minute, sub condu
cerea antrenorilor Angelo Nieules- 
cu și Ion Voica, cei 16 compo- 
Renți ai lotului vor lua parte la 
o ședință de pregătire cu caraster 
tehnico-tactte.

Șositi de puțină vrem® aloi, 
n=am reușit să ne integrăm încă 
in ambianța sportivă, mai precis 
în aceea care înconjoară partida 
Finlanda — România din prelimi
nariile campionatului mondial. Ni 
se spune, totuși, de către primii 
intervievați, că, față de trecutul a» 
prepiaț, interesul pențrt} sportul 
cu balonul rotund este, oricum, în 
creștere. Acest plus de popularita
te se datorește rezultatelor mai 
bune obținute. în ultimul timp, de 
către reprezentativa Finlandei, ad
versara noastră de miercuri. Așa 
cum se Știe, ea a obținut cîștig de 
cauză (scer î—»0) în prima partidă 
susținută, în preliminariile C.NL, 
cu Albania, a pațdÎRgt apoj o vic
torie (2—1) cu selecționata olimpi» 
că n R. F- a Germaniei și (in șeor 
egal (1—1) cu puternica reprezen
tativă a U.R.S.S.

Dar. să nu anticioăm de ne a-

S c. Fiii». D. _ 
Frâple**-a, Ga.

PRIMELE ETAPE ALE CAMPIONATULUI
IN DISCUȚIA COLEGIULUI DIVIZIONAR A

în ziua de luni 23 septembrie, 
la sediul Federației romărve da 

fotbal va avea Joc o nouă secinta 
a CoJeșiului divizionar A. Pe <ti-

(finea 
începe 
desfășurării 
ca-’npwnăîuluj Diriaei Ă.

de Ei a țed nței, pare 
la ora 11, figurează analiza 

primelor etape ale

va

—

ARBITRII MECIURILOR ETAPEI
A IV-A A DIVIZIEI A

Gșz metan Mediaș 
Lacul Ursu S ova ta . 
Forestierul Tg. 
Viitorul “ 
Minerul 
Textila 
Viitorul 
Carpați 
Someșul 
Oltul Sf. Gheorghe 
Unirea Cristur 
Mureșul Top’ița 
Foresta Suseni 
Vtțrometan Mediaș

(Echipa Vitrometan 
sancțianătă — a fost penalizata 
pur.cte).

Etapa viitoare : Someșul Beclean — 
M-nera! Bilan. Vitrometan Mediaș — 

Lauai Vrsu Sovata, Viitorul GheorgRloți
— t aicea Cristur. Oltul Sf. Gheorahe
— Vatorul Tg. Mureș. Foresta -UScr.i
— Carpatî C*?vasna. Forestierul Tg. Se
cuiesc — Gșz metan Mediaș, Mureșul 
Topiija — Textila Odorhei.

1.
3.
3.
4.
5.
c.
7.

& 
«. 

IA 
ÎL
12.
13.
ÎS.

Sec.
Tg. Mureș 
Bălan "■

Odorhei
Gheorghleni 

Covasna
Beclean

SERIA

e.s.u.
Textila 
(0-1)

Torpedo Zi raești 
2—3 (l—0;

Tractorul Brașov 
Mica 3—5 (1—0)

Chimica 
Cisnădie )

U.P.A. i 
(0-0)

Chimia
1—1 (1—0)

(Corespondenți : G. 
C. Cbiriac, G. Lorac, 
Gh. Matei).

Sebeș —

2 2 
0 3 
1 3 
1 3
1 3 
0 4
0 3

Mediaș

□ Xli-a

— Jlincl 
cu patru

Lotrul Brezoi 6—0
Carpați Brașov l ~4

— C.F.R. Sighișoara

— Metalul Copșa

i Tirnăveni
3-4 (1—0)
Sibiu — Oltul

T-r Independența

Rm. Vflcea 1—1

Or. Victoria — I.C.I.M. Brașov

l.
Carol. D. Lâdaru, 

’ Ducan, *I. ll>e șl

1. I.C.I.M. Brașov 5 4 10 12— 1 a
2. Traaorul Brașov 5 3 2 0 11- 5 8
3. C.F.R. Sighișoara 5 3 11 8— S 7
4. Lotrul Brezoi 5 2 2 1 FU
5. Carpad Brașov 5 2 1 2 7— 4 5

S— 7. independența
Clsnădle 5 2 1 2 9- 8 5

3— 7. C.S.U. Brașov 5 2 1 2 8— 7 5
S. Chimica TîmAvenl 5 2 12 S— 7 5
4, Chimia Victoria 5 1 2 2 7— 7 4

10. Oltul Rm. VHoea 5 12 2 6—8 4
11. Torpedo Zămești 5 113 6-^ S 3
ÎL U.P.A. Sibiu 5 0 â 2 7—12 3
ÎL Metalul Copșa Mică 6 1 0 4 2—0 2
14. Textila Șebeș 5 2 0 Ș y

pa Textila Sebeș — fiind sancțio
na penalizată cu patru punct*)

Etapa viitoare : Torpedo Zănțeșt; — 
C.-iiana T-.rnăvcni, Lotrul Brezai —. 
U.P.A. Sibju. Metajul Copșă Mică. — 
C.S.U. Brașov, Carpați Brașov — Chimia 
Or. Victoria, c.r.R. Sighișoara — trae- 
•ctrai Brașov. I.C.I.M. Brașov — Inde
pendența Cimădie, Oltul Rm. Vilcea — 
Textila Sebeș.

UN ARBITRU ROMÂN 
VA CONDUCE PRIMA MANȘĂ 

A FINALEI „CUPEI»F

BALCANICE”—INTERCLUBURI

Rapid — Steaua : C. GHEMI- 
GEAN, ajutat la linie de C- B»CR- 
Jaseu și D. Gheț-j (top din 
rești) ■

F. C. Argeș — Farul : E CtM- 
PEANU (Cluj), ajutat de E Călbă- 
jos (Cluj) ți S. Mureșan (Turda) ;

A. S. Armata Tg. Mureș. — .U” 
Cluj : M. ROTARU fiâși), ajutat 
de L Angheiiu (P. Neamț) și V. 
Lupu (Roman) ;

Jiul — C.S.M. Reșița : P. SOTIR 
(Mediaș) ajutat de V. Ciog (Me
diaș) și S. Drăgulid (Tr, Severin) ;

Sperm] Studențesc — Dinamo : 
A. BENTU. ajutat de V. Toma șl 
A. Munich (toți dip București) ;

CF.R. Cluj — Petrolul; CHI- 
LIBAR. ajutat de I. Constantin și 
I. Răileanu (toți din Pitești) ;

Steagul Roșu — U.T.A. : V. PA- 
PUREĂNU, ajutat de Gh. Micloș 
și Gh. Dragonir (toy din Bucu
rești);

Sport Club Bacău — tiniv. Cra
iova ; m. BĂDULESCU, ajutat de 
V. Iacob și Z. Szilaghi (toți din 
Oradea).

Prima manșă a finalei „Cupei 
Balcanice" — intercluburi, care 
va oppne pe Trakia pipvdiv lui 
Vardar Skoplje, va fi eendusă 
de un arbitru român, ce yrjnegr 
ză a fi desemnat de Colegiul 
central al arbitrilor.

Partida va avea loc în ziua 
de 27 septembrie, la Plovdiv.

ASTÂ-SEARĂ TRAGEREA EXCEPȚIONALĂ
LOTO - 19 SEPTEMBRIE

PESTE HOTARE
pauă echipe feminine de fothal sus» 

tin turnee peste hotare. în cursul șăp- 
tăminil trecute Femina Iași g plecșț 
în Cehoslovacia, unde ,va susține două 
partida. Cea de a doua formație este 
Unirea Tricolor Bucuroșii, oare l)r- 

Șă plece azi în Iugoslavia. 
Bucurister.ceie vor evolua la Belgrad, 
In con-mania echiuei Elan, si la Zemin.

rneazg sg plece azi în Iugo:

După cum este eynascut partiei- 
panțitor ia sistemele noaștre do 
jac, astă seară va avea loc în 
sala Clubului finanțe-bănci, la ora 
18,30, tragerea excepțională Loto. 
La această tragere specială se vof 
aowda NELIMITAT • BANI —. 
premii în numerar de valoare fixă 
și variabilă • AUTOTURISME ~ 
Dacia 1300 și Skoda S. 100 precum 
și EXCURSII cu petrecerea RE
VELIONULUI la SOFIA.

Această tragere poate aduce 
pentru fiecare dintre dumneavoas
tră marile premii visate. După tra
gere va rula pentru spectatori un 
interesant film ariistie.
AȚI CUMPĂRAT '------------
TRAGERE PRONOEXPRES 

MÎINE ?
Parțioipind lp tragerea Prono- 

expres de mîine puteți deveni fer 
riciții cîștigătorl ai unor mari pre
mii în bani.

Mîine 
transmite 
poațțbras

PRONOEXPRES

BILETUL DE 
DE

seară Televiziunea va 
în direct tragerea Pro- 
rla la avq 12'20.

UÎȘTIGURILE CONCURSULUI 
NR. 37 DIN 13 SEPTEMBRIE 1972

EXTRAGEREA I ; Categoria 2 :
1.70 variante a 40.121 lei; cat. 3 : 
11,15 a 6,117 lei ; cat. 4 : 53,80 a 
1.268 iei ; cat. 5 : 120,60 a 566 lei ; 
cat, 6 : 4,025,63 a 40 lei.

Report categoria 1 : 911.358 lei.
EXTRAGEREA A II-a : Catego

ria A : 1 variantă 25% a 100.000 
lei și 1 
cat. B: „ ___  __,
46.70 a 1.486 lei ; eat. D : 2.093,40 
a 60 lei; cat. E ) 125,85 a 200 tei; 
cat. V: 2.948,80 a 40 lei.

Report categoria A : 7.461 lei.
Premiul de 160.000 lei a revenit 

lui ANGHEL ANDREI din Ploiești 
care cîțtigă un autoturism la ale- 
gere plus diferența în numerar.

Rubrică redactată 
de LOTO PRONOSPORT

variantă 10% a 40.000 lei ; 
11,70 a 5.932 lei ; eat. C :

ng.ru


înre 
televi 
numa

DIALOG CU RADU DEMIAN

FRANJADE SPECIALIZARE

AGENDA SAPTAMINII

egida federației franceze 
Pe tema acestui curs, la 
am purtat un interesant 
antrenorul Radu Demian. 
au fost eursantii ?

CICLISM Tour de 1’Avenir — Trofeul Peugeot (amatori)
TENIS Turneu pentru Marele Premiu — F.I.L.T. la Los Angeles

ȘAH A XX-a Olimpiadă, la Skoplje 
AUTO Turul Franței (Grand Tourlsme) 
HANDBAL. Turneul armatelor prietene,la Wroclaw

România (preliminariile C.M.), la Helsinki ;

ashe Învingător la Montreal...

SlMBĂTĂ Șl DUMINICĂ, PE STADIONUL „1 MAI" DIN CONSTANȚA

VEDETE ALE ATLETISMULUI MUNDIAL VOR FI PREZENTE
LA STARTUL TRIUNGHIULARULUI
ROMANIA - FINLANDA - SUEDIA
Vedeta nr. 1 a atletismului su

edez este, indiscutabil, aruncătorul 
de disc — Kicky Bruch, un sportiv 
cu o comportare destul de con
troversată, dar de o ridicată va
loare tehnică. Uriașul aruncător 
scandinav măsoară 199 de centi
metri și «întărește... 132 de kilo
grame Este născut la Goteborg, la 
2 iulie 1946.

Bruch este, poate, unul dintre 
cei mai ambițioși atleți contem
porani, un sportiv animat de aspi
rații, le-am zice chiar, nemăsurate, 
dar care — cel puțin pină la a- 
ceastă oră — n-a ajuns să culeagă 
roadele acestor ambiții și aspira
ții, a pregătirii titanice pe care a 
desfășurat-o de-a lungul anilor. In 
1968, de pildă, cînd a izbutit să 
trimită, pentru prima oară, discul 
dincolo de linia celor 60 de metri, 
Ricky a declarat, 
titlul de campion 
Ciudad de Mexico, 
pa. A crezut atît 
ceasta opinie incit 
posibilități, de pe 
sitario (locul 8 cu I 
primat total, ceea 
ternarea sa într-o 
cialitate. Refăcut, 
antrenamentele și în 1971, la înce
putul sezonului de concursuri, el 
a obținut un rezultat de peste 70 
de metri. Recîntărirea discului i-a 
produs o nouă situație de depri
mare, o nouă spitalizare, deoarece 
celor 2 kilograme regulamentare 
ale discului le-a lispit o bagatelă 
de... 7 grame, fapt pentru care, 
bineînțeles, performanța n-a putut 
fi omologată ca record mondial

La Helsinki, la campionatele eu
ropene, Ricky Bruch suferă o nouă 
înfrîngere grea și, am spune, to
tal neașteptată, prin necalificarea 
în finala de opt (locul 9 cu 59.08 
m). Selecționat, în acest an, pentru

sus și tare, că 
olimpic, de la 
nu-i poate sca
de mult în a- 

■. rezultatul, sub 
Stadio Univer- 

58,94) m l-a de- 
ce a impus in- 
clinică de spe- 
Bruch a reluat

pe identici în 1969, la . europenele" 
de la Atena, atletul suedez se cla
sează al doilea (61,08 m) dar după 
mari emoții. Dintr-o neatenție a 
arbitrilor din sector, a fost cît 
pe aci să cu fie considerat ca 
ficat în concurs. Contestația 1 
trodusă de conducătorii delegați 
sale a Ss>st admisă având ca unică 
probă una dintre aruncări 
gistrate pe telerecordingul t 
zi unii elene! La trei zile 
după C. E. de la Atena, Bruch ob 
ține, la Malmo, 68 
bun rezultat monc

lat
acest

m, 
m, 
m,

Scâpaț d 
limpice p 
Cons an ța. 
un rezultat 
metri. Rick 
să-l realize

Tema: STAGIUL

1966 — 56226
1968 — 61.98
1970 _  67.14
19* € |

r-f

.06 m — cel mai 
lial al sezonului, 

evoluția rezultatelor
; 1965 — 55.73 
m, 1967 — 59.34
m, 1969 — 68.06
m, 1971 — 68,32

sesia întrecerii 
că. duminică, 
putea aplauda 

al de peste 70 
in măsurăeste

★
Finlanda , țara celor 

lacuri și ale celebrelor 
făurit in li 
cu totul deosebită 
bllilor săi ak 
patine 
1 etice, 
în ar 
mond*an 
datorită

saga și-a 
lea sportului o faimă 

grație inepuiza- 
wri pe schiuri, pe 

și pe pista stadioanelor at-
Atleiismul finlandez a atins 

iintre cele două războaie 
tm nivel extraordinar 

personalității unor spor
tivi ale căror nume au intrat, pur
și simplu in legendă, și care sînt 
învățate «MM ra— școală. Vom a- 
minfi de Paavo Nurmi, Hanes Ko- 
leh-.a.r.er_ V .le MMț MHCf Sal
mines etc. galeria marilor alergă
tori fendișr. incheindu-se, prin 
1948—49 cu Heino, marele adver
sar al Iui Zatopek. Au trecut a- 
rai. Fondișrii finlandezi deși ating 
rezultate superioare celor ale pre-

Ricky Bruch a lansat discul. Unde se va opri ?...

gența tactică. Deși cade, la jumă
tatea cursei de 10 000 m, remon
tează terenul Dierdut și termină 
învingător în 27:38,4 — nou record 
al lumii. După numai cîteva zile, 
Viren își reeditează victoria, cîști- 
gind irezistibil și titlul olimpic pe 
5000 m (13:26,4).

Un alt finlandez, de data aceas
ta un semifondist, obține și el vic
toria în cursa de 1500 m. Este 
Pekka Vasala (183 cm, 65 kg, năs
cut la 17 aprilie 1948) care-1 în
trece detașat, într-un sprint pre
lungit, pe marele favorit, kenya- 
nul Keino (campionul de la Me
xico) realizind 3:36,3. Turiștii fin-

LABORATORUL 
SĂNĂTĂȚII"

pece If OOO

Aspect din cursa finală de 5000 m la C.E. din 1971 Conduce polonezul 
Malinowski. In spatele său, cu numărul 738, Juha Vaatainen care-l mas

chează puțin pe Lase Viren

landezi prezenți în tribunele lui 
Olympia Stadion, exultă de bucu
rie : Finlanda întreagă este în mare 
sărbătoare. Marele Nurmi, aflat la 
o vîrstă foarte înaintată, este prin
tre primii care-i felicită...

Pe Viren, pe Vasala, pe atâtea 
alte vedete 
landez vom 
și tul acestei 
dem și noi și să le aplaudăm 
luția. Ei vor fi. indiscutabil, favo- 
riți în probele respective, în me
ciul triunghiular România—Fin
landa—Suedia, de la Constanța.

ale atletismului 
avea ocazia, la 
săptămîni, să-i

fin- 
sfîr- 

ve- 
evo-

Romeo VILARA

Jocurile Olimpice, Bruch este obli
gat de vechii săi adversari Danek 
și Silvester să se mulțumească 
doar cu medalia de bronz, care re
prezenta 
ambițiile 
la ci te va 
olimpică, 
de 68,58 m care înseamnă un nou 
record mondial și pe care, dacă 
l-ar fi înregistrat la Munchen. 
medalia de aur nu i-ar fi putut 
scăpa.

In legătură cu această recentă 
întîmplare, îngăduiți o amintire 

mai veche legată de un caz aproa-

însă prea puțin pentru 
sale. Reîntors în Suedia, 
zile după confruntarea 

Bruch obține un rezultat

să

de 
de

decesorilor nu izbutesc totuși 
obțină și victoriile acestora.

Anul 1971, cu „europenele" 
la Helsinki, marchează o punte 
legătură între trecut și prezent,
învățătorul Juha Vâatăinen obți
ne, în delirul zecilor de mii de 
spectatori, două strălucite victorii 
Ia 5000 m și la 10 000 m.

Și iată Munchenul-1972. De data 
aceasta marea vedetă este Lasse 
Viren, un atlet suplu (180 cm și 
61 kg — născut la 11 iulie 1949) 
care impresionează asistenta prin 
ușurința alergării sale, prin inteli-

MAX EUWE: „Fischer poate oricînd
să-și pună titlul in joc!"

BELGRAD 18 (Agerpres). — Echipa 
S.U.A. a sosit la Skoplie pentru a 
participa la Olimpiada de șah, dar din 
formație lipsește campionul mondial 
Robert Fischer. Acesta s-a reîntors 
la New York duminică seara, venind 
din Islanda, însă' a declarat că nu 
poate pleca în Iugoslavia, întrucît are 
nevoie de o perioadă mai lungă de 
repaus. Se știe, de asemenea,' că nici 
fostul campion mondial Boris Spasski 
nu va juca la Skoplie.

în cadrul unui interviu acordat 
presei sportive iugoslave, președintele 
F.I.D.E., dr. Max Euve, a declarat ur
mătoarele în legătură cu viitorul meci 
dintre Spasski și Fischer : „Fischer 
poate oricînd să-și pună titlul în joc 
mai repede de trei ani, cit prevede 
regulamentul. Dacă nu-1 va întilni pe 
Spasski, pentru Fischer se pregătesc 
alți șalangeri, ca de pildă Mecking, 
Liubojevici, Karpov și Andersson".

La Cluj, pe vreme frumoasă

PRIMELE MECIURI ALE CAMPIONATELOR
NAȚIONALE DE TENIS

CLUJ, 18 (prinCLUJ, 18 (prin telefon, de la co
respondentul nostru) — Luni, după 
ora prânzului, în localitate s-a dat 
startul în ediția din acest an a fi
nalelor campionatelor naționale de 
tenis ale seniorilor la care timp 
de o săptămînă se vor întrece 68 
de jucători și 33 de jucătoare. Par
tidele sînt găzduite pe șase tere
nuri din Parcul orașului și 
atîtea situate în Parcul 
Timpul favorabil a permis 
această primă după-amiază 
tiția să debuteze din plin.

Deocamdată, s-au desfășurat nu
mai meciuri din cadrul probei de 
simplu bărbați, urmînd ca de marți 
dimineața să intre în focul între
cerilor și competitoarele turneului 
feminin. Dintre favoriți, pînă în 
prezent au evoluat doar Viorel 
Marcu (Dinamo) și Dumitru Hâră- 
dâu (Steaua), care au cîștigat întîl- 
nirile susținute la scor sec, în dou?. 
«eturi. Primul a dispus de C. Hîrju 
(Dunărea Galați) cu 6—4, 6 B, iar

de tot 
Babeș. 
ca în 
compe-

N.cel de al doilea l-a întrecut pe 
Pociuban (U.T.A.) cu 6—0, 6—2.

Iată și alte rezultate, în general 
scontate, din primul tur i Al. Bă- 
din (Dinamo) — I. Crișan (Con
structorul Hunedoara) 0—6, 6—2,
7—5 ; P. Sântei (Industria sîrmei 
Câmpia Turzii) — Tr. Miclea (Să
nătatea Oradea) 6—1, 3-—6,
P Almăjan (Dinamo) — T. 
(Politehnica Cluj) 6—2, 6—1 ; 
Marcu (Dinamo Brașov) — I. 
sapu (Dinamo) 6—0,6—2 ; O. Negru 
(Politehnica Cluj) — P. Dumitres
cu (Progresul București) 6—2, 6—4; 
Gh. Giurgiu (Industria sîrmei 
Cîmpia Turzii) — R. Giurgiu (Să
nătatea Oradea) 6—2, 1—6, 6—2 ;
I. Spătaru (Electrica Timișoara) — 
Al. Cruceanu (Progresul Bucureștii 
6—1, 6-2.

întrecerile continuă. în fiecare zi, 
pînă duminică, atît în cursul dimi
neții, cît și după-amiaza.

6-3 ) 
Faur

Tr.
Ca

P, BADVANI

Trei dintre cei mai valoroși an
trenori români de rugby-Radu De- 
mian. Teodor Rădulescu și Bebe 
Boboc au fost prezenți nu de mult 
la Un stagiu de specializare orga
nizat sub 
de resort 
înapoiere, 
dialog cu

— Cine
— Antrenori de primă mînă din 

Franța — circa 60 — și alături de 
ei reprezentanți ai unor țări în
scrise în F.I.R.A. $i în acest caz. 
bine selectați, capabili să răspundă 
exigențelor unui stagiu de gradul 
III. Adică cel mai dificil.

— Care a fost orientarea și struc
tura stagiului ?

— S-a lucrat foarte mult practic, 
mai exact 4 din cele 9 zile ale sta
giului. S-a lucrat masiv, cite 8 ore 
pe zi, cu o scurtă pauză pentru de-

jun. Iar seara, după ședințele teore
tice și practice noi, cursanții, ne 
aflam din nou împreună la diverse 
colocvii deschise în cadrul cărora 
am efectuat un foarte util schimb 
de experiență, am vizionat filme 
sportive, am luat în discuție unele 
probleme care ne interesează pe 
toți deopotrivă, în ideea centrală de 
a face din rugby un joc tot, mai 
agreat de spectatori.

— De obicei, la asemenea acțiuni 
organizate de francezi sînt prezenți 
lectori dintre cei mai cunoscuți și 
apreciați...

— Nici actualul stagiu n-a făcut 
excepție. Prelegerile și ședințele 
practice au fost conduse de perso
nalități ale rugbyului ca Michel 
Celaya, antrenorul echipei Franței, 
Raoul Barriere, antrenorul princi
pal al redutabilei echipe din Bă-

is—24
1»—24

(cat. A)
18—24
18— 24
20— 24
20 FOTBAL Finlanda

Italia — Iugoslavia (amical), la Torino
20 PENTATLON MODERN Concurs internațional, la Sofia
24 AUTO Marele Premiu al Canadei (formula I). la St. Joville
21— 24 CICLISM Turul Bulgariei

MONTREAL 18 (Agerpres). — Te- 
nismanul american de culoare, 
Arthur Ashe, învinsul lui Năstase 
în finala de la Forest Hills, a cîș
tigat proba de simplu a turneului 
de la Montreal, întrecîndu-1 cu 
6—4, 3—6, 6—2, 7—5 pe jucătorul 
australian Roy Emerson. Proba de 
dublu din cadrul 
revenit cuplului 
(S.U.A.) — Tom
care au dispus cu 6—1, 4—6, 7—6 
de perechea Ken Rosewal (Austra-

lia) — Bob 
Africană).

Maud (Republica Sud-

...iar Stan
în

tenis 
contînd pentru

Smith la Sacramento
turneului internațional definala „

de la Sacramento (California), 
. ..... Marele Premiu —

— F.I.L.T., asul american Stan Smith 
l-a învins pe tînărul jucător austra
lian Colin Dibley cu 6—4, 5—7, 6—4, 
8-4.

ziers, de trei ori campioană a țării 
gazdă, G. H. Lamb, arbitru inter
național și mulți alții. Noi am fost 
grupați în două comisii i eu și 
Bebe Boboc în cea care și-a propus 
să dezbată problema „Aglomerările 
în jocul de rugby" în timp ce Teo
dor Rădulescu a făcut parte din 
comisia „Organizarea jocului de 
rugbj’ în atac și în apărare".

— Ce concluzii se pot desprinde 
după acest curs de specializare ?

— Aproape în 'toate . lucrările 
stagiului s-a folosit drept lait-motiv 
deficiența care se manifestă în 
ceea ce privește „grămezile des
chise". A fost, într-un fel, un sem
nal de alarmă. Fiindcă nici francezii 
în campionatul lor, nici celelalte e- 
chipe de pe continent nu realizează 
grămezi deschise care să convingă, 
să fie în spiritul jocului și al eficaci
tății. în această privință numai ex
periența celor din Beziers poate 
constitui un caz de excepție.

— Ce intenții aveți, acum, după 
participarea Ia acest stagiu ?

— Și eu și ceilalți colegi ai mei 
dorim ca tot ce am învățat în 
Franța, să valorificăm cît mai mult 
nu numai în cadrul echipelor pe 
care le pregătim, ci și printr-o con
sfătuire cu antrenorii celorlalte 
formații din campionatul diviziej^A 
și chiar a celor din B. Rămîne ca 
forul de resort să faciliteze organi
zarea unei asemenea întîlniri între 
antrenori, a cărei utilitate nu mai 
trebuie subliniată...

Firește că opinăm și noi pentru 
Ca antrenorii care au participat la 
stagiul de specializare din Franța 
să aibă posibilitatea de a-și împăr
tăși din cunoștințele lor. De fapt, 
ar fi o noutate. Fiindcă au mai fost • 
antrenori români prezenți la di
verse stagii de pregătire — și tot 
în Franța — dar la înapoierea în 
țară nimeni nu i-a luat în seamă...

Tiberiu STAMA

aceluiași
Marty

Okker

turneu a
Riessen 
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VEȘTI DIN ȚĂRILE SOCIALISTE

renume.
: record^nem

btne cunos-
foot*.' mi - . z -
\ndui : Maria
Evgheni Gri-

imir Kuț , Lev
Corpul proje-

institutullui nu-

cuțt pe 
nele g 
Isakova, 
fin. Via 
lașin et 
soral al 
mără a 
cadre, 
sînt doctori in ji 
156 conferențiari 
versitari, 26 anti 
emeriți și aproape 
maeștri ai sportului.

Considerat un adevărat laborator 
al sănătății. Institutul central de 
educație fizică al URSS beneficia
ză de la începutul acestui an de 
un local nou, modern, construit in

"e 2v
ttiințe. 

uni- 
renori 

100

SPERANȚE
Anul viitor orașul 

polonez Lodz 
plini 550 de 
existență. în aceas
tă străveche 
gată în tradiții așe
zare și-au dat, re
cent, intîlnire parti
cipant la cea de-a 
Vl-a ediție a Jocu
rilor tineretului șco
lar polonez, compe
tiție devenită tradi
țională, care prileju
iește la fiecare des
fășurare a sa desco
perirea de noi și noi 
talente.

Pe stadioanele și 
în sălile- de sport ale

va îm- 
ani de

și bo-

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
• Pește 45 000 de spectatori au urmărit 
la Auckland meciul internațional de 
rugby dintre echipele Noil Zeelande și 
Australiei. Jucind excelent, gazdele au 
repurtat o categorică victorie cu scorul 
de 38—3. In legătură cu acest meci, an
trenorul echipei australiene. John 
Franch, a declarat următoarele : „Nu 
m-am așteptat la o înfrîngere atlt de 
severă. Consider că acest insucces este 
cel mal mare suferit de echipa mea, de 
cînd mă aflu la conducerea el“.

Madrid, un meci amical în compania 
canadianului Bill Drover. Peralta a ot>- 
ținut victoria prin abandon in repriza 
a 6-a.

pitorescul parc Ismailovo.
în imaginea alăturată — o grupă 

de studenți ai Institutului, la ora 
de volei, intr-una din sălile de 
jocuri sportive.

PENTRU J. O. DE LA
Lodzului s-au între
cut timp de o săptă- 
mînă sute de tineri 
sportivi, elevi și e- 
leve, din toată țara. 
In multe din cele 12 
ramuri de sport la 
care s-au desfășurat 
întrecerile au fost în
registrate rezultate 
promițătoare, mulți 
dintre fruntașii com
petiției dovedind ap
titudini fizice și ca
lități tehnice sur
prinzătoare pentru 
vîrsta lor.

Specialiștii de re
nume care au urmă-

MONTREAL
lit competiția tine
rilor școlari au re
marcat că mulți din 
tinerii performeri se 
ver număra cu si
guranță printre par- 
ticipanții la ediția 
de - la Montreal a 
Jocurilor Olimpice.

La capătul întrece
rilor. locul ' intîi a 
revenit sportivilor 
din Katowice. Selec
ționata 
nerilor 
situeze 
turor
reprezentative 
voevodatelor 
niei.

orașuluj mi- 
a reușit să se 
în fruntea tu- 
celorlalte 18 

ale 
Po'.o-

BIJUTERII ALE ARHITECTURII SPORTIVE
înregistrat,O statistică recentă a

în întreaga Cehoslovacie, aproxima
tiv 30 000 de diferite instalații de 
cultură ........ — - ■
află 84
în aer 
perite, 
sport, 6 000 de terenuri de fotbal, 
5 500 de terenuri de volei, 1500 de 
terenuri de. tenis, 11 velodromuri 
etc.

Multe din instalațiile sportive 
constituie adevărate bijuterii arhi
tecturale, suportînd orice compara
ție europeană sau mondială. Pala
tul Sporturilor din Praga — care 
a găzduit deja numeroase eveni-

fizică. Printre acestea se 
de piscine acoperite și 705 
liber, 60 de patinoare aco- 
aproape 7 000 de săli de

mente sportive de anvergură —, ve
lodromul din Bmo, unul din cele 
mai moderne din Europa, stadionul 
nautic Praga — Padoli, stadioanele 
de fotbal cu instalații de nocturnă 
din Bratislava, Bmo, Ostrava, Plsen. 
Kosice sau Jablonec — iată numai 
cîteva din bijuteriile sportului ce
hoslovac. Alături de ele, sutele de 
instalații sportive „anonime1 
duc din plin „contribuția" 
coperirea de campioni și 
meni sau, pur și simplu, 1 
rirea sănătății oamenilor 
una din preocupările majore ale so
cietății socialiste.

in concursul atletic de la Rieti

IURI TARMAK ÎNVINS.
ROMA 18 (Agerpres). — Cu prile

jul unui concurs internațional de atle
tism desfășurat la Rieti (Italia), sprin
terul italian Pietro Mennea a cîștigat 
cursele de 100 m și 200 m în 10,2 și 
respectiv 20,3. Atletul american 
Matthews a ocupat primul loc în 
proba de 400 m cu timpul de 45,0, 
întrecîndu-1 pe compatriotul său Fee 
Evans, recordmanul mondial al pro
bei. O surpriză a fost înregistrată 
la săritura în înălțime, în care cam-

i“ își a- 
Ia des- 
record- 

la întă- 
muncii,

pionul olimpic de la Munchen, Iuri 
Tarmak (U.R.S.S.), s-a clasat pe locul 
trei cu 2,08 m. Proba a revenit ita
lianului Gianmarco Schivo cu o să
ritură de 2,14 m.

Alte rezultate : suliță — Lusis 
(U.R.S.S.) 84,68 m ; 800 m plat — Va
sala (Finlanda) 1:46,0 ; prăjină — Tra- 
canelli (Franța) 5,10 m ; 3 000 m — 
Del Buono (Italia) 7:49,4.

Campioana olimpică, Ludmila Bra- 
ghina (U.R.S.S.) și-a adjudecat proba 
de 3 000 m în 9:24,0.

Aseară a avut loc la Skopljo 
tragerea la sorți pentru stabilirea 
prunelor preliminare ale 
piadei de șah. Cele 61 de 
au fost impârțfte în opt 
Echlna României evoluează 
compania următoarelor adversare: 
Tunisia, S.U.A., Iran, Austria. 1'1- 
lipine, Insulele Faroe și Insulele 
Virgine.

Olixr»- 
echîx>e 
grupe, 

in

A Echipa de hochei pe gheață a Cana
dei. în rindul căreia evoluează cîțiva ju
cători profesioniști, și-a început turneul 
in Europa, Jucind la Stockholm cu re
prezentativa Suediei. Hocheiștii cana
dieni au terminat învingători cu scorul 
de 4—1 (1—0. 1—1. 2—0). Cele patru pune-® 
te au fost înscrise de Henderson, Clar
ke, Parke și Cashman. Unicul punct 
al suedezilor a fost realizat de Sterner.

• Cunostiilul boxer american de culoa
re Emile Griffith, de cinci ori campion 
al lumii la categoriile semimijlocle șl 
mijlocie, a repurtat un nou succes. In 
gala disputată la Boston, el l-a învins 
la puncte, după 10 reprize, pe Joe De- 
nucci. Griffith intenționează să-și depu
nă din nou candidatura la titlul mon
dial al cat. mijlocii, deținut de argen
tinianul Carlos Monzon.
• In cursa cicliști de 6 zile ce se des
fășoară la Londra, pe velodromul aco
perit de la Wembley, după 72 de ore, 
conduce perechea Sercu (Belgia). Got
land (Anglia) cu 243 puncte. Pe locul 
secund se află cuplul olandez Karstens, 
Duyndam — 232 puncte.

• Turneul internațional feminin de bas
chet de la Halle s-a încheiat cu victoria 
selecționatei R.D. Germane, care a în
trecut in finală cu scorul de 88—62 for
mația Slavia Praga.

• La Varna, s-a disputat întllnirea inter
națională de baschet dintre echipele fe
minine JSK Spartak Varna și AZS Var
șovia. Victoria a revenit gazdelor cu sco
rul de 75—61.

• Competiția internațională de motocros 
„Cursa de 6 zile" de la Spindleruv Mlyn 
a fost cîștigată de echipa Cehoslovaciei. 
Au urmat în clas^ment_ echipele R.D. 
Germaine, Italiei; URSS. 
niei. SUA, Angliei etc.

R. F. a Germa-

• Boxerul argentinian 
„grea", Gregorio Peralta, 
lit temporar în Spania,

de categoria 
oare s-a stabl- 
a susținut, Ia

• Cursa cicliști internațională desfă ti- 
ratâ în apropiere de Haga s-a încheiat 
cu victoria rutierului olandez Kees Koe- 
ken. cronometrat pe distanța de 100 km 
cu timDul de 2h 25:18. In același timp cu 
învingătorul a sosit și Gerard Koel 
(Olanda), iar belgianul Frans Verbeek 
s-a clasat pe locul trei la 15 secunde de 
cîștlgător

• Campionul european de box Ia cate
goria pană, spanic'ui Jose Legra, își va 
pune titlul în Joc în fața francezului ’da
niel Vermandere. Meciul va avea loc la 
22 septembrie, la Madrid.

CAMPIONATE DE FOTBAL
PORTUGALIA: Montijo — C.U.F. 

0—1 ; Leixoes — Atletico 1—0 ; 
Benfica — Boavista 3—1 ; Beira 
Mar — Guimaraes 1—0 ; Uniao de 
Coimbra — 
Lisabona — 
Barreirense 
nenses —

Farense 1—0 ; Sporting 
Uniao de Tomar 4—0 ; 
— Porto 0—0 ; Bele- 
Vitoria Setubal 3—2.

După două etape, in clasament con
duce Benfica Lisabona cu 4 p, ur
mată de Sporting Lisabona și Be- 
lenenses.

SPANIA : Saragossa — Deportivo 
Coruna 5—0 ; Granada — Valencia
1— 1 ; Barcelona — Oviedo 3—1 ; 
Atletico Madrid — Betis Sevilla
2— 1 ; Gijon — Espanol 0—0 ; Cas
tellon — Atletico Bilbao 1—4 ; Celtâ 
Vigo — Real Sociedad 0—1 ; Bur- 
g5s — Malaga 2—2. In clasament, 
după 3 etape, pe primul loc se află 
Barcelona 
ragossa cu

GRECIA
kos — Voios 6—3 ; Aris — Aegaleo 
2—0 : Panionios — Ethnikos 2—2 ; 
Panahaiki — Fostir 1—0 ; Olympia- 
kos Pireu — Trikala 5—0 ; PAOK 
Salonik — Nicosia 3—1 : Kavala — 
AEK Atena 0—1 ; Kalamata — 
Heraklis 2—2 ; Serrai — Atromitos 
1—1.

UNGARIA (Etapa I) : Vasas 
Ujpesti Dozsa 3—0 ; Egyetertes — 
Ferencvaros 2—4 ; MTK Budapesta 
— Salgotarjan 4—1 ; Zalaegerszeg — 
Tatabanya 0—1 ; Videoton — 
Komlo 3—1 ; Raba Gyor — Sze
ged 4—1 ; Pecs — Diosgyor 0—0 ; 
Honved — Csepel 2—1.

IUGOSLAVIA: Velez — Borac 
I—0 ; Dinamo Zagreb — Sarajevo 
0—1 ; Vardar Skoplje — OFK Bel-

ÎN EUROPA
grad 2—2 ; Sloboda — Partizan Bel
grad 2—1 ; Radnicki Niș — Sut- 
jesKa 2—0 ; Vojvodina Novi Sad — 
Olimpia 4—1 ; Steaua Roșie Bel
grad — Celik 5—1 ; Zeleznicear — 
Spartak 2—1 ; Hajduk Split — Bor 
4—0. în clasament, după 6 etape, 
conduce Steaua Roșie Belgrad cu 
9 p, urmată de Radnicki și Zelez
nicear.

OLANDA : AZ 67 Alkmaar — 
MW Maastricht 2—1 ; Haarlem — 
Sparta Rotterdam 0—4 ; F. C. Am
sterdam — Excelsior Rotterdam 
4—0 ; F. C. Den Haag — Go Ahead 
Eagles 1—0 ; PSV Eindhoven — 
F. C. Den BOsch 3—0 ; NEG Nijme-

ster dam 2—0 ; 
Telstar Velsen 
— NAC Breda 
după 6 etape,
Rotterdam cu 12 p, urmată de Ajax 
Amsterdam cu 10 p.

F. C. Groningen — 
0—2 ; F. C. Utrecht 
3—0. în clasament, 
conduce Feyenoord

cu 6 p, urmată de Sa- 
5 p.

(Etapa I) : Panat’ninai-

VAN DUIVENBODE 
(Feyenoord Rotterdam)

F. C. Twente Enschede 2—0; 
Feyenoord Rotterdam — Ajax Am-

TRAKIA - VARDAR ÎN FINALA

BULGARIA : Lokomotiv Sofia — 
Volov 2—0 ; Cernomoreț Burgas — 
Botev Vrața 3—1 ; Spartak Pleven 
— JSK Spartak Varna 3—0 ; Las
kov Yambol — Pernik 1—1 ; Cerno 
More Varna — Etar Tirnovo 2—1; 
Trakia Plovdiv — Akademik Sofia 
1—0 ; Lokomotiv Plovdiv — Beroe 
Stara Zagora 3—0; ȚSKA Septem- 
vrisko Zname Sofia — Levski Spar
tak Sofia 2—2. In clasament, după 
5 etape, conduce ȚSKA Septem- 
vrisko Zname Sofia cu 8 p, urmată 
de Etar Tirnovo, Spartak Pleven și 
Lokomotiv Plovdiv cu cite 7 p.

BELGIA : Liege — Beerschot 
—1; Malines — Beringen 1—1 ; 

Lierse — Anderlecht 2—1 ; Crossing 
— Racing White 1—1 ; F. C. Bru
ges — Anvers 2—1 ; Berchen — 
Diest 1—0 ; Standard Liege — St. 
Trond 1—0 ; Union St. Gilloise — 
Cercle Bruges 1—1. După 3 etape, 
conduce Standard Liege cu 6 p, ur
mată de Bruges, Lierse, Racing 
White cu cîte 5 p.

IOTUL ITALIAN PENTRU MECIUL CU IUGOSLAVIA
știe, la 20 septembrie 
la Torino întîlni.-ea

După cum se 
se va desfășura 
internațională amicală de fotbal dintre 
selecționatele Iugoslaviei și Italiei.

In vederea acestei partide federația 
Italiană de specialitate a alcătuit ur
mătorul lot de 18 jucători : Albertos),

Rtva (de la clubul Cagliari), Bellugt, 
Burgnlch, Mazzola (Internazionale). A- 
nasL'-si, Zoff, Capello, Causio. Marchetti, 
Splnosl (Juventus), ChinagHa (Lazio), 
Benettî, Rivera, Rosato (A. C. Milan), 
Bet (A. S. Roma), Agroppi, Sala (A.C. 
Torino).

„CUPEI BALCANICE"
Jocurile din cele două grupe al< 

Cupei Balcanice, ediția 1971—1972 
s-au inebeiat cu victoria echipe
lor Vardar Skoplje (grupa A) si 
Trakia Plovdiv (grupa B). Forma 
ția bulgară a ocupat primul !<>< 
in grupa sa abia după ultima pa'- 
tidă, cînd a dispus cu 3—0 de 
Goztepe Izmir. Astfel că în final’ 
(tur-retur) se vor întilni Vardar și 
Trakia la 27 septembrie (Plovdiv) 
și la 11 noiembrie (Skoplje).


