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DEPLINĂ MOBILIZARE 
PENTRU DEPĂȘIREA 
ANGAJAMENTELOR

LA FABRICA DE PANIFICAȚIE „HERĂSTRĂU"

SPORTIVII CONTRIBUIE IA ÎNDEPLINIREA PLANULUI
I

în rîndurile colectivului Fabricii de 
de panificație „Herăstrău", apropiata 
sărbătoare a poporului nostru, ani
versarea a 25 de ani de lă procla
marea Republicii, crează o puternică 
atmosferă de entuziasm și hărnicie.

Antrenat de către biroul organiza
ției de partid din fabrică, întregul co
lectiv desfășoară, în aceste zile, a- 
dunări generale pe secții dezbătlnd, 
tntr-un asemenea cadru comun, pro
blemele importante ale producției și 
eficienței ei. Sînt mobilizate multi
plele capacități creatoare ale tuturor

membrilor ce formează acest colectiv, 
receptiv, ferm hotărî: să contribuie 
cu maximum de realizări la progre
sul poporului nostru.

Se diversifică, asiei, industria de 
panificație cu noi și noi produse, 
crește calitatea cekw vechi, se adaugă 
noi forme de prezentare. In acest 
sens stau mărturie frumoasele suc
cese obținute în primul semestru al 
anului — depășirea planului cu a- 
proape 500 de tone de piine ; adică, 
o depășire a producției globale cu 
810 000 lei.

TOT MAI MULTE SUCCESE
• Antrenat în întrecerea socialistă 

care se desfășoară in cinstea celei 
de-a 25-a aniversări a Republicii, co
lectivul Fabricii de antibiotice din 
Iași a îndeplinit de pe acum sarcinile 
de plan pe primele trei trimestre ale 
anului. Pînă la sfîrșitul lunii septem
brie, colectivul fabricii ieșene va rea
liza o producție suplimentară de anti
biotice și biostimulatori în valoare 
de 79 milioane lei.

de partid a județului la înfăptuirea 
cincinalului înainte de termen. Calcu
lele specialiștilor arată că, plnă la 
sfîrsitul lunii septembrie, uzina va în
registra o producție suplimentară 
peste cinci milioane lei.

— Pentru colectivul fabricii noastre, 
ne spune Petre Mihai, președintele 
comitetului sindical, rezultatele aces
tea sint departe de a fi mulțumitoare. 
Vom urmări și de acum înainte, cu 
toată seriozitatea cu mai mult spirit 
de răspundere, să ciștigăm noi kilo
grame de piine in plus. Avem deja 
o experiență înaintea noastră, foarte 
valoroasă și — avem toate condițiile, 
umane și tehnice — 'care să deter
mine o producție sporită.

Și, ca să fim convinși, Lidia Dere- 
vici. secretara asociației sportive, ne-a 
prezentat citeva cifre elocvente : an
gajamentul de a depăși planul pe se
mestrul II cu 780 tone de pline, ceea 
ce reprezintă depășirea producției 
marfă cu 2 650 000 lei.

— Este una din contribuțiile noas- 
care dorim să le închinăm 

a 
și

de

pe nouă luni a fost În
de colectivul Fabricii de 

la

Astăzi. FINLANDA — ROMÂNIA, pe stadionul olimpic din Helsinki
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• ADVERSARII

PARTIDA A REPREZENTATIVEI NOASTRE
PRELIMINARIILE

NOȘTRI AU PROGRESAT 
IN ULTIMA VREME • PRIMA

CM. DE FOTBAL

• Colectivul Fabricii de celuloză și 
Tiîrtie „Comuna din Paris" din Piatra 
Neamț a îndeplinit, cu 18 zile mai 
devreme, sarcinile de plan pe primele 
trei trimestre ale anului. Se apreciază 
că pînă la finele lunii septembrie va 
fi realizată o producție suplimentară 
în valoare de 5,7 milioane lei, repre- 
zentind peste 90 Ia sută din angaja- 
me ’ul anual. Acest succes are la 
baza sporirea cu 2,3 la sută a produc
tivității muncii și ridicarea parame
trilor tehnico-economici peste preve
derile din proiecte.

• Planul pe nouă luni a fost 
deplinit și _______ _______
articole tehnice din cauciuc de _
Brașov. Succesul se datorează utiliză
rii mai bune a capacității de produc
ție și a timpului de lucru. De remar
cat că avansul obținut față de sarci
nile de pian creează condiții pentru 
realizarea, pină la finele lunii, a u- 
nei producții suplimentare in valoare 
de 15 milioane let

tre, pe . _
aniversării Republicii, 
Doina Aron, contabilă _____
fruntașă pe asociație. In același timp, 
dezvoltând spiritul de inițiativă a sa- 
lariaților noștri, vom realiza nu nu
mai depășiri de plan, ci vom forma, 
in marea întrecere a calității, adevă- 
rați oameni de nădejde in muncă. 
Doar in focul producției se cultivă și 
cresc cu vigoare capacitățile latente 
din fiecare membru al colectivului. 
Realizările fabricii „Herăstrău" din 
acest an sint astfel un exemplu, do- 
vedindu-ne in primul rind. nouă, că 
se poate realiza tot mai mult prin- 
tr-o permanentă mobilizare a fiecă
ruia dintre noi.

adăugat 
sportivă

Claudiu SECARA

CONSIDERABIL
ȘANSĂ O ARE, TOTUȘI, „ll‘'-le ROMÂN, CARE 

ARE O EXPERIENȚĂ MAI BOGATĂ

FINLANDA

• Tn contul ultimului trimestru al 
anului 1972 produce șl Uzina de fa
bricații și reparații mașini pentru a- 
gricultură din Codlea, județul Brașov. 
Alături de celelalte uzine brașovene, 
întreprinderea din Codlea aduce o im
portantă contribuție la îndeplinirea 
angajamentului asumat de organizația

Continuînd suita monografiilor sportive ale județelor țârii, 
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HELSINKI, 19 (prin telefon, de Io 
trimisul nostru special).

După un an de la ultima lor în
tâlnire din cadrul campionatului eu
ropean, echipele de fotbal ale Ro
mâniei și Finlandei se vor afla 
din nou față în față. Confruntarea 
de mîine seară (n.r. astă-seară) de 
la Helsinki are însă nu numai un 
mobil diferit (preliminariile Cam
pionatului mondial), ci se va des
fășura șj în împrejurări deosebite 
de cele ale meciului din toamna 
anului trecut, care sînt în avanta
jul echipei finlandeze.

In perioada care s-a scurs de la 
acea înfrîngere netă, cu 0—4 in 
fața reprezentativei României, se
lecționata Finlandei a realizat pro
grese evidente, pentru a nu spune 
chiar ca Mircea Lucescu că „ea a 
marcat cea mai accentuată ascen
siune din toate echipele naționale 
de pe continent".

Mult remaniată față de formula 
care a evoluat în campionatul eu
ropean, reprezentativa Finlandei a 
deschis porțile unor jucători tineri 
pe cît de talentați, pe atît de dor
nici de afirmare. Cu elanul și dîr-

zenia lor in joc. ei au suplinit lipsa 
de exper.ență. au dat cu totul altă 
culoare jocului echipei, aj făcut-o 
ma; combativă și in același timp 
mar eficace. Iar rezultatele nu s-au 
lăsat mult aștepta». Dintre ele. vic
toria cu 1—0 asupra Albaniei, Ia 
debutul in actualele preliminarii 
CAI.. și acel egal de senzație (1—1 
cu Li.RJî-S.) spun aproape totul 
despre potențialul noii reprezenta
tive finlandeze.

Este interesant, crecem. d 
marcat că dintre cei 13 
finlandez; care au dat a

NEVANPERA
KOSONEN RAJANTIE SAVIOMAA RANTA

HEIKKILA TOIVOLA FORSSELL
RISSANEN PAATELAINEN NUORANEN

Stadionul olimpic — ora 18,30 (ora Bucureștiului). Meciul va fi 
transmis in întregime la radio și televiziune.

Arbitrul meciului : ȘTEFAN EKSZSTEIN (Polonia).

FL. DUMITRESCU NEAGU
NUNWEILLER

DOMIDE
DUMITRU

DOBRAU

LUCESCU

Campionatele naționale de tenis de la Cluj

TOȚI FA VORTȚII
AU INTRAT IN TURUL DO!

CLUJ, 19 (prin telefon). După o 
dimineață splendidă care a facili
tat continuarea „simplurilor" mas
culine și debutul fetelor în compe
tiție, vremea a devenit capricioasă, 
iar ploaia căzută după-amiaza a 
necesitat întreruperi de aproape 
două ore. Cu tot acest impediment 
turul I s-a consumat aproape în 
întregime, consemnind victoriile în 
serie ale favoriților, atît la băieți 
cit și la fete.

Partidele lor au fost, în general, 
tranșate rapid (în două seturi) cu 
excepția Iui Gheorghe Boaghe (C.S. 
Construcții) care a întilnit în mu
reșeanul Atila Fodor (Mureșul) un 
adversar ambițios care i-a cedat 
greu : 8—6. 9—7.

Iată si alte citeva rezultate : sim
plu femei : Iudith Dibar-Gohn 
(Dinamo Brașov) — Vera Rado 
(Politehnica Cluj) 6—2, 6—1 ; Eca- 
terina Roșianu (Progresul) — Flo
rina Butoi (C.S. Construcții) 6—3, 

-5; Mariana Nunweiller (Dina-

Valeria Bufanu, me
daliată cu argint la 
Miinchen, va încerca, la 
Constanța, să obțină un 
rezultat valoros la 100 m 
garduri.

TflIIJOIIILARIII ATLETIC ROMANIA-FINLANDA-SUEDIA
13: 11.0 pe 5000

Există în această atît de frămîn- 
tată lume a sportului o serie de 
rivalități care au intrat de acum 
în tradiție. Pentru a nu face refe
riri la alte sporturi, ne vom opri 
doar la cîteva dintre exemplele pe 
care ni le oferă atletismul. Este 
cunoscută, desigur, rivalitatea din
tre atleții sovietici și cei ameri
cani, ale căror meciuri directe

m obiectivul campionului olimpic VIREN

PENTATLONIȘTII

ROMANI
PARTICIPA

LA CONCURSUL
INTERNAȚIONAL

stârnesc. de fiecare dată, un larg 
interes in rîndurile opiniei publice ; 
sint cunoscute, de asemenea, bal
caniadele care anual prilejuiesc 
confruntări sportive de toată fru
musețea, etc. O aită intîlnire de 
tradiție este, indiscutabil, și aceea 
dintre reprezentativele Suediei și 
Finlandei, meci aflat la nici nu 
mai ținem minte a cîta ediție. De 
data aceasta rivalitatea atleților 
scandinavi va putea fi urmărită pe 
un stadion românesc. Este vorba 
de stadionul constănțean „1 ățai" 
care, de mai multă vreme, a fost 
pregătit să găzduiască, în condi- 
țiuni cît mai bune. întrecerile 
triunghiularului echipelor de seni 
ori și senioare ale României. Fin
landei și Suediei. Pentru a vă pu
tea da și mai bine seama de inte
resul stîrnit de această partidă, vă 
vom spune că un mare număr de 
ziariști din cele două țâri nordice 
și-au. cerut acreditarea, și că postul 
de radio Stockholm va transmite în 
direct, în mai multe „reprize" des
fășurarea lui.

In deschidere la întrecerile se
niorilor este programată o altă in- 
tîlnire, de asemenea cu vechi tra
diții, cea dintre reprezentativele de 
juniori și junioare ale României, 
R. D. Germane și Poloniei, un meci 
al speranțelor atletismului din cele 
trei țări. Spectatorii din Constanța 
și de pe litoral vor putea urmări 
în cele două zile de concursuri, 
sîmbătă și duminică de la ora 14,00, 
evoluția a numeroși sportivi de 
certă valoare, cîțiva campioni olim
pici și recordmani mondiali, nu
meroși laureați ai competițiilor 
de anvergură. Dacă timpul va fi 
îngăduitor cu eforturile atleților, 
sîntem convinși că vom asista la 
un adevărat regal sportiv, din care 
nu vor lipsi, fără îndoială, per
formanțele de înaltă valoare. De 
altfel, citeam deunăzi în ziarul pa
rizian l’Equipe o declarație a cam
pionului olimpic Laase Viren că, 
pentru meciul de la Constanța, și-a 
propus ca obiectiv doborirea recor
dului mondial pe 5000 m și realiza
rea unui rezultat de 13 :11,0 !

DE LA SOFIA
Primul mare concurs internatio

nal de pentatlon 
zat după Jocurile 
Miinchen are loc 
Sofia. Și-au dat 
chipe de valoare

modern organi- 
Olimpice de la 

în aceste zile la 
întîlnire aici e- 
din țările socia

liste, intr-o competiție devenită 
tradițională în ultimul deceniu.

Țara noastră este reprezentată 
în Capitala Bulgariei de trei pen- 
tatloniști, între care 
componenții formației 
reprezentat la Miinchen : 
Cosmescu, Sorin Olaru și Anton 
Kim. Sportivii români sînt înso
țiți (te antrenorul coordonator al 
lotului național, pițof. Gh. Tomiuc.

și unul din 
care ne-a 

Marian

START IN CAMPIONATUL
NAȚIONAL DE

sportivi 
„Aurel 

Bânciu- 
Zorilea-

începînd de astăzi, pe aerodromul 
București—Clinceni, 48 de 
reprezentând aerocluburile 
Vlaicu" — București, „Gh. 
lescu" — Ploiești, „Mircea
nu“ — Brașov, „Someșul" Cluj, 
„Moldova" Iași, secțiile de parașu
tism „Oțelui“ Galați, „Șoimii" Bu
zău și membrii lotului național, se 
vor întrece pentru cucerirea țitlu-

PARAȘUTISM
rilor de campioni naționali (indivi
dual și pe echipe) la parașutism.

Programul campionatului prevede 
pentru zilele de 20—21 septembrie 
antrenament, 22 septembrie deschi- 
darea oficială și disputarea prime
lor manșe, urmînd ca întrecerile să 
se desfășoare pe parcursul a patru 
zile, pe 26 septembrie fiind festi
vitatea de închidere și acordare a 
titlurilor de campioni,

SĂTMAREANU
RĂDUCANU

ROMÂNIA

N. IONESCU

mo) — Corina Stoleru (I.S. Cîmpia 
Turzii) 6—1, 6—1 ; Aurelia Trifu 
(Steaua) — Agneta Enciu (Dună
rea Galați) 6—2, 6—3 ; Mariana Si- 
mionescu (Dinamo București) — 
Paraschiva Georgescu (Constructo
rul Hunedoara) 6—4, 6—4. Simplu 
bărbați : Toma Ovici (Progresul) — 
Mihai Rusu (C.S. Construcții) 6—4, 
6—3 ; Sever Mureșan (Progresul) 
— Emil Stan (I.S. Cîmpia Turzii) 
6—1, 6—1 ; Ion Sântei (C.S. Con
strucții) — Mihai Stoleru (Politeh
nica Cluj) 6—4.6—4.

In primele partide din turul II, 
s-au înregistrat rezultatele : sim
plu femei : Mariana Nunweiller 
(Dinamo) — Elena Guruianu (Du
nărea Galați) 6—1. 6—1 ; Eleonora 
Dumitrescu (Steaua) —Ileana Po
pescu (Dinamo) 6—2, 6—0. Simplu 
băieți : Lucian Boldor (Politehnica 
Cluj) — Sever Cernăianu (C. 
Construcții) 6—3. 6—3 ;
Marcu (Dinamo Brașov)
piu Negru (Politehnica Clui) 6—0 
6—1.

s. 
Traian 
Olim-

Nușa DEMIAN

ARBITRUL FINALEI

r,CUPEI DAVIS"

A CONFIRMAT
O telegramă din Buenos Aires, 

sosită în cursul zilei de ieri pe a- 
dresa Federației române de tenis, 
anunță 
Morea 
de a fi
„Cupei
13, 14 și 15 octombrie la București. 
După cum am mai anunțat, Enrique 
Morea a fost desemnat ca arbitru 
al finalei, în urma acordului inter
venit între forurile de specialitate 
din România și S.U.A.

că argentinianul Enrique 
a confirmat acceptarea sa 
arbitrul principal al finalei 
Davis", programată pentru

Constantin FIRANESCU

(Continuare in nag. a 3-a)

Secvență de joc de la penultima partidă România — Finlanda, disputată in cadrul preliminariilor Campio
natului european, partidă in care reprezentativa noastră a învins cu scorul de 3—0

CU GÎNDUL LA „TRICOLORI44
De asta dată din postura de favorită (pe care o 

deducem logic din faptul că a fost desemnată ,,cap 
de serie") echipa de fotbal a României abordează 
astă-seară, pe Stadionul olimpic din Helsinki, o nouă 
cursă pentru calificarea intr-un turneu final al C. M, 

Performanța fotbaliștilor noștii în preliminariile „El 
Mundial"-ului mexican, urmată de comportarea lor 
remarcabilă la Guadalajara, succesul din recentul 
campionat european (concretizat prin atingerea unei 
faze în care nu mai ajunsese fotbalul nostru nicio
dată, „sferturile de finală") au avut darul de a scoate 
fotbalul românesc, echipa noastră națională, din semi- 
anonimatul, pe plan internațional, în care se găsea 
nu cu prea mulți oni in urmă, cînd — în ciuda unor 
bune rezultate obținute în meciuri amicale și mai ales 
acasă — îi lipseau „parafele oficiale" ale competiți
ilor de mare anvergură și de larg ecou. La această 
oră, echipa noastră națională de fotbal ocupă insă, 
in nomenclatoarele F.I.F.A. sau U.E.F.A. o poziție ce 
se cuvine subliniată, ea numărîndu-se, cel puțin teo
retic, printre primele 16 reprezentative din lume și 
printre primele 8 de pe continent.

Cu această „carte de vizită", purtătorii tricoului na
țional pășesc astă-seară pe cîmpul de joc de la Hel
sinki, în primul lor meci oficial din sezonul de toamnă, 
„atacă" primul obstacol din cursa — care nu va fi 
cu nimic mai puțin dură decît cele precedente — 
spre ocupaiea primului loc în grupă.

Am amintit aceste lucruri nu pentru că ar fi timpul 
să le aducem „tricolorilor" niște elogii în plus (la

momentul cuvenit, ei le-au primit, și chiar cu dărni
cie, din partea unei opinii publice atit de avide de 
performanțe reale în sportul cel mai popular), ci pen
tru a sublinia tocmai marile lor obligații în noua 
„campanie Weltmeisterschaft", pe care o abordează

Și este vorba aici în primul rînd despre iubitorii 
fotbalului din întreaga țară (al căror atașament față 
de „tricolori" a fost în atitea rînduri probat) și care 
așteaptă în mod justificat alte confirmări ale încre
derii lor in purtătorii culorilor naționale, dai și des
pre marea lume a fotbalului internațional în fața 
căreia echipa noastră și-a cîștigat, în ultimii 3—4 ani. 
un prestigiu bine conturat, care trebuie menținut, con
solidat.

Evident, însă, în această luptă permanentă, dură, 
in condiții de mate concurență, pentru o situare cît 
mai bună in fotbalul internațional, nici un fotoliu nu 
e prea comod, nici o poziție nu e pe lermen lung 
acontată. Succesul nu vine din... fișierul de perfor
mante ; el se obține prin luptă sportivă, prin tragere 
de inimă, prin efort, prin dăruire.

Este lucrul pe care ne place să credem co-l înțe
leg bine in primul rind jucătorii echipei naționale si 
că de această înțelegere — a situației și a obliga
țiilor lor — ne vor convinge astă-seară, cind ii vom 
urmări cu emoție și-i vom însoți cu dragostea noastră 
și cu urările noastre fierbinți de succes.

Constantin Vlad, unul dintre Javoriții probelor de obstacole, 
intr-o spectaculoasă săritură fote i P, RQMOȘAN

Radu URZICEANU

Finalele campionatelor naționale de călărie

DISPUTELE PENTRU TITLURI
SE ANUNȚA

5 PASIONANTE
Finalele campionatelor naționale de că

lărie, care rețin atenția iubitorilor echi- 
tației incepîncl de mîine pînă la 'sfîrși
tul săptăminii următoare, reunesc, pe 
baza hipică din Calea Plevnei, aproape 
65 de sportivi și peste 100 de cat de la 
opt cluburi și asociații. Amănunte In le
gătură cu pregătirile pentru concurs ne 
oferă secretarul general al federației, 
prof. Tcmitru Nedelea :

— Pentru aceste întreceri finale, călă
reții calificați au efectuat pregătiri se
rioase, imediat după încheierea etapei 
precedente, cunoscut fiind faptul că di
ficultățile concursurilor sint acum mai 
mari șl că disputele vor avea ca reișil- 
tat desemnarea campionilor.

— In ce constă exigențele sporite 
acestor întreceri?

— Firește, in ce privește probele 
sărituri, atlt numărul obstacolelor 
grad mai mare de dificultate, cit și 1 
cursurile vor supune pe concurenți la un 
examen serios. De asemenea, la dresaj, 
arbitrii vor fi mai pretențioși, solicitind 
o exe.».|ie cit mai corectă a progresiei.

ale

: de 
cu 

par-

— Comparativ cu nivelul Internațional, 
cum se vor prezenta parcursurile fina
lelor ?

— La categoria grea, parcursul este mai 
aproape de cerințele marilor concursuri 
internaționale, ca dimensiuni și aranjare 
a obstacolelor. Diferențele, mai cu sea
mă ia celelalte categorii sint date in 
primul rînd de „sărăcia" obstacolelor, da
torate insuficienței barelor și mijloacelor 
de ornamentare.

Parcurgînd lunga listă a concurenților, 
credem că la categoriile ușoare de obsta
cole lupta pentru titluri se va da nro- 
babil între D. Velea. M. Aluneanv G. 
Moișeanu, Eug. lonescu. E. Boiangiu, Gr. 
Lupancu și G. Teohari, în timp ce la 
probele grele concurează cu mari șanse 
C. Vlad, D. Velea, A. Stoica și O. Recer. 
La juniori, Dania Popescu este favorita 
nr. 1, ca și în proba fetelor, de altfel. 
Dresajul va fi dominat, ca de obicei, de 
I. Molnar, N. Mihalcea și D. Velini. De
sigur, la nici o probă nu poate fi indi
cat un învingător cert. Un lucru este 
însă sigur : disputele pentru titluri vor 
il pș^oș^țe., 3 .



Pag. a 2-n

PE AGENDA DE LUCRU A COMITETULUI
DÎMBOVIȚAJUDEȚEAN

de școalâ, co-

asociațiilor
unei susți-

AL P-C.R.

adoptată în ședința
județean. Dintre multi- 

vom spicui ci-
partid din în- 
vor sprijini co-
Și

desfășurarea

PROBLEME ALE ACTIVITAJII
DE EDUCAȚIE FIZICĂ SI SPORT
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DÎMBOVIȚAmm

O FILA NOUA IN HRONICUL

CLUBUL SPORTIV

0 REALITATE DIMII 0 DORINȚA
Dialog despre perspectivă cu prof. \ICOLAE Di\CĂ. președintele clubului

M1CR0RACHETEL0Rclub 
tive

curînd și

Luptătorul Gngcraș (cat.
-f-100 kg), de la C. S. Tirgoviște, 
este unul dintre sportivii cu re
zultate foarte bune. Iată-l, efec
tuând un spectaculos procedeu

Cluburi sportive 
Asociații sportive
Școli sportive
Profesori de ed. fizică 
Secții afiliate 
Sportivi legitimați 
Sportivi clasificați
Antrenori
Instructori sportivi 
Arbitri
Titluri naționale
Recorduri republicane
Sportivi in loturile reprezentative 
Grupe de copii și juniori
Baze sportive simple

dar și cei

SPORTULUI DÎMBO VIȚE AN“

Elocventă dovadă a interesului șl 
preocupării majore pe core Comi
tetul județean Dîmbovița al P.C.R. le 
are pentru activitatea sportivă este re
centa „Hotărîre cu privire la îmbună
tățirea activității de educație fizică și 
sport" adoptată în ședința Biroului 
Comitetului 
piele măsuri stabilite 
teva :

— organizațiile de partid, celelalte 
organizații de masă și obștești care 
au atribuții în domeniul sportului se 
vor preocupa de intensificarea acti
vității sportive de masă în rindul ele
vilor ;

— introducerea și practicarea zilnică 
a exercițiilor de gimnastică in grădi
nițe și cămine de copii, in școli ge
nerale de 10 ani, în licee și școli 
profesionale ;

— unitățile de pionieri și comandan
ții acestora vor acorda atenție sporită 
activității sportive cu elevii din cla
sele I—VIII, mobilizind cit mai mulți 
participant la „Crosul cravatelor ro
șii", „Cupa Chindia" la turism, „Micul 
baschetbalist*, expediția ciclo-turisti- 
câ „Dîmbovița” etc. ;

— pentru atragerea elevilor la pe
trecerea timpului liber în mijlocul na
turii și în scopul cunoașterii obiecti
velor industriale, culturale, a trecutului 
istoric al poporului nostru, toate uni
tățile școlare vor organiza drumeții,

•xcurșli ți concursuri de orientare 
turistică ;

— deschiderea sezonului sportiv 
școlar' va fi precedată de organiza
rea unor serbări sportive cu carac
ter de masă, la nivel 
munâ și oraș ;

— organizațiile de 
treprinderi și instituții 
mitetele sindicatelor 
sportive în 
nute munci de popularizare a spor
tului in rindurile oamenilor muncii, 
în organizarea duminicilor cultural- 
sportive, a campionatelor pe aso
ciații, a excursiilor, precum și a practi
cării gimnasticii la locul de muncă ;

— Se vor organiza — pe secții, 
ateliere, sectoare, întreprinderi — în
treceri sportive pe ramuri de pro
ducție : Cupa petrolistului, metalur
gistului, textilistului, minerului, con
structorului etc. :

— pentru atragerea unui . număr 
sporit de femei în activitatea spor
tivă de masă, Consiliul județean al 
sindicatelor, în colaborare cu CJEFS 
și Comitetul județean UTC, va orga
niza in întreprinderile cu profil femi
nin— „Bucegi", „Trainica", „Steaua e- 
lectrică Fieni* etc. întreceri sportive 
la discipline accesibile elementului 
feminin : volei, handbal, baschet, te
nis de masă, atletism, gimnastică ș.a.;

— fiecare asociație sportivă săteas
că va organiza anual cel puțin trei

acțiuni da amploare (serbări elm- 
peneștl, duminici cultural-sportive, ma
nifestări specifice satului românesc) î

— se va organiza «Cupa C.A.P.* la 
cel puțin trei ramuri sportive, cu eta
pe pe cooperative și intercooperative, 
care se vor încheia cu prileiut „Zilei 
recoltei* ;

— CJEFS, in colaborare cu Consi
liul județean al sindicatelor și Con
siliul județean al Organizației pionie
rilor, va urmări realizarea planului de 
dezvoltare în perspectivă a activită
ții de performanță, pentru ca în ci
nul 1973 numărul grupelor de copii 
să ajungă la 123, al celor de juniori 
la 84, al secțiilor afiliate la 255, al 
sportivilor legitimați la 4600. iar al 
sportivilor clasificați la 3600 :

— se vor lua masuri de angrena
re, precum și de instruire a unor 
noi cadre specializate in pregătirea 
sportivilor din diferite discipline ;

— consiliile locale pentru educa
ție fizică și sport, asociațiile sportive, 
se vor îngriji ca sportivii să partici
pe efe.ctiv ta procesul de producție 
și să devină exemple in muncă ;

— Inspectoratul școlar județean, în 
colaborare cu Comitetul județean 
tJTC, cu sprijinul consiliilor populare, 
va lua măsuri ca în anul 1973 toate 
școlile să-și amenajeze terenuri sim
ple, sectoare pentru atletism și por
ticuri de gimnastică.

4
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în „hronicul sportului dimbovi- 
tean“ ziua de 14 Iulie 1972 va ră- 
mîne înscrisă ca o dată de seamă, 
ea consemnind transpunerea în rea
litate a uneia dintre cele mai vii 
dorințe ale iubitorilor exercițiului 
fizic din județ i înființarea Clubului 
Sportiv Tirgoviște. Chiar de atunci, 
din prima zi de viață a clubului, 
numeroși amatori de sport din tot 
județul și-au „trădat” vechile fa
vorite, devenind suporteri și susți
nători ai echipelor de la C. S. Tir
goviște.

La numai două luni de la înfiin
țarea clubului, despre activitatea 
desfășurată aici sînt mai puține lu
cruri de spus, căci oricită pasiune 
ar exista rezultatele nu apar într-o 
perioadă atit de scurtă. Ne-am gîn- 
dit, deci, să purtăm un dialog des
pre perspectivele acestei noi unități 
sportive cu tînărul ei președinte, 
prof. NICOLAE DINCA.

— Știm că, în afara funcției de 
proaspăt președinte al C. S. Tirgo
viște, o aveți șj pe aceea de vicepre
ședinte al CJEFS Dîmbovița. Care 
socotiți, deci, că este rolul acestui

in ansamblal artirilălfi i**<- 
din jadețal dv. ?
Pentru noi. toți cei care am 
ani de zile eu speranța că 

avea un tiub spcrtiT. existen- 
zia arum eu nvcnai o 

mai pu- 
mxm*a pe care o 
i etubuhn — in 

blul activității sportive din 
— este, dec. ta prunul riad, 

stimulativ, mai aies ta coodipde 
primului an de aefintate. urmind 
ca aici să fie ccocentrate cele mai 
bune elemente din sportul de per
formanță aimbovțțeaa. Dtspuaera de 
o excelenta bază maseriaj*. de ca
dre eu înaltă speriat; Tare £ de na 
sprijin substanpal din partea fo
rurilor locale, toate acestea otugir.- 
du-ne să obținem, cit mai curtad 
cu putință, rezultate pe măsură.

— Care sint secțiile clab*l*i fi 
care dintre ele credeți că var cea- 
firma mai repede așteptările ?

— Pentru inceput, am hotărît să 
pornim la drum cu patru secții: 
fotbal, atletism, lupte libere și vo
lei. Luptătorii, antrenați de prof.

trâit 
vom 
ța lui repn 
mare satisfi 
temic imbe 
desfăși 
ansan 
județ

Afiri Șeidamet, activează în divi
zia A. iar tinerețea garniturii neîn- 
drep^țește să sperăm că alături de 
cele ÎS titluri de campioni repu
blicani de juniori, cucerite pînă in 
prezent, se vor adăuga 
medali: in campionatul seniorilor.

O ascensiune (a se citi promovare 
— njL) așteptăm și din partea e- 
chipei feminine de voiei. care ac
tivează, deocamdată, in divizia B, 
iar în privința atletismului, unde 
pornim ce la zero, nu putem decit 
să promitem că. după primul an de 
«xistentă a secției, obiectivul nos
tru rr.in jian J atleți in lotul re
publican de Juniori) va f: indeph- 
mt urmind ca pfnă In lSTOsăcan- 
■.-• -î- poziția, dind ațjeț: șz Lotu
lui de cemori. De menUooat ar fi 
st taped că antrenorul atAețzlar noș
tri, prot Marin Dizmitrescu. s-a de
cis să profileze secția pe sprinteri.

Ce> mai mari speranțe ni le pu
nem. însă, în echipa de fotbal, ac
tualmente divizionară B. această e- 
chipă care, pînă acum, mai mult— 
s-a jucat decit a jucat, cunoscir.d 
și evoluind în toate eșaloanele fot-

balului românesc! Antrenorul Ni
colae Tătaru a adus un suflu nou 
în formație ; băieții sînt animați de 
ambiții foarte mari, iar jocul în 
ansamblu s-a îmbunătățit vizibil. 
Ne-am preocupat foarte serios și 
de pregătirea fizică a jucătorilor, 
de regimul lor de viață extra-spor- 
tiv, în fine, de toate amănuntele 
care țin de randamentul și perspec
tivele - - -
rește, 
nirea

Cind se va îi

formației iar acestea au. fi- 
un scop foarte precis : reve- 
in divizia A.

ctîmpla acest lucru 
încă nu putem spune — poate din 
mooesfie. poate din teama de a nu 
ne hazarda —, dar esențial este eă 
VREM !

— Pentr* cl ae-am angajat de 
Ia inceput intr-an dialog despre 
perspectivă, ceas credeți el va 11 
reprezentat peste doi aat să ticetn. 
CI a bal Sportiv Tirgoviște •

— Ceea ce vă spun acum consti
tuie. fără discuție, un angajament: 
C. S. Tîrgoviște va avea trei divi
zionare A. citeva echipe foarte bune 
de juniori și va obține lt titluri 
de campioni republicani 1

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□(
DIN JURNALUL UNUI PREȘEDINTE

»

CARNET SĂTESC
o Iubitorii sportului de la sate 

au la dispoziție 70 de asociații spor
tive, 78 de cercuri sportive și 280 
de instructori voluntari.

• Pe întregul județ, calendarul 
competițional cuprinde anual 10 în
treceri de anvergură, dintre care 
cele mai reprezentative sînt ..Cupa 
Recoltei" (fotbal, handbal, oină, po
pice. șah, trîntă, tenis de masă, atle
tism, ciclism), „Cupa Dîmbovița" la 
volei și „Cupa Mecanizatorului" 
(trîntă, haltere populare, tenis de 
masă și șah).

• La competițiile sportive cu ca
racter de masă, organizate anul a- 
cesta, au participat pînă acum 69 
echipe de fotbal, 36 de volei, 39 de 
handbal și 9 de oină.

• Experimental, a fost organizată 
prima ediție a campionatului jude
țean de oină, rezervat asociațiilor 
sportive sătești. Numărul mare de 
echipe înscrise în competiție (29) 
va încuraja pe organizatori să dea 
competiției un caracter permanent.

• Tot experimental (și tot cu re
zultate foarte bune) este în curs de 
desfășurare primul campionat jude
țean de fotbal feminin, la care par
ticipă 8 echipe. Din rîndul lor s-au 
remarcat formațiile din Gura Oc- 
nîței, Gura Suții, Ră'eari, Șeiaru și 
Valea Lungă.

• Concursul pentru cea mai fru
moasă bază sportivă din me.'toi să-, 
tesc a dus la amenajarea unui șir 
de adevărate mini-stadioane. Din 
rîndul cîștigătoarelor locului întîi în 
această întrecere, de-a lungul anilor, 
am reținut comunele Dragomirești,

Valea Mare, Odobești, Valea Lungă, 
Tâtărani și Nucet

• Iată și clteva nume ale activiș
tilor sportivi care au obținut re
zultate remarcabile: prof. Elena 
Costache (com. Cornești), prof. Ion 
Bănaru (corn. Vîrfuri), învățătorul 
Iliuță Dinu (com. Valea Mare), prof. 
Nicolae Dinu (com. Potlogi).

• După fotbal, cei mai îndrăgit 
sport care se practică la sate este 
handbalul. Interesant e. Insă, de 
subliniat faptul că din totalul for
mațiilor care activează !n campio
natele județene, cel mai mare nu
măr îl reprezintă cele feminine. 
Iată în fotografia de mai sus echipa 
comunei Glodeni, câștigătoare a 
titlului de campioană județeană să
tească în mai multe ediții.

• Învățătorul pensionar Ion Geor
gescu, președintele asociației spor
tive din comuna Văcărești, a cum
părat din banii săi, de-a lungul a- 
nilor, 24 de mingi destinate sporti
vilor asociației.

• Președintele asociației sportive 
din comuna Voinești este tîmplarul 
Ion Miriță. Dacă treceți vreodată 
prin aceste locuri, să vă aruncați o 
privire asupra porților de handbal 
și fotbal sau asupra 
baschet. Veți vedea 
măiestria în meseria

• Soții Aurelia și 
conescu din Pucioasa 
mai... simetrică familie sportivă din 
județ. Amîndoi sînt profesori la sec
ția de aeromodelism a Casei pio
nierilor din localitate, amîndoi de
țin recorduri republicane la micro- 
modele și amîndoi sînt maeștri ai 
sportului I

panourilor de 
ce înseamnă 

de tîmplar I 
Dumitru Dia- 
alcătuiesc cea

DE CONSILIU SPORTIV JUDEȚEAN
Camera de lucru a unui președinte de C.J.E.F.S. arată, cam in toate 

părțile, la fel: o masă lungă, înconjurată de 6—« scaune, o vitrină încăr
cată cu diplome, cupe și fanioane, un birou pe care zbirrjje aproape con
tinuu telefonul și pereții „tapisați' cu planificări, obiective, situași'și gra
fice ale sportului din județ. Un singur lucru nu este comun tuturor încăpe
rilor In care lucrează președinții de C.J.E.F.S. — prezența steagului de frun
taș In întrecerea dintre consiliile județene pentru educație fizică și sport. 
Or, aici, la Tirgoviște, in biroul profesorului PAUL OLTEI, există două ase
menea steaguri, cucerite In Întrecerea din grupa a II-a.

Profesorul Oiței nu se fălește, însă, niciodată cu ele, ci stxine întot
deauna — mai In glumă, mai in serios — că dirabovițenii au dreptul sa se 
mlndrească cu rezultatele lor numai atunci cind vor fi ciștigat ...zece ase
menea steaguri de fruntași! Și pentru că ii cunoaștem pe acest președinte 
de C.J E.F S. încă de acum 3—4 ani. pentru că știam multe amănunte despre 
pasiunea sa, despre sufletul pe care-1 pune in realizarea fiecărei probleme, 
l-am rugat să răsfoiască impreună cu noi jurnalul său de lucru_

Pe prima filă a caietului am găsit scris, cu litere mărunte și ordonate, 
obiectivul nr. 1 al anului : „Angrenarea salanaților de la Platforma indus
trială in practicarea sportului*. Dedesunt, aceeași mină așternuse in dreptul 
cltorva liniuțe măsurile care trebuiesc toate : numirea unor instructori vo
luntari. alcătuirea calendarului competițional. înființarea unor asociații spor
tive etc.

Mult mai Incoio. peste aproape 100 de pagini, aveam să găsim scris că 
acest obiectiv a fost REZOLVAT. iar intr-o paranteză alăturată mențiune*: 
sprijin excelent din partea secției sport a Consiliului județean al sindicalelor™ 
Trecuseră abia 60 de zile—

O altă pagină care r.e-a atras atenția este cea din 13 iulie 1972, din 
care redăm o frază edificatoare: „Mi ine va fi înființat primul club sportiv 
din județul nostru, Este eea mai mare bucurie a mea de cind sint președinte 
al C-J.H.F-S- 1“

In mod special am căutat însemnările făcute pe 9 iulie, atunci rfnd 
divizionara C de fotbal Flacăra Moreni a ratat promovarea In divizia B. Iată 
ce a scris profesorul Oiței în acea duminică : „ .Băieții din Moreni au plins 
azi fiindcă n-au reușit să intre in „B*. Sint și eu tare necăjit; îmi pare 
rău pentru ei și mă fin dese că acesta va fi poate singurul obiectiv neîm
plinit pe anul in cur*. Ce « de făcut ? Bineînțeles că ei vor trebui să reu
șească anul viitor !“

O filă interesantă prin conținutul ei ne-a făcut să zăbovim alte rf- 
teva minute deasupra jurnalului, notlndu-r.e un pasaj : „Azi s-a disputat 
cea de a IV-a ediție a .Cupei Chindia" la orientare turistică. Deși a plouat 
continuu, concursul a fost foarte reușit, iar organizarea perfectă. Din nou 
au învins bucureștenii, dar fetele și băieții noștri s-au comportat foarte 
bine. Trebuie să mărim numărul de secții profilate pe acest sport 1“

In fine, caietul ne-a oferit, undeva, pe la jumătatea sa (dar intenționat 
trecem la sflrsit acest lucru) o surpriză plăcută care ne viza direct... „In 
ziarul „Sportul* au inceput să fie publicate pagini dedicate fiecărui județ. 
Toate sint interesante și frumoase. Oare a noastră va fi la fel de reușită ? !

Am închis aici jurnalul profesorului Paul Oiței, președintele C.J.E.F.S. 
Dîmbovița, și poate că vom mai ajunge să ne uităm în el peste citva timp. 
Atunci vom căuta cele scrise in ziua apariției paginii dedicate județului Dîm
bovița...

Rachetomodelismul, o disciplină 
sportivă tînără, în plină... lansare, 
și-a cucerit în județul Dîmbovița 
numeroși adepți, în majoritate puș
tani aflați la vîrsta cravatelor roșii. 
Rachetele lor sînt de-o șchioapă, 
cosmodroamele — de dimensiunile 
unei planșete de desen, iar parașu
tele de recuperare nu depășesc su
prafața unei... batiste, dar acești 
viitori constructori ai navelor spa
țiale își . fac acuzn ucenicia in as- 
trouautică cu deplină seriozitate și 
pasinr.e. cu interesul $î migala ade- 
Wărsților inginer. Lr peidonnan- 
fole for. obținute cu cilindrele zbu
rătoare, confecționate din lemn de 
balsa, hfrue și citeva foițe de aiu- 
miBîu. au depășit de mult granițele 
județului (și chiar ale țârii 0, măr
turie stind numeroasele recorduri 
Pe care le dețin.

Trei dintre orașele Județului au 
secții de rachetomodelism : Tîrgo- 
vițte, Pucioasa și Titu, dar noi ne 
vom opri în acest material asupra 
celei mai reprezentative, sugestiv 
intitulată „Societatea tehnico-știin- 
țifică a elevilor 
viște-.

Totul a pornit, 
nea si inițiativa 
de fizică Radu N. Ion, maestru e- 
nser-.t ai sportului la aeromodelism, 
unul dintre pionierii acestui sport 
din tara noastră. Profesorul a în- 
oeocit prin a trezi curiozitatea ele
vilor săi cu expuneri referitoare 
la activitatea de cucerire a cosmo
sului. desfășurată în lumea întrea
gă. la rachetele care au plasat pe 
orbită navele spațiale sovietice și 
americane. Apoî. cu timpul, descri
erea mecanismelor care propulsează

Rachetomodelis- 
mul din Tîrgoviș
te obține an de 
an tot mai multe 
succese, iar reali
zatorii lor sint e- 
levi în primii ani 
de școală. Iată 
cițiva dintre ei, 
gata de start, cu 
micromodelele lu
crate cu atita 

migală

sc

Liceului 2 Tir go-

aici, de la pasiu- 
tînăralui profesor

rachetele, amănunte din viața eos- 
monauților și cîteva „secrete" din 
meseria constructorilor au făcut ca 
numărul elevilor pasionați de as
tronautics să crească 
ivindu-se astfel 
țării „Societății 
a liceului.

O dată făcut 
modeliștii tîrgovișteni au 
să se prezinte la concursuri, obți- 
nînd cîteva recorduri republicane, 
care i-au plasat pe orbita... compe- 
tiționaiă internă. Firește, munca 
lor de inovație a continuat tot mai 
spornic, alte și alte modele cuce
rind performanțe remarcabile și 
aprecieri din partea federației de 
specialitate.

vertiginos, 
posibilitatea înfiin- 

tehnico-științifice"

acest pas, racheto- 
început

’• I1

CALEIDOSCOP
• Tînăra profesoară de educație 

fizică Maria Badea s-a făcut cu- 
-.os-ruti printr-o inițiativă puțin o- 
bițnui'.ă: locuind in comuna Pro- 
dulefti și căutind si ajute cit mai 
mul: activitatea sportivă de aici, 
ți-a amenaja: in curtea casei pri
mul— teren de sport din comună, 
punindu-l la dispoziția echipei mas
culine de volei. Rezultatele n-au 
Inti-ziat să apară, voleibaliștii din 
Produlefti dasîndu-se pe locul TV 
in finala pe țară a .Cupei tinere
tului de la sate" !

• Fabrica de textile .Bucegi' din 
PuciooM are una dintre cele mai 
elegante baze sportive din județ: 
stadion cu teren da fotbal ți pistă 
de atletism, terenuri de baschet, 
handbal ți rolei, popicărie cu două 
piste, o scenă tn aer liber pen
tru manifestările culturale din ca
drul serbărilor eimpenești organi
zate aici. Toate acestea au fost fău
rite prin munca patriotică a sala
riatelor întreprinderii, mari iubi
toare ale sportului. Iar vecinii lor 
nu glumesc spunînd că numai

hărnicia femeilor putea da naștere 
unei baze sportive atit de fru
moase !

Cea mai frumoasă și mai recentă 
realizare a societății este, însă. în
ființarea unei reviste extrem de in
teresante, intitulată „Astronautica". 
Avînd meritul de a fi prima publi
cație de acest gen din țară și a doua 
din lume (!), revista rachetomode- 
liștilor tîrgovișteni captează citito
rul prin bogăția de date privind 
activitatea astronautica din lume 
și, bineînțeles, prin numeroasele 
probleme de construcție a micro- 
modelelor zburătoare. Intr-unui din 
numerele apărute anul acesta am 
găsit salutul adresat revistei de că
tre cosmonautul sovietic Evgheni 
Krunov, iar alături de el un arti
col referitor la Conferința euro
peană „Tinerii Și cosmosul", în 
care Societatea astronautica tîrgoviș- 
teană s-a aflat în centrul atenției.

în sfîrșit, pentru a stimula și noi 
activitatea viitoare în direcția spor
tului îndrăgit de elevii Liceului 2 
Tîrgoviște, notăm cîteva dintre nu
mele pasionaților rachetomodeliști : 
Longin Diaconescu, Lucian Pietriș, 
Ștefan Stanciu, Constantin
Ștefan Scărlătescu, Nicolae Dobres- 
cu, Costln Onca.

Dincă,

TINEREȚEA UNUI PROFESOR SEXAGENAR

.„La Tîrgoviște se va 
construi o modernă sală 
de sport cu o capacitate 
de 1 000 locuri ?

...La Teiuș va fi ame
najat un stadion in pe
rimetrul căruia vor fi
gura, alături de gazonul 
de fotbal și pista de 
atletism, terenuri de vo
lei, baschet, handbal, 
tenis, o popicărie și, 
probabil, un bazin de 
înot ?

...Uit bazin acoperit 
va fi dat în folosință în 
orașul Tîrgoviște ? El 
va fi cmplasat în ca
drul complexului spor
tiv Petrolul.

...In județul Dîmbo
vița a fost organizat 
primul campionat (neo
ficial) de minivolei, la 
care au participat 22 de 
echipe din toată țara.

C.J.E.F.S. Dîmbovița, in 
colaborare cu Consiliul 
județean al sindicatelor, 
este „Spartachiada sin
dicatelor", care prevede 
întreceri de atletism,

ȘTIAȚI CA...

însumînd peste 200 de 
tineri voleibaliști ? Cu 
acest prilej a fost făcut 
șl an film de ftpeciali- 
Mte.

...O altă competiție 
inedPă organizată de

fotbal, handbal, popice, 
oină, volei și șah ? A- 
ceastă întrecere, cu faze 
preliminare pe institu
ții și întreprinderi, este 
in momentul de față

una dintre cele mai în
drăgite competiții.

...Fotbalul dîmbovi- 
țean are patru repre
zentante în Divizia C : 
Flafăra Moreni, Petro
lul Tirgoviște, Chimia 
Găești și Metalul Mija ? 
După eșecul fotbaliști
lor din Moreni în bara
jul pentru Divizia B, 
desfășurat 
microbiștii 
următorul 
prezenta.,
divizionarele C din ju
deț și toate vor pro
mova.

anul acesta, 
susțin că, la 
baraj se vor 
toate patru

■ <

l-amPe profesorul Anatolle Erhan 
cunoscut într-una din zilele ploioase 
ale verii. Cind am plecat din Tirgo -iște 
spre Pucioasa nici măcar nu aveam 
certitudinea câ-1 vom găsi. Era vară, 
era vacanță și, în plus, ploua într-una. 
Nici „nea Tolea" nu știa că venim, 
că-1 vom răscoli amintirile și-l vom 
răsfoi albumele cu fotografii, dar nici 
noi nu ne așteptam să găsim, in per
soana directorului adjunct al Liceului 
din Pucioasa, un bărbat viguros, cu o 
statură atletică și o ținută de invidiat. 
Știam doar că are 61 de ani și că este 
considerat drept cel mai bun profesor 
de educație fizică din județ.

Surpriza a existat, deci, de ambele 
părți, așa că iată-ne în fata aprecia
tului dascăl, notîndu-ne cîteva Gin 
amintirile sale.

„...M-am stabilit în Pucioasa acum 28 
de ani. Mi-a plăcut așezarea orașului, 
apropierea munților, dar, cel mai mult, 
m-a atras existența unui teren de tenis! 
Eram profesor de educație fizică, ab
solvent al F.S.F.F, (așa se numea pri
mul institut de educație fizică din (ara

r.2stră _ n.n.) coleg de generație
cu Camil T.Iorțun. Aveam de find să 
fac aici un mic paradis al sponulut, 
sâ-mi cresc elevii in strfosă prietenie 
cu exercițiul fizic, sâ-i fac chiar... dis
cipolii iul : Și timpul a trecut. Pornisem 
practic de la zero, am eiștigat 'Htil 
citeva echipe de fotbal si cițiva alte;», 
iar cu vremea handbalul a cucerit șl 
el tot mal mulți adepți. Au urmat bas
chetul, voleiul, tenisul, alpinismul «t 
turismul ; in fine, am căutat să popu
larizez majoritatea disciplinelor sportive* 
deși handbalul se bucurase de cea mal 
mare ..priză-.

După toate acestea, am Început «4 mun
cim la amenajarea bazelor sportive 
incet, incet, terenurile școlii au devenit Ia 
fel de frumoase ca și stadionul orașului 
— construit intre timp —, iar localnicii, 
iubitori de sport, se așezau cu plăcere 
in tribunele noastre pentru a urmări nu
meroase Întreceri programate aproape 
zilnic :

...Din Pucioasa au plecat, de-a lungul 
anilor, o sumedenie de sportivi care 
și-au făcut ucenicia pe terenurile liceu
lui nostru, dar ce satisfacție poate <1 
mai mare pentru un profesor de educaue 
fizică decit aceea că 27 dintre elevii săi 
sint astăzi absolvenți al I.E.F.S., 
ducind mal departe o pasiune sădită de 
mine în inima lor încă din copilărie ! 
Doi dintre ei — soții. Paula și Lorin 
Abramescu — tini sint chiar colegi șl 
mă bucur de fiecare succes al lor la fel 
ca pentru o realizare a mea...“

In ochii lui „nea Tolea” am surprins o 
lacrimă duioasă și am căutat să ne fa
cem că n-o vedem, alunecînd cu privi
rea. peste umerii săi largi, spre fereastră. 
Afară se zăreau lucitoarele dreptunghiuri 
de bitum, pe care se întretăiau marcajele 
albe ale terenurilor de volei, baschet și 
handbal, date în folosință cu puțin limb 
in urmă. Plasele coșurilor de baschet 
se legănau biciuite de ploaie. Iar pe 
biroul sexagenarului profesor de edu
cație fizică o vedere trimisă reeenț Jln 
Timișoara era semnată „Bogdana Dia
conescu, fosta dumneavoastră elevă".

Pagina realizată de
Horia ALEXANDRESCU, 

cu concursul corespondentului județean
Mișu ĂVANU



AZI, TRIAL 
AL LOTULUI

S-AU ÎNCHEIAT SEMIFINALELE 
CAMPIONATULUI FEMININ DE ȘAH

Intre 2 și 22 octombrie, reprezen- 
’ a României va între-tativa de rugby

prinde un turneu în Anglia șl Irlanda. 
In vederea jocurilor ce urmează a le 
susține, antrenorii Al. Teofilovici, 
T. Rădulescu și R. Demian au convo
cat 36 de jucători care vor participa 
azi, de la ora 16,30, pe unul din 
terenurile de la Stadionul „23 August" 
la o partidă de verificare. Iată lotul 
selecționabililor : Dinu, Drăgulescu, 
Baciu, Țurlca, Popovici, Iorgulescu, 
Ortelecan, Atanasiu, Postolache, Io- 
nescu. Dumitru. I. Constantin. Fugigi, 
Pop. Gh. Rășcanu, Vollman, Tătucu, 
Roman, Drăgănescu.Bărgăunaș, Neagu, 
D. Rășcanu. Țața, Damascliin, Marica, 
Hariton, Nicolescu, Nica, Dragomi- 
rescu, Pavlovici, Motrescu, C. Con
stantin, Suciu, Durbac, Bucoț, Bur- 
ghclea.

La 
s-au i 
lelor 
vidual 
Lupta pentru primele trei 
care asigurau participarea în fina
lă, a fost foarte dîrză și pasionantă, 
iar rezultatele surpriză nu au lip
sit. Astfel, la Piatra Neamț tînă- 
ra Viorica Ilie (Petrolul Ploiești) 
— în vîrstă de 12 ani 1 — cîștigă 
grupa înaintea maestrei internațio
nale Rodica Reicher. De asemenea 
s-au mai calificat în finală juni
oarele Mariana Băloianu și Daniela 
Nicola. Mai remarcăm debutul în 
finală a lui Zări Karibian.

sfîrșitul săptămînii trecute, 
încheiat întrecerile semifina- 
campionatului național indi- 

I feminin pe anul in curs- 
locuri,

Iată clasamentele finale, înregis
trate in cele patru grupe i

BUCUREȘTI ; Elena Rădulescu 
(I.T.B.) 10. Zări Karibian (I.P.G.G.) 
Mariana Băloianu (Politehnica) și 
Ioana Miroslav (A.S.E.) 9, Veturia 
Sinu 7, Elena Rădăcină 6' >, Ma
riana Duminică și Ana Apottoles- 
cu 6. Stana Nicoliei 4. Rodica Viz- 
dei 3!’s, Felicia Mihai și Doina Ne- 
groi 3. Raluca Grander 2 puncte 
(14 participante).

MECIURILE RAPID - STEAUA
ROȘU - U. T. A.

■«! |

PIATRA NEAMȚ: Viorica Ilie 
(Petrolul Ploiești) T*'t. Rodica Rei
cher (Electronica Buc.) 7, Daniela 
Nicola (Petrolul Ploiești) $i Clara 
Boros (Mureșul Tg Mureș). o s 
Aurelia Solomonoviei 5. Dorina 
Hocotan 4: ». Magda Boros 3. Agu- 
rita Ceaușu T- & Lucia Le.le 1*». 
Did na Sandu 0 (10 participante).

2- DE MAXIMA IMPORTANȚA
ÎN ACTIVITATEA ANTRENORILOR

APROPIEREA COMPETIȚIILOR».

SE FACE TOT MAI MULT SIMTITÂ

Apropierea începerii campionate
lor republicane de baschet, pre
cum și a participării echipelor ro
mânești ia C.C.E. și la Cupa cu
pelor. determină o amplificare a 
activității de pregătire a ce'.or mai 
bune formații din țara noastră.

Campiona feminină. Rapid, care 
nu va beneficia, pînă după cam
pionatul european din Bulgaria, 
de aportul antrenorului emerit 
Sigismund Ferencz si al jucătoa
relor Gabriela Nicola și Doir.a 
Prăzaru, se antreneză, in aceste 
zile, sub îndrumarea maestre: spor
tului Anca Racoviță. La pregătiri, 
găzduite de sala Ciulești și de 
pista de atletism a stadionului, iau 
parte Dorina Suliman. Stefania 
Basarabia, Luiza T i Eiena Nico- 
lae, Marta Bohn. Mioara Găescu. 
Do!na Buga (deși nu este comp’.:’ 
refăcută după accidentul suferit ir. 
primăvară). Elisabeta și Ec-teri na 
Pajtek (transferate de la Construc
torul Arad) și, bineînțeles. A-ca 
Racoviță.

Ildiko Sipos. Eniko Taar, Oiirr.nia 
Neța, Agneta Farkas. Ana Muțiți, 
Gabriela Var ea. Maria Petrescu 
(toate de la A_S.A_), Cecilia Căli- 
nescu (Universitatea). Elisabeta 
Muller (Liceul „Bolyai* Tg- M jresk 
Lucia Lazăr. Ileana Petrușea (Șooa- 
la sportivă Satu Mare). Esiiko Fa 
kaș (Voința Tg. Mureș). Sanda Pi 
(Școala sportivă Zalău).

TURNEU 1 NT Eî NAȚIONAI 
LA TIMIȘOARA

De joi pînă

rr.ișoara
Skojjlje.

începe

d

CAMPIONATUL SCOLAR.ti.OS 
ȘJ JUNlORkOR

FUZIONARE ÎNTRE A. S. ARMATA 
Șl UNIVERSITATEA CLUJ

După tratative îndelungate, s-a 
reușit fuzionarea dintre diviziona
ra A A. S. Armata și divizonara B 
Universitatea Cluj. Noua echipă va 
evolua, din toamna acestui an. în 
divizia A sub denumirea Universi
tatea și sub îndrumarea antreno
rului Nicolae Martin. în ediția 
1972—1973 a diviziei A. Universi
tatea Cluj va folosi următorul lot 
(între paranteze, 
provin) : Floarea

Duminică iau startul. în ediția 
1972—1973 a campionatului repu
blican al elevilor și juniorilor, cete 
96 de echipe (48 de fete. 48 de 
băieți, împărțite In cite opt serii 
a șase
competiție, 
pută, ta 
toxr.brie, 
două să 
ianuarie 
pe săptămînale) și intre 4 și

formații) 
Primul 

aer liber, 
urmînd

echipele din care 
Trandafir—Anca.

BRAȘOV: Margareta Teodorescu 
a-T.C) 8. “ ' 
ta Buc.» 5: » Anca
(CS.U. Brașov) și Ligla 
:.Med.c*Da T.naîșoara) 5.

fia 3tk:s T-» Moaica 
Marta Btriacu p.t (9 part:

\ irgi*i« Sieroiu (Recol-
Gheurghe 

Jicman 
Mht 

R- 
nan ș: 
ipantej.

•Z3~

T NICOA&A

IUL1U5 ARM AȘ

CAMPION DE JUNIORI

Antrenament de 
conducere a min
gii Exersează 
componența echi
pei Liceului 
„Bolyai" din Tg. 
Mureș (sub îndru
marea prof. A. 
Madaras), partici
pantă la divizia 
elevilor și junio

rilor

Foto :
Dragoș NEAGU

V
- ***

în acest an competițional, spre 
deosebire de anul trecut, în care 
«st ti Cocper (cu toate reticențele 

unora) ș:-a dovedit utilitatea, Fede
rația Română de Fotbal — prin 
Colegiul central de antrenori, în 

n nta de a organiza pe plan su
per, r procesul instructiv-educativ 
— a stabilit un nou sistem de norme 
oe control.

De ce sîr.t necesare aceste norme 
de control ?

Pentru ca energia cheltuită în 
prezent de un sportiv în timpul 
pregârir.i pentru jocuri să nu se 
p î—ă Ir gol, antrenorul trebuie 
să-și reprezinte cît mai concret par
ticularitățile individuale ale jucă
torilor săi. într-o expresie cantita
tivă obiectivă perfect precizată, în 
asa fel Incit exercițiile selecționate 
pentru ei să aibă efectul necesar. 
Reprezestarea generală, chiar a 
QKR antrenor expaimentat, despre 
ao jucător nu-i perm. te. deseori, 
«ă răspundă precis la httrebares ce 
trebo>« făcut Intr-un caz sas altuL

Stei necesare cunoștințe precise, 
mr>oac« concrete peefnx a obține 
rezoitatxti «ccetat. Acest harm se 
p;«te realiza nrma. fa carul end 
antieacrad fcz va favase datele care 
reOeă starea ăe fapt • fncltoru- 
Jsă. na n-iasai dună dasete sare f5- 
zute s Excâocxe. arlnd prrîbCl- 
tasea să apret eze c tosscârr e foi 
pe pîaa di Tata c pe placul ■teter- 
m.xâr_ ga nexerităru eforKs-tior 
»*- * hi *»n

>iro»li ăe teatral ao trebuie să 

tatie ta plm. e orbea levate i»- 
toaăeaoae ăe aaeseăcăe fîrieăecire 
ăe cercetare, oe dtoeie d.zgz-reu- 
cuîas Faartrtaal. ăobare*e aboertul 
de eercecme rfcndne cârti-*ocătoruti 
Prut aceste accse s-au «3 ia ta- 
dentina aatreoactior. ta atiaourare 
dxreclă cs coeckru echmexxr.
MBtatea de testare a mai Hxultoe 
factori 1

normele fără ca medicul să parti
cipe și să coroboreze datele expri
mate cifric cu datele 
(puls-tensiune) ;

fiziologice

fizic-tehnic 
de majori-

— Norma cu conținut 
este tratată superficial 
tatea jucătorilor (și chiar de unii 
antrenori), ei fiind preocupați de 
obținerea normei de timp și mai 
puțin de precizia în execuții. Tre
buie să atragem atenția antrenori
lor că această normă de control, 
care pare simplă la prima vedere, 
a fost pusă intenționat după proba 
de rezistență în regim de viteză, 
ca să poată arăta cit de mult este 
influențată precizia în execuție de 
efortul depus ;

— Interpreted datele de la nor
ma de rezistență în regim de vi
teză (3x30 m) cu datele 
Cooper se observă că 
echipelor s-au axat 
pregătitoare mai mult 
tarea rezistenței în regim de viteză 
și mai puțin Pe rezistența gene
rală, ceea ce nu este rău ;

de la testul 
majoritatea 
în perioada 
pe dezvcl-

— Și la proba de circuit apar dife
rențe mari de timp, ca 
după părerea noastră, a 
superficial de executare 
xercitiilor. atît sub
«rectitudinii, cît si al amplitudinii 
mișcărilor. tend mia fiind aceeași

urmare, 
felului 
a e- 

asDectul

viteză cu schimbarea direcției 
(3x30 m). Din datele culese, apar 
diferențele surprinzătoare de timp 
(10,7—11.1 la Tg. Mureș — la jucă
torul Fazekas, în comparație cu ju
cătorul Gyorfi, de la Steagul roșu, 
care este de asemenea jucător de 
viteză și care parcurge aceeași dis
tanță în timpul de 12,2—12,4). Ase
menea exemple mai sînt și nu pu
ține la număr. Trebuie să atențio
năm că este obligatoriu a se res
pecta unghiul de 45° în schimbarea 
direcției de alergare, pentru a nu 
se altera timpul de parcurgere a 
distanței. Credem, de asemenea, că 
este cazul să se acorde toată aten
ția atît calității cronometrelor, cît 
și corectitudinii mînuirii acestora.

Se atrage atenția secțiilor de 
fotbal să acorde o atenție deose
bită dării acestor norme în lunile 
ce urmează, finind cont de starea 
de oboseală fizică a jucătorilor ți 
de starea psihică a echipei.

Chiar dacă aprecierea perfor
manței actuale a fotbalistului este 
uneori grea și poate fi influențată 
de greșeala subiectivității, conside
răm că normele de control, ale 
căror rezultate pot fi ușor anali
zate statistic — ca un mijloc eloc
vent de comparație între rezultatele 
explorării
manța propriu-zisă 
să lipsească din 
cului sportiv în 
cu antrenorul.

funcționale și perfor
ms trebuie 

diagnosticul medi- 
colaborarea directă

Robert COSMOC
antrenor federal

ASPIRAȚII Șl PERSPECTIVE 
ALE SPORTULUI TULCEAN

Vestită pentru promoțiile de cam
pioni ai caiacului și canoei pe care 
le-a dat sportului românesc, pen
tru flotile de aur care a pornit de 
aici, Tulcea — poarta Deltei — se 
lansează cu aspirații, ambiții și 
perspective noi pe harta sportului 
românesc.

în dorința de a afla amănunte 
despre planurile care se înfăptuiesc 
aici, ne-am adresat tovarășului Ion 
Olaru, președintele C.J.E.F.S. Tul
cea,

— Precizafi-ne, mai întîi, actua
lele direcții ale activității practice 
pe care și-o propun cadrele de spe
cialitate din județ...

— Obiectivele principale ale 
sportului tulcean sînt cuprinse în- 
tr-un plan de măsuri pe cinci ani, 
care înglobează principalele sarcini 
legate de activitatea sportivă de 
masă și de perforfnanță din jude
țul nostru. Cum era normal, pon
derea principală revine muncii cu 
copiii și juniorii. Din mijlocul lor 
se nasc viitori performeri.

Urmînd această cale, de valori
ficare și afirmare a tinerelor talen
te, am înființat centre de inițiere 
și perfecționare pe lîngă majorita
tea liceelor și școlilor generale din 
județ. în această acțiune de atra
gere spre terenul de sport a celor 
mai apți și mai dotați tineri sau 
copii, am primit un sprijin sub
stanțial din partea Inspectoratului 
județean școlar și a Comitetului 
județean U.T.C.

— Care sînt aceste centre și cum 
sînt dotate ?

—• Voi începe cu caiacul-canoea, 
„specialitatea 
rii sportului 
număr de 11 
le necesare.
la Jurilovca,
Murighiol, Sf. Gheorghe, Mila 2.3. 
Crisan. Chilia. Caraorman și două 
la Tulcea (Liceul agricol și Școala 
M.A.I.A.A.). De aici se selecționea
ză elementele valoroase pentru 
promovarea în echipele ..Pescarul" 
Tulce-i și „Răsăritul" Sulina. Ur
mează. apoi, centrele de inițiere în 
tainele „sportului rege", mă gîndesc 
la fotbal, bineînțeles, în număr de 
cinci la Tulcea, Măcin, Sarichioi, 
Baia și Babadag. Mulți ..puști" se 
și visează în proaspăta divizionară 
B, ..Delta”. acum sărăcită a- 
proape total de elementele din ju
deț. Voleiul ocupă și el un loc în
semnat în activitatea noastră mai 
ales de cînd echipa masculină (Del-

casei“, baza afirmă- 
tulcean. Ele sînt în 

și dispun de toate ce- 
Au luat ființă centre 

Mahmudia, Sarchioi,

ta) a reușit să promoveze în divi
zia B. Astfel, la Sulina, Măcin, 
Isaccea și Tulcea (Liceul pedagogic 
și Liceul „Spiru Haret") au luat 
ființă centre care își propun să 
lanseze elementele de perspectivă. 
Nu sînt uitate nici halterele, cul
turismul, luptele și minibaschetuL 
Liceul agricol și Școala M.A.I.A.A. 
din Tulcea vor avea, probabil, un 
cuvînt de spus în aceste discipline 
mult îndrăgite de tineretul tulcean. 
Un ultim amănunt: vara aceasta 
au fost organizate, în vacanța ele
vilor. centru de inițiere la înot și 
atletism la Sulina, Tulcea, Sarichioi 
și Isaccea.

— Unde își desfășoară activitatea 
toate aceste centre ?

— Fără să fie încă ideală, baza 
sportivă • materială a județului se 
află în plină dezvoltare, ceea ce 
vine în întîmpinarea intențiilor 
noastre de a generaliza acțiunea 
de inițiere. Concursul organizat în 
această vară, sub lozinca „Cea mai 
frumoasă bază sportivă amenajată 
prin resurse proprii" a avut darul 
să îmbogățească în mod considera
bil baza materială a județului. Dis
punem la această oră, potrivit unei 
statistici, de 80 terenuri de hand
bal. 95 de volei, 107 sectoare de 
sărituri și 55 de gimnastică. Con
cursul la care ne-am referit (și care 
s-a încheiat la 15 septembrie, o 
dată cu începerea cursurilor șco
lare), a scos în evidență munca 
susținută pentru amenajarea de 
baze sportive simple a tinerilor din 
Isaccea, Cataloi, Murighiol și Agi- 
ghiol.

— în încheiere, am dori să înfă
țișați unele rezultate mai remarca
bile obținute de sportivii tulceni 
in competițiile sezonului oficial 
1971—1972 ?

— în primul rînd se situează pro
movarea echipei de fotbal „Delta"

' în eșalonul secund al soccerului ro
mânesc. Apoi, o altă promovare în- 
tr-o divizie secundă, la volei mas
culin, a echipei cu același nume. 
Minibaschetbaliștii au reușit per
formanța de a ocupa locul II în 
„Cupa federației", desfășurată re
cent la Pitești. Echipa de volei a 
liceului „Spiru Haret" a promovat 
în divizia școlară, iar echipa liceu
lui din Măcin s-a clasat pe locul 
II la faza de zonă. Caiacul-canoea, 
sportul nostru tradițional, a dat 
țării doi campioni europeni de ju
niori în persoana Măriei Cozma și . 
a lui Ivan Lisov și doi vicecam-

pioni, pe Chirilă Simion și Vasile 
Dîba.

Am încheiat aici o discuție a- 
greabilă, care se putea lungi cît de 
mult. Tulcea își redimensionează 
posibilitățile și renunță, în mod 
deliberat, la rolul de „monocultu- 
ră“ în sportul românesc, la misiu
nea oarecum ingrată de a da doar 
„materie primă" pentru caiac și 
canoe. Fără îndoială, aceste disci
pline vor rămîne prioritare, prin 
forța împrejurărilor, a condițiilor 
naturale existente și a elementului 
uman abundent. Dar — alături de 
ele — alte ramuri de sport 
acum pe punctul de a depăși sta
diul mugurilor.

Pavel PEANA, corespondent

NOI ÎNTRECERI 
„ÎN „CUPA 
ORAȘELOR"

sînt

Etapa a VII-a a Cupei Orașelor 
se va desfășura, conform prevede
rilor calendarului competițional, în 
zilele de 23 și 24 septembrie, în 
București. în prima zi, de la ora 16, 
concurenții vot acoperi 70 km pe 
șoseaua București-Ploiești (varianta 
Buftea), iar în ziua a doua, dumi
nică, de la ora 16, se vor întrece 
pe circuitul din str. Cîmpina,

Șl STEAGUL
SE VOR DISPUTA SÎMBĂTĂ
Deoarece echipele Rapid și U.7.A. 

vor susține săptămîna viitoare par
tidele retur din competițiile euro
pene, Federația română de fotbal 
a stabilit ca meciurile Rapid—-Stea
ua și Steagul roșu — *
etapa a iV-a a 
viziei A, să se 
după-amiază.

Partida Rapid 
loc pe stadionul 
cepere de la ora 18,30.

t i — U.T.A. din 
campionatului di- 
dispute sîmbătă

— Steaua va avea 
23 August, cu în-

„CUPA CARMEN“ 

LA FOTBAL FEMININ
Cu prilejul celei de a 35-a aniver

sări de la înființare, asociația spor
tivă Flacăra roșie București organi
zează o competiție de fotbal feminin 
dotată cu „Cupa Carmen". La startul 
acestei competiții iau parte cele mai 
bune 14 formații din Municipiul Bucu
rești, în frunte cu prima campioană 
a Capitalei — Venus. Iată echipele 
care se vor întrece timp de o lună 
(pe stadionul Flacăra Roșie), pentru 
clștigarea frumosului trofeu pus în. 
joc : Venus, Unirea Tricolor, Rapid, 
Carmen, Doina, Minerva, Voința, 
Diana, Miorița, Dacia, Luceafărul, 
Juventus, Speranța, Băneasa.

AGENDĂ
BUCUREȘTEANĂ

SÎMBĂTĂ » SEPTEMBRIE I

Stadionul 83 August, ora 16,30 : Rapid
— Steaua (tineret-rezerve) : ora U.30 : 
Rapid — Steaua (Divizia A).

DUMINICA 24 SEPTEMBRIE
Stadionul Republicii, ora 1* : Sportul 

Studențesc — Dinamo (Divizia A) î
Stadionul Politehnica, ora 10 : Sportul 

studențesc — Dinamo (tineret-rezerve) ;
Stadionul Metalul, ora 11 : Metalul 

Dunărea Giurgiu (Divizia B) ;
Stadionul Dlnamo, ora 11 I Dinam® 

Obor — Sirena (Divizia C) ;
Terenul Flacăra, ora 11 : Flacăra roși®

— Sportul Clorogtrla (Divizia C) ;
Terenul Autobuzul, ora 11 1 Autobuzul

— Voința (Divizia C) ;
Terenul Electronica, ora 11 1 Electroni

ca Obor — Celuloza Călărași (Divizia C)J
Terenul Laromet, ora 11 : Laromet -* 

Unirea Tricolor (Divizia C).

PRIMA PARTIDA A REPREZENTATIVEI
pledează, așa cum sublinia cu jus«( 
tețe și căpitanul ei Mircea Lucescuj 
experiența internațională mai mare 
acumulată, precum și valoarea teh-1 
nică superioară pe care o deține.

Pentru valorificarea acestei șan
se, este însă necesar ca în meciul 
de pe stadionul olimpic din Hel
sinki băieții noștri să dea dovadă 
ți de ambiție, de o dîrzenie egală 
Cu aceea pe care o vor depune ad
versarii lor.

Sperînd că ei Vor ști să se ridice 
la înălțimea misiunii eu care sînt 
creditați, că vor lupta pentru cu-

tur» de jucători mai vechi, cei re
cent introduși în formație doresc 
să ducă in continuare spre afirma
re culorile echipei lor, doresc să 
se impună în această nouă ediție a 
campionatului mondial in care au 
luat un start favorabil.

Deși fotbaliștii finlandezi recu
nosc valoarea echipei române, ei 
speră, totuși, să reediteze și in 
fața acesteia victoria din partida 
cu Albania. Ii stimulează în acest 
sens foarte mult și succesele de ră
sunet obținute de reprezentanții 
țării lor la recentele Jocuri 
pice, succese care au creat 
atmosferă de mare euforie.

Dacă ,.ll“-le finlandez se 
deci, Intr-un vizibil progres, 
f.rmat de ultimele rezultate 
ținute, echipa României a i _ 
In meciul cu Austria în regres față 
de toamna trecută și de sezonul de 
primăvară. între timp s-a mai re
dresat potențialul ei general, ți mai 
ales cel ofensiv a crescut, așa cum 
au demonstrat-o ultimele jocuri de 
verificare susținute înainte plecării 
din țară. Totuși, la ora actuală, di
ferența de forță dintre echipele Ro
mâniei șj Finlandei nu mai apare 

a fost ea 
trecut, cînd victoria fot- 
noștri pe stadionul din 

putea fi fără greș antici-

Românjei, 
Raata. 
aSa in

reziste»-
drecțze:

W To

— Forța in
și capac, tatea de acantar* 
a aparatului resp rator șj 
tor 1

— Precizia ia caedi 
și cu limită de tx;;

la efort 
ctrcttia-

de efort

— Să se stabilească dacă tocăto
rul respectiv Indeplineș-e sa-j 
condițiile minimale cerute de 
legiul central de antrenori;

— Să se determine valoarea 
lităților și pregătirii 
(implicit diferența d 
fruntaș și 
zerve);

Ponderea 
ferită, dar 
bilității în 
balistic.

Din studierea tabelelor trimise 
recent de echipele noastre divizio
nare A cu normele date oe luna 
august, se pot desprinde unele con
cluzii importante :

— Majoritatea echipelor au dat

sa> in ec 
intre facă 

unul de la tir.eret-re-

acestcr norme este di- 
toete sînt supuse va.a- 
funcție de criteriul fot-

ÎN OBI
Cea de a cincea „reuniune" a e- 

chipelor din Divizia C în noul cam
pionat a fost relativ calmă, cu 
toate că din cele 84 de jocuri, doar 
48 s-au terminat cu victoria gaz
delor (46 de formații și-au înche
iat jocurile „remiză*, iar 13 au ce
dat pe teren propriu). în general, 
favoritele au reușit să intre în po
sesia punctelor puse In joc 
în deplasare, ca de pildă. 
Moreni ne terenul din 
I.R.A. Cîmpina la Ploiești 
promovată Chimia Brazi, 
Mangalia la Tulcea, 
Alexandria pe terenul din Tr. Mă
gurele cu C.F.R. Roșiori și C.F.R. 
Sighișoara la Zărnești, cu Torpedo, 
înaintările au avui o productivitate 
medie, mareînd 210 goluri, ceea ce 
reprezintă 
de meci, 
atacuri au 
team-urile 
care au

chiar și 
Flacăra 

Caracal. 
cu noua 

.Marina 
Automatica

o medie de 2,5 goluri 
Cele mai productive 
avut In etapa aceasta 
din seriile VII și XII. 

înscris cite 24 de goluri, 
iar la polul opus s-au aflat înain
tările din seria a III-a. care au in
trodus balonul de numai 10 ori în

DOMIDE

In Mod

Olim- 
aici o

află, 
con- 

! ob- 
apărut

atit de pregnantă cum 
in anu;
baliștilor 
Heismlc 
pată.

Tmlnd 
produse, 
noastră vor lipsi mîine seară (n.r. 
astă-seară) un Dembrovschi și un 
Dobrin, meciul se anunță mult mai 
echilibrat decit cel disputat tot aici 
In septembrie 1971.

Prima șansă aparține, totuși, echi
pei României, In favoarea căreia

seama și de accidentările 
de faptul că din echipa

ECTIV DIVIZIA C
porțile adversarelor. Pe. âjime-a e- 
tapei, fosta d;ară B. Vuhwni 
textila Luc«j: 7—o cu Victoria Cra
iova, debutantă fn „C*.

Continuă să se afle fa formă bună 
și după etapa a V-a cîteva dintre 
noile promovate. Astfel. Locomoti
va Adjud se află pe locul 1—2 fa 
seria a Il-a. C.I.L. Blaj conduce în 
grupa a IX-a. la fel ți LCJ-M. Bra
șov în seria a Nn. Aceste ediipe au 
luat un start bun si reusesc să facă 
față cu brio dificultăților compe
tiției, deși au loturi ccsnuase din 
jucători tineri, majoritatea k>r pro
venind din eampior.atul județean. 
Dar. sîr.tem doar Ia începute

Se nare că una dintre cele mai 
echilibrate serii, din punct c'e re
vedere valoric, este a VII-a. Afci, 
la egalitate de pur.de (6). stnt în
șirate In fruntea clasamentului nu 
mai puțin de sase competitoare, iar 
diferența dintre ocupantele pozi
țiilor I și XTV (Vulturii textila 
Lugoj și Victoria Craiova) este de 
numai 3 puncte.E interesant și fap
tul că nici una dintre fruntașe n-a

reușit să obțină maximum de 
puncte. 1*. ci doar șase echipe cla- 

primele locuri ta serii au 
cîte 9

Moren i.
Deva, 

Brașov,
în etapele precedente, du- 

a trecută arbitrii au avut de

sate pe 
totalizat 
Flacăra 
Mureșul 
ICL3L

Ca si
m:
furcă cu fotbaliștii indisciplinați. 
La Cărei însă s-a întîmplat un caz 
de huliganism in toată regula. La 

‘ J Voința Cărei — Bradul Vi
șeu. arbitrul Gh. Izghireanu (Timi
șoara) 
de la

Este 
să fie 
veritate !

p i T.M. București, 
Victoria Călan, 

Minerul Cavnic și

mec:

a fost lovit de unii jucători 
Vișeu.
de așteptat ca cei vinovați 

sancționați cu pilduitoare se-

T. RĂBȘĂN

—

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□a
ASTA-SEARA TRAGEREA PRONOEXPRES

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA LOTO EXCEPȚIONALA

Pe cei care au cumpărat biletele pentru tragerea Prenoexpres de dîseară 
așteptăm in fața televizoarelor la ora 18,20.ii

DIN 19 SEPT. 1972
FOND GENERAL DE PREMII : 1.482.739 lei.
Extragerea I : 70 83 11 189 39 13 36 55
Extragerea a Il-a : 23 18 77 35 52 21 1 24
Extragerea a III-a : 59 43 80 56 63 35 4
Extragerea a IV-a : 31 28 10 73 11 38

Plata premiilor pentru acest ,concurs se va

CÎȘTIGURILE CONCURSULUI
PRONOSPORT NR. 38 

DIN 17 SEPTEMBRIE 1972 :

Categoria I : (13 rezultate)
16,85 variante a 3.854 lei.
Categoria a Il-a :
304,60 variante a

(12
256

rezultate) 
lei.

face, astfel ; in Capitală 
începind din 2 octombrie pînă la 3 noiembrie 1972 ; în țară de la 4 octom
brie pînă la 3 noiembrie 1972.

Categoria a IlI-a :
3439,50 variante a

(11
34

rezultate) ; = 
lei.

Rubrică redactată 
de LOTO-țRONOSPORT

DOBR.AU
Văzuți de AL. CLENCIU 

i 
țării cu toată energia de carelorile

sînt capabili, avem temei să f.fti 
încrezători într-un rezultat favora
bil.

DUMITRACHE — 
SUSPENDAT 3 ETAPE

* -

dis-
șe-

Comisia centrală de competiții și 
aiplină a F.R. Fotbal a analizat în 
dința ținută ieri dimineață comportarea 
jucătorului Dumitrache (Dlnamo Bucu
rești) In 
namo și 
avlnd In 
ticat un 
a comis
a fost eliminat, In cel de al doilea meci, 
l-a sancționat pe jucătorul dinamoviet 
cu suspendarea pe trei etape.

timpul partidelor U.T.A. — Di- 
Bologna — Dinamo. Comisia, 
vedere că Dumltrache a prac- 
joc brutal In prima partidă șl 
un gest nesportiv, pentru care

Citiți azi, numărul 330 al revistei

• Un reportaj de la Helsinki, înaintea meciului de aii dintre repre
zentativele României și Finlandei, precum și alte comentarii, cifre statis
tice, amănunte in legătură cu jocul de astă-seară.

• Echipele românești intre două apariții în primul tur al competi
țiilor europene intercluburi.

• , . .______
celei de a doua manșe a finalei Cupei Intercontinentale).

• O pagină de Magazin extern.
• Rubricile obișnuite Carnetul scriitorului, Prim plan, Carnet extern, 

Din fotbalul internațional.

O prezentare a celei de a patra etape a Diviziei A. 
La „Interviul sâptâmînii", atacantul Alexandru Neagu. 
Tur de orizont în preliminariile Campionatului mondial. 
Prezentarea echipei Poloniei, noua campioană olimpică. 
Tabloul complet (comentat) al primei manșe din Cupele europene. 
In Brazilia, continuă „tristul vals" al antrenorilor.
Intre Buenos Aires și Amsterdam, duelul se intensifică (înaintea

pur.de
DOBR.AU


IN TOTALA REORGANIZARE

DUPĂ „DEPRESIUNEA" SAPPORO

A-JS-a 
spre •

SCHIUL AUSTRIAC

IN CONCURSUL PEKKA VASALA
INTERNATIONAL

ATLETIC DE LA

STOCKHOLM

*

a
□câ

LA EGALITATE: 4-4

r- a'-

SURATELETUTUROR DIN MANCHESTERi.

MERITUOASA ÎNVINGĂTOARE LA OLIMPIADAA ÎNCEPUT POLONIEI - 0
TURNEUL DE TENIS

DE LA LOS ANGELESl

nimeni 
,de po- 

cunos-

era 
» in

F
i

ÎNAINTEA
și a primului meci cu 
unde cu greu a reușit un 

(2—2). Părerea unanimă

in al doilea meci

de Kay 
• Re- 

european 
— 1:44.5

HOCHEISTII

q» feren* 
nului va

turneul olimpic de 
echipele cele mai 
au aliniat primele 

Polonia, Ungaria,

să afte—z p,

de aproape «n ea. 
despre— singură-

Z A ■

SURPRIZE
„Operațiunea Sapporo", încheiată, 

după cum se știe, cu un bilanț 
nesatisfăcător pentru prestigiul 
schiului austriac, a ocazionat, peste 
vară, îndelungate meditații și dis
cuții, dar și schimbări esențiale în 
structura, metodele și 
sale financiare. Astfel, 
conducere administrativă 
că a federației austriece 
fost schimbată, la cîrma 
naționale fiind instalați ■ 
teri depline — celebrij Toni Sailer, 
fost multiplu campion olimpic și 
mondial, ajutat de Ernst Hinterse- 
er, campion olimpic (pentru băieți) 
și fostul concurent la Sapporo, me
daliat cu bronz la coborîre. Heini 
Messner

Echipa 
Schranz

. favoarea 
deschise, 
să le ascundă față de CJ.O. în e- 
chipa A au fost titularizați șapte 
protagoniști ai schiului alpin : Or
din, Loidl. Bleiner—specializați pen
tru coborîre și Zwilling. Hoffner. 
Hans Hinterseer și Tritscher pen
tru celelalte probe. Matt. Gruber. 
Kneiwasser și Pechtl alcătuiesc e- 
chipa B, iar alte 20 de talente dtn 
echipa C, aspiră și forțează porție 
primei garnituri. La fete, ProU. 
Kaserer, Drexel, Gfolner. Totschnig. 
Rauter și Leviseder alcătuiesc pri
ma forță de șoc, fiind secundate 
de șase concurente in echipa B j; 
alte șase în a treia formație, C.

Primenirea echipelor naționale nu 
va mai fi, în viitor, rezultatul urc-r 
aprecieri subiective. Universitatea 
din Innsbruck (Facultatea de edu
cație fizică) s-a însărcinat cu stu
diul testelor care trebuie între
prinse asupra copiilor, atit în ve
derea unor pronosticuri dt mai 
exacte de formare a viitorilor cam
pioni, cît și de stabilire și măsu
rare a calităților fizice și psihxte 
necesare schiorului de înaltă perfor
manță. Testele la care au fost su
puși. din această vară, componer::: 
echipelor naționale la început, ur
mează să stabilească, în relație di
rectă si cu rezultatele competiți i - 
virtuțile ce trebuesc stimulate, cau
zalitatea fizică a unor acdder.te s 
multe alte probleme, superficial < 
întimplător tratate pînă în pre
zent.

Atît pregătirea dt și veriEcâr/.e 
intermediare urmăresc 
structurilor 
încă de la 
tletic prin 
fie grevată 
nică, strict
In acest scop, vara, în stagiile de

resursele 
întreaga 

și tehni- 
de schi a 
echipelor 

— cu pa

(pentru fete).
a fost întinerită. Karl 

a părăsit competițiile în 
unor activități comerciale 
pe care nu mai trebuie

să des 
echipelor — porr.ind 

selecție — un profil a- 
excelență. pe care să 
marea îndemînare teh- 
necesară campiomk-r

I

.Din nou Tlie, acest tâmi 
Iile Năstase, Îmi rea’-.i-.'.ey.e 
trebuie si scriu, 
hîrtqe niște ginduri pe 
port cu mine 
Niște ginduri 
tate.

Da, să nu 
singurătatea 
Noi, tați cei de acasă, care-l 
mărim pretutindeni cu z-
vem impresia că-l insoț:—. :i-l 
inconjunăm cu afecțiunea 
tră. Poate — nu, sigur! — 
gindește asta înainte de m

Dar pe tetren ?„
V-ați întriebat vreodată cit :» 

singur este Ilie acolo, oriaoada 
joacă el pe glob ?

l-am citiH-o pe chip fa w.errsJ 
decisiv de la Paris. St«a 
Smith, din «xtenuanful .n pc;»:- 
nantul „Tunseu al 
din toamnă, cind imensa k*e*- 
rie (pe care impasibil să wa.
fi resimțit la cucerirea aoraiari 
trofeu) nu s-a manifestat dezU»- 
țuit, așa cum fiecare ar +i ;-f- 
cut-o in locul lui. Cum am •{- 
cut-o noi, cei de acasd. Aținze 
tumultuoase, privi-î aârr.irarive 
mîini ce i s-au intias— Pe ^xța 
sa, insă, doar citeva 
șterse. Asta a fost tot.
pleșit de emoție ? Poate. De a- 
boseală ? N-o mai simți fa ase
menea 
(și am 
reroasă 
în fața 
țea singur, îngrozitor de sinew 

Acum, după aceste uit.nie 
triumfuri — Forest Hills $: Se
attle — Ilie imi reamintește 
gindul de atunci

Mi-l imaginez, călător soldar 
pe terenurile de tenis ale lunii, 
departe. Și vă rog fi pe dumr.ea-

vă surprindă. La 
lui Ilie mă refer.

fi ei

zimbece 
£•« «-

momente. Mi sa pirmt 
realizat asta cu 
acuitate aci, la Bucu-eri, 
televizorului) că te nm-

TELEX •
în cadrul unui concurs de atletism 
desfășurat la Udine, sportivul italian 
Mario Vecchiato a stabilit un nou re
cord al Italiei în proba de aruncarea 
ciocanului cu performanța de 74,36 m. 
Vechiul record era de 72.74 m și apar
ținea aceluiași atlet. Rezultatul lui 
Vecchiato reprezintă cea de-a patra 
performanță mondială a acestui an. 
La Jocurile Olimpice de la Munchen, 
recordmanul italian a ocupat locul 9, 
cu 70,58 m.
Cursa automobilistică „500 km de la 
Imola", desfășurată pe clasicul traseu 
cu același nume, a revenit pilotului 
italian Arturo Merzario pe un „Fer
rari" 312/p. El a parcurs cele 40 de ture 
(204,280 km) în. lh07:56, realizînd o 
medie orară de 180,414 km. Cunos
cutul automobilist belgian Jackie Ickx 
s-a clasat pe locul doi, cu timpul de 
lh09:l. Locul trei a revenit italianului 
Andrea de Adamich — lh09:4.
La Kiev s-a încheiat întîlnirea inter
națională de atletism dintre selecțio
natele R.S.S. Ucrainiene și Ungariei. 
Victoria a revenit gazdelor cu scorul 
final de 181—163 puncte. Probele din

■n ring, doi foști campioni mondiali

a doua

STOCKHOLM, 19 (Agerpres). — 
Proba de 1 500 m plat din cadrul 
concursului internațional de atle
tism de la Stockholm s-a încheiat 
cu victoria danezului Hansen, cro
nometrat cu timpul de 3:41,7. Pe 
locul doi a sosit polonezul Henryk 
Szordykowski — 3:42, urmat de a- 
mericanul Vin Ryun — 3:42.2.

Americanul Dave Wottle. cîștigă- 
torul medaliei de aur la Jocurile
Olimpice de la Munchen în proba 
de 800 
3:46.9. 
reunit, 
vedete 
Primul 
gianul 
urmat
(Polonia) — 7:51,5 și Iuho Vaatai- 
nen (Finlanda) — 7:53,3. Dublul 
campion olimpic Lasse Viren a o- 
cupat locul 4. cronometrat în 7:56,6. 
In cursa de 800 m plat, victoria a 
revenit belgianului Herman Mig
non cu timpul de 1:49,8, iar proba 
de aruncarea discului a fost cîș- 
tigată de suedezul Ricky Bruch cu 
64,90 m.

m plat, a ocupat locul 7 în 
Proba de 3000 m plat a 
de asemenea, la start cîteva 
ale atletismului mondial, 
a trecut linia de sosire bel- 
Emile Puttemans în 7:48,9, 
de Bronislav Malinowski
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ploaia care a tir-t tot tcztppi In 
proba de 400 m garduri. Savcenko a 
realizat timpul de 50JL Evgherie Ta- 
nakika a cîștigat proba de sirttura cu 
prăjina cu un rezultat de 5.10 m. Vera 
Komisar a terminat însictgâtoare In 
proba de aruncare a suliței cu 59.24 m 
Dintre atleții maghiari, Vilmos 
a ieșit învingător 
carea greutății cu 
cîștigătorul probei 
cului (60,94 m).

are 51 sec avans față de olandezul 
Schur.

în proba de
19,40 m, iar 
de aruncare

Varju 
arur- 

Feyer, 
a dio-

A lut sfirșit turul ciclist al Catalo- 
■iei. Victoria finală a revenit cunos- 

Gimondi, 
s-a com- 
„ coaliția" 
a totali- 
urmat în

cutului rutier italian Felice 
care In ultimele două etape, 
porta: remarcabil, învingînd 
cicliștilor spanioli. Gimondi 
zat timpul de 26hOI :43. fiind
clasament de spaniolii Gonzales Li
nares — 26h02:00 și Antonio Martos 
— 26h02:39.

Boxerul elvețian Fritz Cher vet. cam
pionul european ia categoria muscă, 
îsi va pune titlul în joc la 13 oc
tombrie, la Geneva. E! II va întilni 
pe salangerul său oficial, spaniolul 
Mariano Garcia Dona.
Competiția cicliști .Tour de r Avenir" 
— Trofeul Peugeot a continuat cu 
desfășurarea etapei a 6-a, pe ruta 
Clermont Ferrand-Le Creusot (170 
km). Primul a trecut linia de sosire 
Ywan Schmid (Elveția), care a rea
lizat timpul de 4h09:12 (medie orară 
40,931 km). în clasamentul general in
dividual conduce Schmid, care a de
venit lider în urma acestui succes. El

Jucătoarea americană de tenis Billie 
Jean King și-a înscris un nou succes 
în palmares, invingînd în finala tur
neului de la Charlotte (S.U.A.) cu 6—2, 
6—2 pe australianca Margaret Court.

Pe pista velodromului Vincennes din 
Paris, cunoscutul rutier francez Cy- 
rille Guimard a cîștigat trofeul „roata 
de aur“ în proba cu antrenament me
canic, realizînd pe 50 km timpul de 
53:07 (medie orară 56,479 km). Pe 
locurile următoare s-au clasat Delisle 
și Grosskost. Poulidor a sosit cu o 
intîrziere de un tur. Campionul mon
dial de fond, italianul Basso, a ocu
pat locul 5.

• S-a născut la 
17 aprilie 1948 la 
Rihimaki (Finlan
da). • Are 1.86 ni 
înălțime și cîntă- 
rește 68 kg. • Este 
antrenat 
Sinkonen.
cordman 
la 800 ni
(performanță reu
nită in 1972). •
Campion olimpic 
la 1 500 m — 3:36,3 
(rezultatul consti
tuie recordul său 
personal ?i al Fin
landei).

La mijlocul lunii iunie 
nu i-ar fi dat o șansă 
dium“ lui Pekka Vasala, vuuvo- 
cut ca un bun- alergător de 1500 
m, cu rezultate de 3:39—3:40, de
parte de performanțele unui Keino 
sau Ryun. Cu, o lună înaintea, O- 
limoiadei reușește, însă, un 3:36.8 
cu care atrage atenția asupra sa, 
fără a deveni totuși un favorit. 
Abia cînd îi învinge, într-un con
curs la Oslo, pe cîțiva dintre spe
cialiștii europeni ai distanței, nu
mele său capătă mai multă greu
tate și este alăturat celor doi 
„mari" în pronosticurile dinainte 
de Munchen.

In ultima săptămînă dinaintea 
startului olimpic realizează o per
formanță excepțională în proba de 
800 m — 1:44,5, și devenind — 
cordmanul european al acestei 
tanțe (menționăm că recordul 
anterior pe cele două ture de 
dion era cu mai bine de 2

Lundstroem. Hansson și Hammars-
xi pe gheață 
; au susținut 

►vjckholm- Jo

treem.
După cum se știe, în primul joc, 

hocheiștii canadieni obținuseră vic
-a rezultat de toria cu scorul de 4—1. Echipa Ca-

1—1, 2—3). -.ade: se va antrena încă două zile
au fost rea- la Stockholm, după care va pleca

L Don Awrey. in U.R.S.S. ,unde urmează să sus
Espo&ito. Pen- țină patru meciuri in compania re
rca* Nilsson, prezentativei U.R.S.S.

Asa CGm 
ie clasa: 
bal au fost 
iemîce. care 
trezentative :

VJt-SS. și R. D. Germană. Aceasta 
este de altfel și ordinea primelor 
clasate cu excepția ultimelor două 
tU R-S-S. și R. D. Germană), care, 
ambele, as ocupat locul trei în 
urma rezultatului egal (2—2), după 
prelungiri în meciul pentru locu
rile 3—4. In ce măsură este acest 
clasament real — referindu-ne la 
raportul de forțe arătat în 
— iată o întrebare pe care, 
«t-o pun mulți iubitori ai

cele care s-a apropiat cel mai mult 
de fotbalul modern.

Doi jucători au fost aceia care 
au excelat în formația campioa
nei olimpice : Lubanski și Deyna. 
Primul a confirmat calitățile sale 
de tunar, al doilea a manevrat cu

• Aprecieri despre .formațiile clasate 
pe primele locuri •' Decalajul valoric 
pune sub semnul întrebării organiza
rea viitoarelor turnee olimpice de 
fotbal

turneu 
firește, 
fotba-.

să su- 
reprezentativa Poloniei 
mai bună formație a 

Ea a dovedit cea mai 
e constanță, un echilibru per

ia tre compartimente, un joc 
teză — într-un cuvînt, selec
ta Poloniei a fost unspreze-

Dtn capul locului trebuie 
blîniem că 
a fost cea

multă strategie tactică la mijlo
cul terenului, punîndu-și coechi
pierii in foarte bune situații de 
gol și, în plus, el a dovedit mari 
calități de realizator.

Echipa Ungariei, departe de com
portarea avută în campionatul Eu
ropei, a realizat, totuși, cîteva vic
torii facile, 
pierdute fără

cu excepția finalei 
drept de apel în fața

Internaționalul polonez Lubanski {tricou alb) a fost unul dintre cei mai 
buni jucători ai ultimului turneu olimpic. Iată-l, aci, in plină acțiune

re- 
dis- 
său 
sta- 

__ ___ ____  ___ se
cunde peste acest rezultat). Este, 
implicit, unul din principalii fa- 
voriți olimpici. Vasala declară însă 
că la J.O. va alerga numai proba 
de 1 500 m și rezistă conducăto
rilor delegației finlandeze care-i 
cereau să „dubleze" cele două dis
tanțe.

După cum știți, a alergat intr-a
devăr numai 1 500 m și a cîștigat

într-o manieră de mare campion, 
dominîndu-1 clar îri ultima părte 
a cursei pe campionul de la Ciu- 

Vasala nu regretă că n-a fugit 
la Munchen și în proba de 800 m, 
nu regretă nici acum, după con
cursul post-olimpic de la Helsinki 
în care l-a învins pe campionul 
olimpic — și recordmanul lumii — 
Dave Wottle cu 3 secunde. „In- 
tîlnirea" fusese anunțată de cei 
doi atleți ca o tentativă de record ■ 
mondial, cel care trebuia să o lan
seze pe bazele recordului fiind fi- 
.nalistul olimoic la 400 m Markku 
Kukuoaho. După primul tur în 
care Kukuoaho a condus într-țm 
timp insuficient pentru doborireo 
recordului (52.2), Vasa’a a trecut 
în frunte și a terminat, solitar, îh . 
1:44,6, la 3 zecimi de reco-dul 
mondial, surclasîndu-1 pur și sim
plu pe Wottle.

Ne puneam întrebarea într-un 
articol scris înaintea Olimpiadei ■ 
dacă tradiția marilor succese fin
landeze în alergările pe distanțe 
lungi a reînviat. Lasse Viren si 
Pekka Vasala, „lansați" de Văătâi- 
nen au dat un răspuns elocvent.

Amîndoi și-au anunțat partiripă- - 
rea la triunghiularul de la Con
stanța. Credem că ei vor reuși să 
aducă în tribune spectatori cel pu
țin cît un meci al Farului...

Poloniei 
Brazilia, 
scor egal 
a specialiștilor a fost următoarea : 
reprezentativei ungare îi lipsește 
cei puțin un jucător de clasă in
ternațională. - - -
ale J. O., unii jucători 
strălucire (Grosits, Puskas, 
sis în 1952, Bene în 1964 și 
acum reprezentativa Ungariei 
lipsa unor asemenea vedete.

Nici reprezentativele R. D. 
mane și U.R.S.S. nu s-au 
la nivelul așteptărilor. Ambele în
vinse de Polonia, s-au comportat 
inegal, iar în partida directă pen
tru locurile 3—4, nici una dintre 
ele. parcă mulțumite cu medaliile 
de bronz, nu a depășit nivelul u- 
nei partide mediocre. Din echipa 
U.R.S.S.. care a fost alcătuită pe 
scheletul formației Zaria Voroși- 
lovgrad, cei mai buni jucători au 
fost din nou vechile 
lava, Dzodzuașvili și

Reprezentativa R. 
viitoarea adversară 
tei țării noastre în 
C. M. a făcut unele partide mai 
bune, altele mai slabe. Antrenorul 
Georg Buschner nu s-a arătat 
mulțumit decît în parte, mai mult 
pentru locul trei cucerit de echipa 
sa, decît pentru comportarea de 
ansamblu a jucătorilor. El a evi
dențiat doar pe Streich. Vogel și 
pe tînărui Pommerenke și a anun
țat unele schimbări pentru viitoa
rele partide din preliminariile C.M.

Deși turneul olimpic de fotbal 
a fosf urmărit de un număr re
cord de spectatori (finalele pentru 
locul 1—2 și 3—4 de cîte 80 000 
de plătitori) unele critici s-au în
dreptat sore marea diferență de 
valoare între echipele participante. 
Decalajul valoric rezidă din com
ponența unor reprezentative care 
aliniază primele echipe și altele 
care se prezintă cu formații de 
tineret, insuficient de experimenta
te pentru un asemenea turneu.

Rămîne de văzut dacă în aseme
nea condiții turneul de fotbal va 
rămîne sau nu în programul vii
toarelor ediții ale J. O.

Ion OCHSENFELD

Dacă în alte ediții 
i-au dat 

Koc-
1968) 
duce

Ger- 
ridicat

vedete Hurți- 
Rudakov
D. -Germane, 
a selecționa- 
preliminariile

CAMPIONATE...
U.R.S.S. — în campionatul unional au 

fost înregistrate următoarele rezultate : 
Kairat Alma Ata — Dinamo Moscova 
2—0.; Nefteanik Baku — Locomotiv 
Moscova 2—2 ; Spartak Moscova 
nith Leningrad 1—2 : Dnepr — 
Moscova 2—1 ; Dinamo Kiev 
Moscova 2—0; S.K.A. ~ 
Dinamo Tbilisi 0—0.

Rostov pe

Ze- 
Torpedo 
Ț. S.K.A. 

Don —

Admira 
0—9 ;

Eisen-

austria (etapa 
Wacker — Austria 
Sturm Durisol 
stadt 
pine Donawitz 1—2 : S.W. Innsbruck — 
Admira Neustadt 5—0 ; Rapid viena 
— Wiener Sport Klub 6—9 ; ASK Linz — 
Voest Linz 2—9 ; Austria Salzburg — 
Austria Viena 1—2. Clasament : 1 Ad
mira. Wacker — 7 p. ; 2. Rapid Viena — 
7 p ; 3. ÂK Graz — 5 p.

a 4-a):
Klagenfurt 

Bregenz 3—0 ; caarar- 
Gak 3—2 ; F.C. Vienna — Al-

FRANȚA (etapa a 6-a) : Marseille — 
Rennes 3—0 ; Angers — Strasbourg 
1—0 ; Red Star — Nlmes 1—1 ; Metz — 
Lyon 2—2 ; Valenciennes — Nantes
1— 1 ; F.C. Paris — Bordeaux 1—0 ; 
Sochaux — Nancy 2—2; Reims — Bastia
2— 0; Ajaccio — Sedan 2—1; Nice —. S.T.
Etienne 1—0. Clasament : 1. Nice — 11
p. ; Marseille — 11 p. ; 3. Angers — 
11 P-

De necrezut și, totuși- adevărat : pi.iă 
In etapa a opta a campionatului Angliei, 
cele două echipe din Manchester au ocu
pat ultimele două locuri ale campionatu
lui ! sîmbătă, întrecînd cu 2—1 pe Tot
tenham, Manchester City a părăsit cea 
din urmă treaptă, alungind pe locul 19, 
In timp ce surata sa. Manchester United 
i-a luat locul, tntrucît a pierdut cu 2—0 
tn fața lui Wolverhampton Wanderers.

Ce se întimplâ cu formațiile din Man
chester, de atttea ori aureolate nu nu
mai în competițiile interne.-ci .și pe plan 
continental ? United, de pildă, a cucerit 
„Cupa campionilor europeni" în 1968, în- 
trecind — vă amintiți ? — pe Benfica, cu 
4—1, în prelungiri ; City a adus cu numai 
doi ani în urmă, la Manchester, Cupa 
cupelor (2—1 cu Gornik Zabrze).

Vorbind despre Manchester United s-ar 
putea spune că încă nu s-au stins discu
țiile privind trecerea puterii între sir 
Matt Busby. Incarnarea antrenorului ru
tinat, psiholog și diplomat, și Frank 
O'Farrel, „a cărui competență nu este
— poate— la aceeași înălțime cu ambițiile 
sale", după cum scria, mai de mult 
„France Football", care aduce in sprijinul 
afirmației sale cîteva realități.

Enumerind erorile lui O’Farrel, publi
cația pariziană amintește de „afacerea 
(mai bine zis : afacerile) Best". In care 
noul antrenor n-a știut să navigheze, 
în timp ce predecesorul său. mult mai 
diplomat, de multe ori a găsit mijloacele 
să-1 țină în frîu pe năbădăiosul și talen
tatul jucător. Se amintește, apoi, de ideea
— care « a dovedit a fi greșită — de 
a-1 scoate din echipă pe Bobby Charlton, 
piesă de bază a angrenajului. Talentul 
și rutina sa, chiar dacă picioarele au în
ceput să îmbătrînescă. mai puteau fi 
foarte bine folosite de un „11“ care 
nu-șl găsește cadența.

Dacă aceasta este situația echipei de 
pe Old Trafford, dincolo, la Maine Road, 
unde-și are sediul City, situația nu 
este mal roză în ciuda amintitei victorii 
în fața lui Tottenham. Și aici scîrțîie 
ceva, și aici există probleme de rezol
vat Teribil afectată de pierderea titlu
lui in sezonul trecut. City trece printr-o 
criză de formă psihică. Se vorbește de 
necesitatea unui suflu nou : prin pleca
rea lui Francis Lee contra sumei de 
300 000 lire, se pot aduce mal mulți ju
cători tineri. Dar prin transferarea aces
tuia nu se va slăbi și mai mult echipa ? 
Iată întrebarea ce și-o pun suporterii lut 
Manchester City. Și asta pentru eă ei 
Iși amintesc de plecarea lui Rodney. 
Marsh, care a contribuit și ea, mai mult 
decît era previzibil, la crearea unei ne
mulțumiri generale și la spargerea omo
genității teamultii din Manchester. Să 
adăugăm că nici aci nu a trecut fără 
urmări „șocul* de la sflrșitul ultimului 
campionat eind actualul manager. 
son, l-a îndepărtat pe Joe Mercer 
teoretic, era antrenorul principal.

Deci, suficiente motive ca cele 
cunoscute formații din Manchester . 
suporterii lor să sufere. Vor aduce eta
pele viitoare redresarea lor 1 Vor dispa
re atît de repede toate aceste probleme 
de pe „ordinea de zi" a discuțiilor ?

Mircea TUDORAN

CAMPIONATE...

4

Alll- 
care.

două 
»i

CEHOSLOVACIA : Slavla Prasa — 
ZVL Zillna 1—2 ; Dukla Praga — Spartak 
Praga 1—1 ; Skoda Plsen — Loko.r.otiy 
Kosice 3—1 ; V.S.S. Kosice _  Slovan Bra
tislava 4—0. Clasament : 1. Tatran Pre- 
șov — 13 p. ; 2. Spartak Trnava — 90.; 
3. ZVL Zilina — 9 p ; 4. Dukla Praga 
— 9 p. etc.

SPANIA : Las Palmas — Real Madrid 
1—1. în clasament conduce Barcelona 
cu 6 p., urmată de Zaragoza — 3 p.. 
Las Palmas — 5 p. și Real Madrid —
5 p.

POLONIA :
— Zaglembie 
5—1; Rov — 
1—1 î Gornik 
ment : 1. Lech Poznan — 7 p. ; 2. Gwar- 
dia — 6 p. ; 3. Visla

ELVEȚIA (etapa a 7-a) : Winterthur
— Chaux de Fonds 1—1 ; Granges — St. 
Gali 1—0 ; F.C. Basel — Grasshoppers 
Zurich 2—1 : Chiasso _ Friburg 1—0 : 
Lugano — F.C. Zurich 0—0 ; Servette 
Geneva — Lausanne 1—0 ; Young Bovs 
Berna — Sion 3—0. Clasament : 1. Cnia- 
sso — 11 p ; 3. Grasshoppers Ziirich — 
10 p. ; 3. Servette Geneva — 9 p.

Legla
2—1 ;
Visla 2—1: Stal — 
— Gwardia 0—0.
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Ruch 0—0 ; Loch 
Pogonj — Odra 

L.K.S. 
Clasa

6 p.

J


