
România - Franța 
(rugby) selecționatele 

studențești
A fost perfectat turneul se

lecționatei studențești de rugby 
a Franței, care va evolua în ța
ra noastră. Ea va intilni — în 
zilele de 8 și 12 noiembrie — 
selecționata similară a Romfl^ 
nici.
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Doua triunghiulare atletice, azi și miine, la Constanfa

UN CONCURS POSTOLIMPIC DE MARE INTERES 
Șl UN MĂNUNCHI DE TINERE TALENTE LA START
• VERITABIL FESTIVAL ATLETIC INTERNAȚIONAL LA CONSTANȚA • VREMEA 

ESTE CAPRICIOASĂ PE LITORAL • LA STAR T, CAMPIONI OLIMPICI

Șl RECORDMANI MONDIALI

CONSTANȚA, 22 (prin telefon, de 
la trimișii noștri). Marele oraș- 
port maritim Constanța trăiește în 
aceste zile sub semnul veritabilu
lui festival atletic internațional ce 
va avea loc sîmbătă (n.r. azi) și du
minică pe stadionul 1 Mai. Cele 
două triunghiulare atletice — Ro
mânia — Finlanda — Suedia (se
niori și senioare), România — R.D. 
Germană — Polonia (juniori și ju
nioare) — suscită un imens interes 
în rîndurile iubitorilor de sport din

PROGRAMUL ÎNTRECERILOR
SIMBATA

Triunghiularul de juniori șl juni
oare România — R.D. Germani — 
Polonia

Ora 14 : 110 m g, prăjină ; 14.10 : 
100 m (b), înălțime (I), triplusalt ; 
14.20 : loo m (f) ; 14,30 : 1 500 m
(b), suliță (f) : 14.40 : 1500 m (f). 
greutate (b) ; 14,50 : 2 000 m obsta
cole ; 15 : 400 m (b) ; 15,10 : 400 m 
(f) : 15,20 : suliță (b), greutate (f) : 
15.30 : ștafeta 4 x 100 ni (b) ; 15,W : 
ștafeta 4 X 100 m (I) ; 15,50 : io 
km marș.

Triunghiularul de seniori și se
nioare România — Finlanda — Suedia

Ora 17,10 : festivitatea de deschi
dere ; 17,30 : 110 m g, înălțime (b), 
lungime (f), suliță (b) ; 17,40 : 100 m 
(f) ; 17,50 : 100 (b) ; 18.00 : 400 m (O ; 
18,10 : 400 m (b), triplusalt, greutate 
(b). disc (f) ; 13,20 : t 500 m (f) ; 18.36: 
1 500 m (b) ; 18,40 : 5 OOO m obstacole ; 
18,55 : 10 000 m ; 19,35 : ștafeta 4 X 100 
m (f) ; 19,40 : ștafeta 4^1M m (b).

DUMINICA
Triunghiularul de juniori șl juni

oare România — R.D. Germani — 
Polonia

Ora 14 : 40o m g. înălțime (b), lun
gime (f). ciocan : 14,10 : 800 m (b). 
disc (O 1 14,20 : 800 m (f) ; 14.30 : :oo 
m (b) ; 14.40 : 200 m (f) ; 14,50 : 100 
m g, disc (b), lungime (b) ; 15 : 3 OOO 
m ; 15.15 : ștafeta 4 X 400 m (b) ; 15,30: 
ștafeta 4 X 400 m (f).

Triunghiularul de seniori și senioare 
România — Finlanda — Suedia

Ora 17 : prăjină, ciocan ; 17,30 : 110 
m g, înălțime (f), disc (b), greutate 
(t) ; 17.40 : 200 m (b) : 17,50 : 800 m
(0 ; 18 : 400 m g ; 18,10 : 200 m (I).
lungime (b). suliță (f) ; 18.20 : soO m 
(b) : 18,30 : 5 000 m : 13.50 : ștafeta
4 x 400 m (b) ; 19 : ștafeta 4 X 4W
m (f).

oficială, semifinală a „Cupe: Eu
ropei* pe națiuni, la care au lua: 
parte, în 1965, atlete dia Uniune® 
Sovietică, R.F. a Germaniei. Nor
vegia. Iugoslavia, Austria și Ro
mânia. Acestora li se adaugă ne
număratele finale ale campionate
lor republicane de cros, de joBÎori 
etc.

Așadar, spectatorii ccrsstănțeni 
sînt avizați șj ei vor putea apeecta 
sîmbătă și duminică valoarea rea-â 
a disputelor la care vcr fi martori, 
dispute care angajează numeroase 
vedete ale atietismuluî mondial-

Ședința tehnică ținută astăzi, (nj. 
ieri) a elucidat ultimele probleme

rtease in suspensie. ca și ultrineie 
semne de întrebare privind eefai-
pele aliniate. Reprezentativa Fin
landei a confirmat ceee ce fusese 
anunța: intr-un fel de la Hel
sinki in zneie premergătoare con
cursului : campionul olimpic Lassc 
Viren nu va participa la proba sa 
preferata — 5 000 m — ci la ce* 
de 1500 m, fărind astfel rocada 
cu celalalt campion al Olimpiadei 
de la MOncbe*. Pekteo Vasala. Va 
reeiiza acesta din urmă u= doc re
cord rr. ond.il pe distanța de 5 933

(prin V_ress) și l-au ceda: belgi»- 
Duhu Pu~e—---- t Vaca vede*—

La tiariul pcobeăcr. ech-pe P-a- 
■aoae- va v-zt-a. pe lingă cei doi 

fjLU Kmr.unea, pe dublul campțoe 
eurooesa din 1971 *~ș-*»u><-r, pe 
spcricri Rrtocnnn flOJ s) pe 
ajerrăKrul de obsoacoăe Ta«âe Kan-

Echipa Saadtei — *■ care
seșce Ektj Brach — va tescrie je

l>-et VUU
Hna>»ch. NAUM

m. pe care atleții finlandezi i-au 
deținut chiar piuă acum efieva me

Echipa feminină 
de gimnastică 

va evolua în U.R.S.S.
Se apropie momentul cînd și 

gjggnaștii i$i vor relua activi
tatea compeUțională de toam
nă. După cum se știe, în ce-i 
privește pe seniori, ei și-au 
□oemnat campionii atit in 

.petiția individuală, cit și In 
cea pe echipe. Urmează să o 
tacă In perioada următoare și 
jcax>r:.. care se vor întrece 
la Clu. pentru titlurile de cam- 
ptOGi ai țării. Echipele de ju- 
r_c-ri vor susține, de aseme
nea. două meciuri internațio
nale, eu selecționatele Unga- 
riei șt Cehoslovaciei. Cel mai 
— --e interes II suscită, fără 
jiiîiti, triunghiularul de Ia 
Ler.m»r«± care reunește re- 
areaentaifreie feminine ale

R.S S , României și Franței, 
reerramat In luna noiembrie.

localitate și în rîndurile oaspeților 
litoralului. De altfel, constănțenii 
au mai avut prilejul să admire fru
musețea întrecerilor atletice. Pe 
stadionul 1 Mai s-au desfășurat în 
ultimii ani competiții de amploare, 
între care România — Cehoslova
cia — Polonia (juniori și junioare). 
România — Norvegia (seniori) 
și — In mod deosebit — competiția

Carol Corbu este principalul favorit in întrecerea săritorilor de triplu. 
Foto: Radu CRISTESCU — AGERPRES

In CIUDA TIMPULUI NEFAVORABIL

CĂLĂREȚII SI-AU CONTINUAT
9 9

ÎNTRECERILE
— Iosif Molnar (Steaua)

Peste baza hipică din Calea Plev- 
nei, ur.de au continuat fatreoer.le 
din cadrul campionatelor naționale 
de călărie, s-a așternut ieri dimi
neață O ploaie viitoare da toamnă 
care a înmuiat terenurile de con
curs și a făcut pe participant! — 
îndeosebi pe cei de la obstacole — 
să abordeze parcursurile cu mai 
multă prudență. Iată că. de ceea ce 
s-au temut cel mai mult or ga ni za-

PROGRAMUL DE AZI
Ora 9 : proba de dresaj — 

.intermediar"
Ora 15 : proba nr. 2 de ob

stacole (cat •ușoară)
Ora 17 : proba nr. 1 de ob

stacole (cot. semigrea)

lorii — vremea nefavorabilă — nu 
i-a ocolit nici de data aceasta.

In programul dimineții de ieri a 
figurat însă doar o singură probă : 
cea de dresaj, „Sf. Gheorghe", la 
care s-au înscris numai 6 concu- 
renți, de la 3 din cele 8 cluburi 
participante la finale. Steliștii Iosif 
Molnar cu Suspin. Dumitru Velicu 
cu Pelef, Vasile Tudor cu Brad și 
Sorin Soveja cu Prislop, reprezen
tantul Recoltei Mangalia. Vlad Pos- 
telnicu cu Adonis și Eugen Cotan 
(laureatul probei de categorie u- 
șoară desfășurată în prima zi), de

aflwiee £ Mufa MhcuneHto Wxduii

SCRIMA ROMANEASCĂ - PREZENTĂ REMARCATĂ 
PE TOATE PLANȘELE, LA TOATE PROBELE

învingător la dresaj —
la Filmul București. pe calul Baba 
Noroc. Dmtre călăreții cu reputație 
In dresaj, a lipsit Nicojae Mihaicea 
de la Steaua, așa că pentru cuce
rirea titlului național lupta s-a dat 
intre ceilalți doi sportivi militari, 
Iosif Mo'.nar și Dumitru Velicu. Fa- 
voriți incontestabili, aceștia s-au 
detașat net de ceilalți concurenți. 
Evoluția lor a fost cu mult supe
rioară la aproape toate figurile pro
gresiei, ambii conducîndu-și caii cu 
siguranță și abilitate. Totalul no
telor acordate a consfințit însă vic
toria lui Iosif Molnar, care lăsase 
de altfel o impresie foarte bună și 
în etapa precedentă. Diferența care 
l-a separat pe D. Velicu de cîști- 
gător nu a fost Insă prea mare, ea 
reflectă însă gradul mai mare de 
precizie la execuțiile cuplului cam
pion. Ceilalți „dresori11 au comis 
mai multe inexactități în evoluțiile 
lor, punctajul obținut de ei indicînd 
atenția scăzută ce se acordă In ge
neral acestei probe, foarte impor
tantă și în pregătirea pentru pro
bele de obstacole.

Clasament: 1. Iosif Molnar
(Steaua) cu Suspin 918 p — cam
pion național, 2. Dumitru Velicu 
(Steaua) cu Peleș 904 p. 3—4. (ex- 
aequo) Vasile Tudor (Steaua) cu 
Brad și Vlad Postelnicu (Recolta 
Mangalia) cu Adonis 827 p. 5. Eu
gen Cotan (Filmul București) cu 
Baba Novac 815 p. 6. Sorin Soveja 
(Steaua) cu Prislop 764 p

După amiază, au intrat In con
curs cei 27 de călăreți înscriși în 
proba nr. 1 de obstacole, categorie 
ușoară. Parcursul a solicitat mult pe 
sportivi, mai cu seamă din cauza 
terenului foarte moale, astfel că 
doar 6 dintre ei au reușit să ter
mine fără nici un punct penalizare 
De remarcat că, dintre cei șase, pa-

Avrelion BREBEANU 
Emanuel FANTANEANU

(Continuare tn pag. a 4-a)

A Xa edifie

• 0 medalie și 15 puncte • Debut excelent al sabrerilor și spadasinilor
• Performeri individuali — Mihai Țiu și Anton Pongraț • Cu gindul dar

nu numai atit... la Montreal, 1976

Timp de 12 zile, în continuul lor 
pendel, autobusele ne-au purtat 
spre parcul de expoziții din Mtin- 
chen, aflat la 5 km de Centrul 
olimpic, .lîngă Theresienwiese, unde 
se ține anual tradiționalul Okto
berfest bavarez. în imensul parCj 
care-șj merită numele datorită nu
meroaselor pajiști și crînguri care 
separă sumedenie de hale dreptun
ghiulare din beton, oțel și sticlă, 
punctele de atracție pentru iubitorii 
sportului cu arme albe erau uriașa 
hală 20 — cu 12rplanșe de con
curs —, dar mai ales așa-numita 
Bayern-halle devenita în circum
stanța celor două săptâmfni olim
pice citadela elitei mondiale a scri
mei. Aici la Bayernhalle aveau loc 
doar asalturile ce urmau să deci
dă pe medaliați, aici la Bayern
halle răsunau imnurile naționale 
executate de fanfară, aici la Bayern
halle am simțit și noi emoția mo
mentului cînd drapelul patriei noas
tre a fost înălțat de către marinari 
pe unul din catarge, pnorînd me
dalia de bronz cucerită de exce
lenta noastră echipă feminină de 
floretă. Le-am văzut pe podium pe 
chipeșele noastre floretiste, încer
cate în multe mari bătălii inter
naționale, stînd din nou mîndre pe 
locul de onoare care li se cuvenea 
și pe care celebrul floretist francez 
Christian d’OrioIa, multiplu cam
pion olimpic, îl considera pe de
plin meritat.

într-adevăr, echipa feminină de 
floretă a României a repetat per
formanța sa de la Ciudad de Me
xico, ocupînd locul 3 Intr-un cla
sament care a rămas, după 4 ani 
de interludiu olimpic, exact acelașii 
1. U.R.S.S., 2. Ungaria, 3. Româ
nia. Este de menționat că toate 
fetele de acum i Ecaterina Stahl,

Ana Pascu, Olga Szabo și Ileana 
Gyulai au fost prezente și în finala 
pentru locul 3 de la Mexico, De 
astă dată, ele și-au asigurat meda
lia de bronz învingind echipele An
gliei, Franței, R.F.G. și, în sfîrșit, 
Italiei, pierzînd o singură întîlnire, 
aceea cu campioana olimpică, echi
pa Uniunii Sovietice. La obținerea 
acestei performanțe. aportul cel mai 
substanțial l-au adus Ecaterina 
Stahl (cu 10 victorii și 7 înfrîngeri), 
care a manifestat un extraordinar 
spirit de luptă și de sacrificiu pen
tru interesele echipei, punctînd cu 
deosebire atunci cînd era mai mult 
nevoie, și Ana Pascu (cu 10 vic
torii și 9 înfrîngeri), a cărei com
bativitate pe planșe s-a dovedit la 
înălțimea așteptărilor noastre, ea 
fiind capabilă, în meciul fina) pen
tru locul 3, să cîștige toate asaltu
rile împotriva puternicelor florS- 
tiste din Italia, printre care se nu
măra și proaspăta campioană olim
pică Antonella Ragno-Lonzi

Nu mai puțin însemnat a fost 
— la a 5-a ei participare olimpică — 
aportul Olgăi Szabo (cu un averaj 
echilibrat i 9—9) și ceva mai slab 
al Ilenei Gyulai (8—11), care a 
acuzat deseori lipsă de dispoziție 
de luptă. Sîntem siguri că Suzana 
Ardeleanu, ținută în rezervă și pa
sionată suporteră a colegelor sale, 
ar fi putut susține cu succes unele 
asalturi.

Rezultatul obținut de floretistele 
noastre, în proba pe echipe, lasă în 
umbră performanțele slabe din tur
neul individual șj produce firește 
destule semne de întrebare. Com
petiția care a reunit 44 de concu
rente pe planșe, a consemnat eli
minarea pretimpurie a trăgătoare
lor Olga Szabo și Ana Pascu încă 
din turul întii, în urma unor tn-

Iată pe cele patru floretiste ale României care — ca și Ta Ciudad de Mexico 
cu 4 ani in urmă — au cucerit la MUnchen medaliile de bronz ‘ide la 

stingă): Ileana Gyulai, Ecaterina Stahl, Olga Szabo și An= Pascu
frîngeri suferite în fața unor ad
versare dintre care doar maghia
rele Ildiko Rejto-Săgine (pentru 
Szabo) și Ildiko Bobis (pentru Pas
cu) au reprezentat o justificare. 
Ileana Gyulai, calificată după tu
rul I, dar eliminată în sferturi de 
finală, a suportat înfrîngeri la so
vieticele Galina Gorohova și Alek
sandra Zabelina, precum șj la a- 
ceeașj Bobis. Aceste rezultate de- 
cepționante nu pot fi explicate de
cît printr-o mai înceată acomodare 
cu ambianța de concurs, printr-o

mai lentă intrare în forma sporti
vă, caracteristică trăgătoarelor cu 
mai multă experiență, cărora Ie este 
necesară o perioadă mai lungă de 
încălzire. Valabilitatea acestei con
statări este confirmată de perfor
manța din turneul pe echipe, care 
a început 4 zile după încheierea în
trecerilor individuale. Este de su-

Victor BANCIULESCU 
Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. a 4-a)

TOVARĂȘUL
ION GHEORGHE MAURER 
A ÎMPLINIT 70 DE ANI

Mult iubite tovarășe Maurer,
Ne este deosebit de plăcut ca, la împlinirea vîrstei de 70 de ani, să-ți 

aducem un fierbinte salut tovărășesc din partea Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, a Consiliului de Stat și a Consiliului de Mi
niștri, să te felicităm din toată inima și să-ți adresăm cele mai bune urări 
de sănătate, viață lungă și fericire.

Dorim, cu acest prilej, să dăm expresie înaltei stime și prețuiri deose
bite pe care ți le poartă partidul și întregul popor pentru îndelungata și 
rodnica activitate desfășurată in mișcarea revoluționară, pentru hotărirea 
și pasiunea cu care te-ai devotat slujirii nobilelor idealuri de libertate și 
progres ale națiunii noastre, cauzei înfloririi și prosperității României. 
Patriot și revoluționar înflăcărat, profund atașat celor mai vitale interese 
ale poporului român — al cărui fiu de nădejde ești — ai participat activ, 
încă din anii grei ai ilegalității, la lupta proletariatului din țara noastră, 
a partidului comunist, pentru înlăturarea regimului burghezo-moșieresc de 
exploatare și asuprire, pentru făurirea unei lumi mai bune, mai drepte pe 
pămintul patriei; prin ardoarea și abnegația cu care ți-ai pus cunoștințele 
și puterea de muncă in slujba acestei mărețe lupte, ai dat un înalt exemplu 
de ințel gere a marilor comandamente ale dezvoltării revoluționare, pro
gresiste a tării, demonstrînd prin intreaga-ți activitate că drumul intelec
tualității noastre nu poate fi altul decît acela pe care merg in strinsă 
alianță clasa muncitoare, țărănimea, masele muncitoare din România — 
drumul arătat de Partidul Comunist 'Român, în rîndurile căruia ai intrat, 
și în care ai văzut întruchipat tot ceea ce are mai înaintat, mai demn și 
mai valoros conștiința acestui popor.

In anii de după Eliberarea țării ai militat cu entuziasm și înflăcărare, 
alături de ceilalți tovarăși din conducerea partidului și statului, pentru in
staurarea și consolidarea puterii populare, pentru edificarea orinduirii noi, 
socialiste. In muncile de înaltă răspundere ce ți s-au încredințat, prin acti
vitatea desfășurată, îndeosebi după Congresul al IX-Iea al partidului, ai 
adus o contribuție deosebit de prețioasă la elaborarea și înfăptuirea în 
practică a politicii noastre interne și externe, la soluționarea cu succes a 
complexelor probleme ale dezvoltării economice, culturale și sociale ale 
țării. Ia afirmarea tot mai puternică a rolului conducător al partidului nos
tru comunist in întreaga societate; în spiritul profundului internaționalism 
ce caracterizează politica partidului și statului nostru, ai acționat neobosit 
pentru dezvoltarea prieteniei și colaborării cu țările socialiste și cu cele
lalte state ale lumii, pentru întărirea solidarității cu partidele comuniste 
si muncitorești frățești, cu forțele antiimperialiste de pretutindeni, pentru 
promovarea nobilelor idealuri ale păcii și înțelegerii între popoare.

Apreciem în mod deosebit pasiunea cu care muncești în prezent pentru 
transpunerea în viață a vastului program stabilit de Congresul al X-lea 
și de Conferința Națională a partidului in vederea edificării societății socia
liste multilateral dezvoltate, a accelerării progresului material și spiritual 
al întregii țări. Iți dorim în continuare multă putere de muncă și multă 
sănătate spre a putea încununa cu noi și noi succes-' activitatea rodnică pe 
care o desfășori in fruntea guvernului României socialiste și în conducerea 
partidului nostru, pentru progresul și prosperitatea patriei, pentru bună
starea și fericirea întregului popor

La sărbătoarea împlinirii a 7 decenii de viață îți transmitem, scumpe 
tovarășe Ion Gheorghe Maurer, un călduros și din inimă „La mulți ani!“.

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI COMUNIST 

ROMAN

CONSILIUL DE STAT 
AL REPUBLICII SOCIALISTE 

ROMÂNIA

CONSILIUL DE MINIȘTRI AL 
REPUBLICII SOCIALISTE 

ROMÂNIA

a Balcaniadei feminine de baschet

ÎNTRECERI SPECTACULOASE IN PRIMA ZI
I.AȘI, 22 iprin telefon, de U tri

misul nostru). Vineri după amiază 
a început in sala Sporturilor din 
localitate ediția a X-a, jubiliară, a 
Campionatului balcanic de baschet 
rezervat echipelor de senioare.

întilnirea de debut desfășurată 
intre selecționatele A si B ale 
României, a fost departe de o sim
plă formalitate, așa cum se intimplă 
de obicei în partidele dintre echi
pele aceleiași țări. Baschetbalistele

formației secunde au jucat majori
tatea timpului de la egal la egal, 
dovadă fiind in acest sens evoluția 
foarte strinsă a scorului, precum și 
rezultatul final: 81—73 (45—34) 
pentru România A. Faptul nu tre
buie să surprindă, deoarece repre
zentativa B este alcătuită în ex
clusivitate din jucătoare de la 
Rapid și IEFS, echipe care ne vor 
reprezenta în C.C.E. și Cupa Cupe
lor. Prima selecționată a țării a în-

Astâ seară la Brăila

ROMÂNIA-R.D. GERMANĂ 
LA BOX (tineret)

Sîmbătă seară, sala Sporturilor 
din Brăila va găzdui o reuniune in
ternațională de box in cane se vor 
Intilni echipele reprezenmtive de 
tineret ale României și R. D. Ger
mane.

în vederea acestei confruntări în 
ambele tabere s-au făcut pregătiri 
intense, fiecare dintre cele două 
formații dorind să se prezinte in 
formă cît mai bună. Antrenorii lotu
lui nostru au lucrat mult cu elevii 
lor în ultima pericadă și au reușit 
ca în aceste zile boxerii cei mai 
buni să fie titularizați in echipa 
națională. Elevii antrenorilor Gheor
ghe Bobinam, Ion Monea și Con
stantin Ciucă (după cum se obser
vă, ultimii doi, după o laborioasă

activitate ca sportivi de perfor
manță au trecut la șlefuirea tine
relor talente și, sperăm, cu bune 
rezultate) au muncit bine și in 
urma ultimelor teste a fost stabi
lită formația ce va urca în ringul 
de la Brăila. Deoarece oaspeții au 
anunțat în ultima clipă că nu vor 
avea reprezentanți la categoria 
semimuscă, echipa României va ali
nia următoarea formație, de la ca- 
goria muscă la grea : Ion Șulă, 
Dinu Condurat, Constantin Ștefano- 
vici. Ion Adatn, llie Tirilâ, George 
Agapșa, Costică Chiracu, Constantin 
fanase, Vasile Croitoru și Ion 
Ruicu.

Ca arbitru neutru va oficia gre
cul Antonopoulos.

tîmpinat o opoziție dîrză, care a 
obligat-o să-și etaleze toate posi
bilitățile, dar care nu i-a împiedicat 
pe antrenori să ruleze întregul lot.

Au marcat : Tita 17, Gugiu 13, 
Ciocan 11, Prăzaru 8, Nicola 12, 
Szabados 8, Diaconescu 4, Apostol 
4, Goian 4 pentru România A, res
pectiv, Deak 16, Racoviță 13; Giu- 
rea 10, Suliman 3, Salcu 6, Nico- 
lae 11, Tal 6, Basarabia 4, Po
pescu 4.

Au arbitrat A. Brodici (Iugo
slavia) și L. Neikov (Bulgaria),

în partida vedetă echipele Bul
gariei și Iugoslaviei au oferit o în
trecere foarte echilibrată și spec
taculoasă, scorul menținîndu-se 
multă vreme apropiat. Bulgaria a 
condus de cele mai multe ori, dar 
la diferențe minime și doar în mi
nutul 30 a izbutit să acumuleze un 
avantaj de 7 puncte pe care și l-a 
menținut pină în final : 74—67
(34—^31). Trebuie menționat că ce
lebra Veger, din selecționata Iugo
slaviei joacă acum la un club ita
lian, iar Zorici, o altă jucătoare de 
bază, nu a evoluat decît foarte 
puțin, deoarece s-a accidentat la 
începutul primei reprize. Au mar
cat : Bogdanova 23, Meiodieva 10, 
Todorova 3, Petrova 10 Novkov» 
4, Starkielova 7, Georgieva 4, Iva
nova 4, Stoianova 9 pentru învin
gătoare respectiv, Kalenici 19, io- 
vanovici 15, Buslcjeta 11, Tausan 
2, Jancici 5, Sipka 2, Zorici 2. Bos- 
niak 2, Stosici 8, Ciurovici 1 pen
tru învinse.

Au arbitrat II. Topuzoglu (Turcia) 
și M. Aldea (România).

Programul de sîmbătă : ora 16,30 
Iugoslavia — România B, ora 18,00 
România A — Bulgaria, partidă ce 
va fj televizată în direct.

D. STANCULESCU

t
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40 DE FORMAȚII VOR LUA STARTUL LA ORA MARILOR CONFRUNTĂRI

IN NOUA EDIȚIE A CAMPIONATULUI DIVIZIEI A UNIVERSITATEA TIMIȘOARA-STEAUA, DISPUTĂ DE MAXIM INTERES
La sfîrșitul acestei săptămînî începe cea

pionatului diviziei A la popice, sport care se_____ _____ ...__
Iaritate în întreaga țară și care, pe arena internațională, ne-a adus suc
cese de răsunet — reprezentanții noștri au cucerit nu mai puțin de șase 
titluri supreme la ultimele trei ediții ale campionatelor mondiale.

La întrecerile diviziei A participă 20 de eclsipe feminine și tot 
intens pentru noua ediție a confrun-

de a V-a ediție a cam- 
bucură de o mare popu-

atîtea masculine, care s-au pregătit 
țărilor.

LA BUCUREȘTI

Un sfert dintre formațiile divi
zionare activează în Capitală, cinci 
echipe de femei — Voința, Laro- 
met, Gloria, Frigul și Instalatorul 
(ambele promovate recent) și cinci 
de bărbați — Rapid, Voința, Gloria, 
Constructorul și Laromet, ultima 
debutantă în competiție.

Formația feminină, VOINȚA 
BUCUREȘTI, campioana țării, s-a 
pregătit intens pentru întreceri, 
conducerea secției aducînd un suflu 
nou în formație prin titularizarea 
a patru junioare. Antrenorul Ale
xandru Andrei, care se ocupă de 
pregătirea echipei de mulți ani și

parte Cornelia Grecescu, Valeria 
Dumitrescu, Maria Armeano, Con
stanta Marincea și una dintre ju
nioarele Elena Lițași sau Elena 
Bălașa. Maestra emerită a sportu
lui, Crista Szocs s-a retras din ac
tivitatea competițională. Voința mai 
are în lot — dar fără drept de joc 
un an de zile — pe maestra eme
rită a sportului Elena Cernat. care 
a plecat fără dezlegare, de la Rapid 
București.

LAROMET BUCUREȘTI, formație 
masculină promovată acum in di
vizie, după ce trei ani la rind a 
fost la un pas de a ciștiga „califi
cările”, va fi, după rezultatele pe 
care le-a obținut in vara aceasta.

tulul : N. Nicolicl, căpitanul forma
ției, C. Ștefan, C. Constantinescu, 
D. Ștefănescu, D. Ivanciu, M. Du
mitra eh e, C. Antonescu și I. Scorțea 
(junior).

Arena 
care ani 
biecț de 
ușoare, pe care se obțineau rezul
tate 
cum prea... bună cu toate că i s-au 
adus 
este 
cit pistele ei nu au fost retumate. 
Iar se vor obține aici cu ușurință 
cifre astronomice, chiar și de către 
popicari străini. Recent, Constanța 
Marincea — 537 p d și L Păgidea- 
nu — 1016 p d (de la Voința Bucu
rești 9. tn asemenea condiții va 
suferi chiar echipa Constructorul, 
proprietara bazei, deoarece in cam
pionat nu se închid in clasament 
numărul popicelor doborâte pe are
nă proptie, ci doar cele realizasem 
deplasare. Profitul îl vor trage deci 
adversarele Constructorului. (T.R.)

formației Constructorul, 
de zile a constituit un su- 
critică, avtnd piste prea

nereale, continuă să fie și a-

unele îmbunătățiri. Arena nu 
perfect regulamentară intru

gata poplcăria Rulmentului) ceea ce 
se pare că a fost de folos, întru- 
cît jucătorii obțin punctaje bune 
pe pistele altor echipe. De exem
plu, la unul dintre antrenamente, 
aproape toți popicarii Rulmentului 
au reușit cifre de peste 900. Iată lo
tul : P. Radu, L. Kiss, M. Gall, R. 
Bratara. L. Kovacs, N. Orășanu, D. 
Szebenyi. F. Jere. E. C 
juniorii Gh. Marin și T.

C. GRUIA-coresp.

VEȘTIcu rezultate dintre cele mai bune, 
are la dispoziție un lot de 10 ju
cătoare, majoritatea capabile de ci
fre peste 450 p d, chiar și pe arene 
neutre. în fruntea echipei Voința 
se află maestra emerită a sportului 
Cornelia Petrușca, fosta tripla cam
pioană mondială în urmă cu doi 
ani. Din sextetul de bază mai fac

celorlalte 
teamuri bucureșsene. Echipa are la 
activ scoruri de aproape 5000 p d 
obținute pe piste străine, iar uni» 
dintre compor.enții ei. ca de pildă 
M. Dumitrache și D. Ivanciu sint 
creditați in acest sezon cu 924 si, 
respectiv. 837 p d. obținute, evident, 
pe alte piste. Iată

Dragă Redacție,

Ne-am hotărit cu greu să trimitem aceste rindurl, dar — pentru 
că a trecut ceva vreme de cînd cerem sprijin in dreapta ț: in srirtoa. 
fără a obține nimic — iată, am scris starului .Sportul" Sintem 11 
tineri din Pitești și. acum cîțiva ani am hotărit impreună să înfi
ințăm un club de tenis. l-am pus numele .Gheorghe Vtzîru". ne-am 
cumpărat rachete, mingi, am. închiriat terenuri pentru zn'.-cnc—.c-.’. 
Ne place enorm tenisul. Anul acesta doream ca o echipă a clubu
lui, sau măcar un reprezentant al său sd participe la campionatul 
național de juniori Dar oriunde mergeam s4 cerem sprijin, eram 
priviți cu indiferență

Sintem mirați de faptul că Piteștiul nu dorește să aibă nici un 
fel de reprezentanți în acest sport care devine zi de zi mei popu
lar. datorită in special victoriilor prestigioase a'e campionilor The 
Năstase ji Ion Țiriac.

CLUBUL Df TENIS „GHEORGHE ViZJRU" - PITEȘTI

SE POATE JUCA TENIS LA PITEȘTI?
profesor Alextu. Din păcate, au 
invă(at singuri ți — normal —au 
căpătat ți deprinderi greșite. Sint 
foarte mulți amatori de tenis in 
Pitești. Nu prea au unde să joace 
în schimb. Atit copiii cărora 
le-am dat primele noțiuni, cit ți 
oamenii mari de aici nu au Ia 
dispoziție decit 4 terenuri, și nu 

ce cali- 
oraș de 
e mult

Am fost și am făcut cunoștință 
cu semnatarii epistolei alăturate. 
Am fost și am văzut Sînt zece 
adolescenți. între 15 și 18 ani, e- 
levi ai liceelor piteștene „N. Băl- 
cescu", „Zinca 
cu limbă de 
și „Liceul de 
aică" Numele 
nimic: Gabriel ____
tin Mara. Leonard Bănuță. Daniel 
Niculescu. Valentin Bănică. Da
niel Fianu, Raul Mandu, Mariana 
și Cristina Tiroiu. Marilena Lofty. 
Șapte băieți și t>el fete.

„Cu mai bine de 3 ani în ur
mă am fost invitafi să ne înscriem 
la u..ul dintre cercurile Casei 
pionierilor din Pitești, ne măr
turisește Gabriel (16 ani), „cam
pionul clubultr" și principalul _său 
animator. Ne-am înscris, fără a 
sta o clipă pe gînduri. Ia cel de 
tenis. Cu toții vroiam să învățăm. 
Nu a ținut însă decît yreo 6 luni. 
Adică atit cit profesorul M. Geor
gescu. de la Școala generală nr. 
11, a suplinit pe titularul postu
lui. Cînd acesta a revenit din ar
mată, a 
nis și a 
în loc".

Copiii 
cum au . . , .. ,
banii lor rachete și mingi („Se mai 
găseau pe vremea aia, acum poți 
să dai cu tunul în toate magazi
nele de sport din Pitești și nu mai 
găsești nimic"—), au făcut rost de 
un fileu — de volei I — șl... s-au 
antrenat singuri. Se duceau dimi
neața, sau după-amiază, în tim
pul lor liber, în grupuri — învă
țaseră deja principalele mișcări — 
și exersau, pe perechi, fără să-i 
supravegheze nimeni, ore întregi, 
loviturile care le simțeau mai 
slabe. Chiar și pe ploaie, chiar și 
iarna, cînd trebuia spartă gheața 
pentru ca stîlpil susținători ai fi- 
leului să poată sta în picioare.-

„Anul trecut, puteam juca pe 
patru terenuri, ne spune Daniel 
(16 ani). Pe cele de Ia liceul de 
băieți „Nicolae Bălcescu" și de la 
liceul de fete ..Zinca Golescu", pe 
cel de la clubul „Petrolul" și la 
I.P.M.P.B.. lîngă gară. în acest 
an, nu mai putem juca decît la 
liceul de fete (și asta doar în va
canță. în restul anului sînt ore 
de sport pe el) și la gară, dar 
numai duminica. La „Petrolul" și 
la liceul de băieți ne este inter
zis cu desăvîrșire să intrăm pe te
ren. Practic nu mai avem unde 
să jucăm, deși am dori-o foarte 
mult.

Tn vara anului trecut, din ini
țiativa comisiei de sport din ca
dru] Comitetului municipal U.T.C., 
a luat ființă un scurt curs de 
inițiere fn tenis, condus de Mir
cea Alexiu, student — aflat în 
vacanță — la T.E F.S. S-au pre
zentat o mulțime de copii, mai 
toți cu rachetele lor („centrul" mi 
avea decît 4 !). mulți dintre ei 
rămînînd mai multe serii (de 
cîte 10 zi!e) Ia rînd. Anul acesta, 
timp de numai o lună, cursul s-a 
repetat. La sfîrsitul lor, s-au or
ganizat mai multe concursuri, 
cele mai multe cîștieate de mem
brii „Clubului Gh Viziru".

„Tinerii aceștia au 
foarte mult, au fost o 
nentru mine, ne spune

piteștene „N. Băl- 
Golescu", „Liceul 
predare germană" 
matematică și fi
lar nu spune încă 
Săndulescu, Valcn- vreau să mai spun de 

tate— Oricum, pentru un 
peste 120 000 de locuitori 
prea pu|in !".

Ceea ce nu știu copiii

renunțat imediat ia tc- 
făcut o echipă de baschet
n-au renunțat însă. Așa 
scris, și-au cumpărat cu

învățat 
surpriză 
viitorul

Ceea ce nu știu copiii Piteștiu- 
lui este că In oraș există chiar 
o mică tradiție în sportul „alb", 
în 1958, bătrînul Zănoagă Iliescu 
creea, din pură pasiune, primul 
centru de inițiere în tenis. Un 
an mai tirziu, Năstase (da, ma
rele Ilie Năstase, pe atunci foar
te tînăr), Mărmureanu, Popovici 
și Mariana Ciogoiea susțineau un 
meci, la Pitești, cu localnicii Mi- 
hăilescu. Mina Ilina (mai țîrziu. 
campioană republicană, si cam
pioană internațională universitară 
— împreună cu Ion Țiriac — la 
dublu mixt), Alexiu și Băjenescu. 
Prin 1961—62, Z. Iliescu s-a îm
bolnăvit, micul „centru" s-a des
ființat, iar astăzi doar Alexiu mai 
se ocupă de tepls,

în momentul de față fn nici 
una dintre asociațiile sportive ale 
Piteștiului (și sînt destule) nu e- 
xistă vreo secție de tenis. Nu e- 
xistă. ni se spune, pentru că nu 
sînt terenuri. Iar terenuri, pen
tru că nu există nici o secție 1 
Cerc vicios pe care numai o ini
țiativă bine susținută 1! poate 
sparge. La Școala sportivă din 
Pitești (director N. Delculesev) se 
pare că ar exista dorința creării 
unei astfel de celule inițiale. Nu 
pot fi găsite insă cadrele nece
sare, profesori cu specializare în 
tenis. Poate pentru viitor, Alexiu 
(student în ultimul an) ar fi o 
primă soluție. Adeseori, începutul 
e greu...

Asta ar fi. de altfel, și sin
gura soluție în problema tineri
lor de care am vorbit, autorii 
scrisorii care ne-a adus la Pitești. 
„Clubul" înființat cu atîta candoa
re de ei nu poate căpăta girul o- 
ficiallzării decît prin preiuirea de 
către o asociație sportivă afiliată 
Numaî așa s-ar putea rezolva pro
blema participării la campionatele 
naționale, bineînțeles, pierind de 
la obligatoriile etape municipale, 
județene etc.

„Am vrea să jucăm eu oricine, 
spune micuța Cristina (15 ani). Să 
învățăm. Am citit acum citeva 
luni, în ziarul „Sportul", că ti
nerii din comuna Țefea, undeva 
prin județul Arad, ajutați de doi 
profesori fără nici o experiență in 
tenis, au devenit revelația cam
pionatelor naționale de juniori. 
Am vrea să-i invităm să joace cu 
noi. Și. pe ei și pe cei de la „Cu
tezătorii" din București. O să-i 
cazăm la noi acasă, pot să stea 
și o săptămînâ. numai să vină. Și 
să avem unde să jucăm...".

Cred că acum nimeni (nici cei 
de la C M E F S Pitești) nu ar 
putea spune că nu există pasiune, 
dorință de a iuca tenis, și în o- 
rasu) primului club de fotbal din 
țară. Altceva, dîn păcate, lip
sește...

Dumitru GRAUR

Ilie Băiaș — component 
al echipei 
unul din cei 
jucători ai 
Constructorul 
lansind bila 
lit spre lăcașul popice
lor in etapa inaugurală 
gălățenii vor juca, a- 
casă, cu Voința Bucu

rești

naționale, 
mat bum 
formației 

Galați — 
de text o-

rândurile de 
pe scurt, de

METROM.

DE LA ECHIPELE DIN 
TARA

Brașovul este reprezentat în cam
pionat cu patru echipe ; Metrom 
$1 Hidromecanica (f). Rulmentul si 
Victoria Bod (m). în 
mai jos ne vom ocupa, 
Metrom și Rulmentul.

Formația feminină
antrenată de Gh. Răs’ăman, s-a 
pregăti» aproape toată vara, susți- 
r'r: ch ar s. un joc internațional. 
Pe frumoasa lor arenă, dar din 
păcate numai cu două piste, brașo- 
vencele au obținut rezultate bune, 
cum stol cele ale tui Eva Gali — 
te jur de 47C. Gabriela Blaga — 
4®6 P Lfiria Răstăman — 440. Me
trom are un lot 
șapte senioare și 
oare.

RULMENTUL, 
trecut m prima competiție a 
va juca te tur pe noua sa 
cu patru pate. Antrenamentele s-au 
efectuat pe baze străine (nefiind

foarte numeros : 
tot atîtea jur.i-

deoutantă anul 
țării, 

arenă

PETROLUL BAICOI. din seria 
Sud a campionatului feminin, dis
pune de un lot omogen, toate ju
cătoarele obțin, de regulă, rezul
tate apropiate, atit acasă cit și în 
deplasare. în partidele amicale de 
pregătire Petrolul a realizat urmă
toarele scoruri : cu Voința Ploiești 
(acasă) 2599—2444. cu Metrom (în 
deplasare) 2444—2428 și 2253—2327. 
Cele mai eficace jucătoare sînt Ma
neta Brinzea (cel mai bun rezul
tat al ei acasă 432 — in deplasare 
422. Eufrosina Popa — Dumitru 
(437—421) și Elena Furtună (444— 
405).

L BRÎNZEA-coresp.
SPARTACSATU MARE, nou pro

movată în campionatul masculin, 
este o formație, relativ, tinără. a- 
vînd virsta medie de 27 de ani. 
Recent, au primit loc în sextetul 
de bază și doi juniori. în jocurile 
de verificare popicarii sătmăreni au 
reușit cifre mulțumitoare — la Satu 
Mare 5320, iar la Oradea 4660. în 
noua stagiune, Spartac va juca pe 
o splendidă arenă construită recent, 
care dispune de patru piste, dar 
aparține unei alte asociații sportive. 
Someșul Satu Mare. Antrenorul for
mației este Vasile Korodi.

Z. KOVACS-coresp.

Președintele secției ca și antre
norul formației CONSTRUCTORUL 
GALAȚI — ing. Ov. Velehorschi și 
V. Ivan — manifestă mult optimism 
în viitoarea evoluție a echipei și 
speră că, de data aceasta, gălă- 
țenii vor cîștiga competiția (în e- 
diția trecută ei au fost intrecuți 
de către Petrolul Ploiești). Toți ju
cătorii, printre care și cei doi din 
lotul național, Ilie Băiaș și Iosif 
Tismănaru, sînt în plenitudinea for
țelor, capabili să obțină rezultate 
valoroase. La ultimele antrenamen
te controlate : Băiaș 905 p d, Tis
mănaru, Chirilă și Biciușcă fiecare 
cîte 880 p d.

T. SIRIOPOL-coresp. județean

VOINȚA TIMIȘOARA, proaspăta 
promovată in competiția feminină, 
va juca pe o arenă ultramodernă 
cu patru piste și toată lumea pri
vește cu încredere tînăra echipă, 
capabilă să se mențină in divizie. 
Sub conducerea antrenorului Ion 
Micoroiu s-au pregătit următoarele 
jucătoare : Florica Mărcuș, Elly 
Klinger, Elena Artimon, Elena Zo- 
pascu. Terezia Dragomir, Elisabeta 
Mița. Cornelia Lazarov, Ana Klin
ger, Maria Dragnea și Maria Ka
to na.

P. ARCAX-enresp. județean

Două dintre piesele grele ale protagonistelor de miine: Radu Durbac 
(Steaua) și Gheorghe

Iată-ne ajunși la ora meciurilor 
decsive, a acelor partide de a că
ror soartă atîmă direct cîștigarea 
sau nu a titlului. Etapa a opta pro
gramează tocmai un asemenea meci, 
căruia în lumea sportului i se spu
ne „derby". Și-i acordăm un ase
menea calificativ nu dintr-o simplă 
complezență gazetărească, ci nur 
și simplu deoarece ne aflăm în fața 
celui mai important joc al campio
natului, cel care opune echipa cam
pioană ,.en titre" — UNIVERSITA
TEA Timișoara — celei mai auto
rizate șalangere, am numit STEA
UA, care în acest an a luat un 
start lansat necunoscînd după șapte 
etape infrîngerea! Ceea ce, trebuie 
s-o recunoaștem, nu-i Ia îndemîna 
oricui.

Așadar, duminică dimineața sta
dionul Politehnica de lîngă Bega va 
cunoaște, începînd de la ora 9, 
freamătul și emoțiile care premerg 
marilor partide. Să sperăm (de prea 
multe ori ne-am fript...) că vom a-

ACTIVITATEA LA ZI
La Bacău, pe noul poligon al a- 

sociației sportive 
soară un concurs 
blican. „Criteriul 
la care participă 
concurenți. Micii 
de vîrstă — 17 ani) îșj dispută în- 
tîietatea la patru probe i armă 
standard (60 de focuri culcat și 
3X20 focuri), pușcă și pistol cu aer 
comprimat.

Letea, se desfă
cu caracter repu- 
juniorilor mici", 
aproape 100 de 

trăgători (limita

★
Pe poligonul Tunari are loc azi 

o restanță din cadrul competiției 
dotată cu „Cupa municipiului 
București". Se dispută probele de 
armă liberă calibru mare 3X40 
focuri și pistol calibru mare, care 
nu s-au putut desfășura luni, din 
cauza ploii.

REÎNCEPE LUPTA PENTRU TITLUL DE CAMPIOANĂ
în Capitală, un turneu interesant cu Rapid, I.E.F.S. șl Voința Cluj

Se reia campionatul national de 
polo. Astăzi ți mîine, te 3 orașe 
ale țării sînt programate partidele 
celei de a 5-a etape-turneu. Dintre 
acestea, cele mai interesante vor 
putea fi urmărite in Capitală, la 
Ștrandul Tineretului, unde se vor 
întâlni formațiile bucureștene Rapid, 
I.E.F.S. și Voința Cluj. Meciurile lor 
vor avea loc după următorul pro
gram : sîmbătă, de la ora 
Voința -» l.E.F.S-, duminică, de 
ora 10; Voința — Rapid, iar 
la ora 17: l.E.F.S. — Rapid.

Campionii țării, poloiștii de 
Dinamo București s-au deplasat
Cluj unde vor avea ca adversare 
echipele Politehnica din localitate 
și Crișul Oradea. în sfîrșit, cel de 
al treilea turneu este programat la

Oradea pentru formațiile Olimpia, 
Vagonul Arad și Progresul Bucu
rești. Iată și un clasament provizo
riu al competiției, deoarece la a- 
ceastâ oră sînt nu mai puțin de 
6 partide restante :

Rășcanu (Universitatea)
un derby în adevăratul în- 
cuvîntuiui. Premise există : 
celor două teamuri sînt va- 
echilibrate și destul de bine

sista la 
țeles al 
loturile 
loroase, 
pregătite, după rodajul celor 7 e- 
tape anterioare.

Timișorenii au în avantajul te
renului un atu hotărîtor, care 
poate compensa minusul de pregă 
tire vizavi de Steaua. XV-lea cam
pion este solid, dar el a crezut,

le

probabil, că titlul se poate menține 
de la sine, în virtutea inerției, ui» 
tind desigur că dacă cununa de 
lauri se obține greu, ea se menține 
infinit mai greu. Dar asprimea 
lecției celor patru înfrîngeri din ex
terior ar putea da roade și atunci 
campionii vor juca la valoarea pre
tențiilor. Iată, de altfel, și echipa 
pe care ei o vor alinia duminica: 
Duță — Preoteasa (Zamfirescuh 
Popa, Cîndea, Suciu—Ghețu. lacob -— 
Rășcanu, Vollmann. Tătucu — Pri- 
ess, Mltan (Celea) — Ene, Popovicb 
Ioniță. Deci fără Peter (cu un pi
cior în ghips) și Ceaușu (suspendat 
o etapă).

Steaua are de partea sa rutina 
mai mare și va miza pe plusul de 
pregătire, pe omogenitatea ei supe
rioară. Formația de bază nu va 
suferi modificări : Durbac — Braga, 
Budică, Suciu, Teleașă — Vasilică, 
Mateescu (Țața) — Achim, Postola- 
che, Corneliu — Șerban, Pintea — 
Ciornei, Mircea, Bucur.

Cine va învinge în această parti
dă de maxim interes (care va fi 
arbitrată de P D'Eclezis). Greu de 
anticipat. Să sperăm că, în orice 
caz, rugbyul...

Iată și celelalte întllniri ale eta
pei a opta : București : Grivtța Ro
șie — Politehnica lași ; Vulcan — 
Dinamo; Sportul studențesc — Fa
rul (iată trei jocuri deosebit de e- 
chilibrate. echipele oaspete nefiind 
deloc învinse dinainte); Sibiu: C.SM. 
— Gloria ; Suceava : C.S.M.—Preci
zia ; Birlad: Rulmentul — Știința 
Petroșani (trei întllniri în care gaz
dele au prima șansă, este de aștep
tat, deci, ca ole s-o fructifice).

D. CALLIMACHI

J___ i_______ •• L »________ - ---------a
ÎNVINSA DE TREI

CAMPIOANA MONDIALA

SPORTIVE ROMÂNCE!
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DUMINICĂ-DOAR DOUĂ MECIURI
ÎN CAMPIONATUL REPUBLICAN

Destul de săracă această nouă e- 
tapă din returul campionatului re
publican de tenis de masă. Dumi
nică sînt programate numai două 
meciuri masculine.

La București, Progresul, fiind 
gazdă, va primi replica formației 
Voința, tot din Capitală. De subli
niat că tn prima echipă va evolua 
și maestra emerită a spartului, Ma
ria Alexandru.

Purtătoarea lanternei roșii, C.S.M. 
Iași va avea de susținut acasă par
tida cu Politehnica din București. 
Probabil că o nouă tnfrîngere va fi 
consemnată pe tabelul de rezultate 
In dreptul garniturii ieșene.

In perspectiva

Joi după amiază au luat sfîrșit 
întrecerile campionatului municipal 

de valodrom, 
_____ ___ ' 1 aceasta, 

cursele au fost dominate In totali-

rezervate probelor 
pentru seniori De data

DIN NOU 
ALERGĂRI

PE VELODROM
deAbia s-au încheiat alergările 

viteză pe velodrom ale campionatu
lui municipal, și iată că astăzi după 
amiază (începînd de Ia ora 16) vor 
avea loc. în organizarea clubului O- 
limpia, noi întreceri. în programul 
alergărilor de astăzi au fost progra
mate o probă de viteză — turneu 
(separat pentru senicri și juniori), 
1000 m cu start de pe loc și cursa 
cu adițiune de puncte cu clasa
ment unic (seniori și juniori).

1.
2.
S.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Rapid Bue. 
Dinamo Bac. 
Voința Cluj 
I.E.F.S.
Crițul Oradea 
Progresul Buc. 
Politehnica Ciuj 
Vagonul Arad 
Olimpia Oradea

6 6 0 0 
o
1
3
4
3
3
4
7

4 4 0
6 3 2
8 4 l
8 3 1
6 3 0
8 2 l
6 2 0
8 0 1

89—14 
74— 8 
42—33 
48—32 
40—72
36—21
36—31
26—40
18—88

Predeal, 22 (prin telefon de la 
trimisul nostru). Ploaia deasă, care 
s-a cernut deasupra zonei din ju
rul cabanei Trei Brazi, frigul și 
ceața din cursul dimineții, au făcut 
ca startul întrecerilor individuale 
din cadrul „Cupei României", la 
orientare turistică, să fie așteptat 
cu și mai mare interes.

La feminin, prezența campioanei 
mondiale, Sarolta Monspart (Unga
ria) la startul întrecerii a declanșat 
ambiții nebănuite în rîndul repre
zentantelor țării noastre, care au 
plecat în traseu cu o neascunsă do
rință de a încerca... imposibilul. Și 
iată că marea surpriză a fost rea
lizată, ba chiar de o manieră cate
gorică, sportivele noastre ocup’nd 
trei din primele 6 locuri. In 
fruntea lor — și al clasamentului 
— s-a situat clujeanca Clara Szabo, 
care, confirmînd forma foarte bună 
manifestată la ultimele concursuri, 
a ocupat locul I, realizînd nu nu
mai timpul cel mai bun, dar și în- 
trecînd toate celelalte 14 concu
rente care luaseră startul înaintea 
ei. O evoluție la fel de bună a 
avut și Piroșca Szabo, clasată pe 
locul secund, ele fiind urmate, în 
ordine, de Cecilia Fodor (Unga- 
garia). Aurora Sișu (România) și 
Erzsebet Doboși (Ungaria). Ocupînd 
locul 6, proaspăta campioană mon
dială Sarolta Monspart, a acuzat o- 
boseală din cauza dificultății pan
telor din traseu, aflată aproape de 
limita maximă prevăzută în regu
lamentul Federației internaționale 
de orientare turistică.

La masculin, în plus față de con
dițiile vitrege de concurs, duritatea 
traseului a cerut eforturi extrem 
de mari din partea concurenților. 
Și aici surprizele s-au ținut lanț, 
aproape fiecare sosire aducînd răs
turnări neașteptate în ordinea pri-

melor locuri. în fina] însă „capa
cul" surprizelor a fost pus de spor
tivul cehoslovac Jura) Toth, care la 
capătul unei curse foarte bune a 
ocupat locul t El a fost urmat, în 
ordine, de reprezentanții țării noas
tre Ortvin Lexen și Coloman Laszlo.

După această primă zi a întrece
rilor individuale ale concursului in
ternațional de orientare turistică, 
reprezentativele României ocupă lo
cul I in clasamentele pe echipe.

Rezultatele. înregistrate în fina
lele juniorilor și copiilor - le vom 
publica în ziarul de mîine.

Floria ALEXANDRESCU

MÎINE LA CLUJ

FIATURiLE, AUSTINJRILE.DACIILE,
In inireceri ce viteză

dimineață, amuimi» de 
pri- 
cele

AU LUAT SFÎRȘIT „MUNICIPALELE"
tatea lor, de sportivii dinamoviști, 
a căror comportare a produs o fru
moasă impresie. Așa de pildă, Ște
fan Laibner, multiplul nostru cam
pion, a ciștigat proba de viteză în 
11.6 sec„ timp realizat cu o remar
cabilă ușurință și cu prilejul cam
pionatului național al juniorilor, 
disputat cu cîteva zile în urmă, cînd 
a concurat într-o reușită probă de 
completare a programului cadeți- 
lc.r. Laibner este în momentul de 
față într-o formă excelentă care-1 
îndreptățește să atace cu mulți sorți 
de izbîndă qnele recorduri la cam
pionatele naționale care se apropie. 
Dintre cicliștii clubului Steaua, cei 
mai bine pregătit s-a dovedit Petre 
Dolofan, care a și fost de altfel ri
valul nr. 1 al lui Laibner în proba 
de 1000 m cu start de pe loc. Iată 
acum ocupanții primelor trei locuri 
în probele acestui campionat, viteză: 
1. St Laibner (Dinamo) 116, 2. FI. 
Negoescu (Steaua). 3. G. Negoeșcu 
(Steaua); adițiune de puncte ; 1. V.

DE VELODROM ALE SENIORILOR
Teodor (Dinamo) 55 p, 2. P. Soare 
(Steaua) 39 p, 3. M. Ioniță (Dinamo) 
31 p; 1 Otio m cu start de pe loc:
1. St. Laibner 1:11,6, 2. P. Dolofan 
(Steaua) 1:11,7, 3. A. Neagoe (Dina
mo) 1:13,2: urmărire individuală — 
4 000 m: 1. C. Cîrje (Dinamo) 5:14,4,
2. M. Ferfelea (Steaua) 5:14,9, 3. M 
Ioniță ; Urmărire pe echipe : 1. Di
namo I (Laibner, Ioniță, Neagoe, 
Cîrje) 4:46,4, 2. Steaua I 4:52,9, 
Steaua II 4:53,9.

Mîme . - - ......... 
spectacole sportive din Cluj au 
lejul de a urmări una dintre 
mai atractive probe automobilistice: 
cursa de viteză pe crcuiț. După 
cum am anunțat. întrecerile vor 
avea loc, începînd de Ia ara 9. pe 
traseul Piața Libertății, Str. Dr. Pe
tru Groza — Piața Victoriei, din nou 
str. Dr. Petru Grpza, înconjurul Pie- 
ții Libertății...

într-o convorbire telefonică avută 
cu conducerea A.C.R. — Filiala Ciuj 
am fost informați că datorită numă
rului mare de înscrieri, s-ar putea 
ca întrecerile să se desfășoare în
tr-o singură manșă, și nu în două, 
cum se preconizase. De asemenea, 
pentru buna desfășurare a alergări
lor am aflat că Consiliul popular 
municipal, prin întreprinderea de 
administrare a parcurilor și străzi
lor, a venit in sprijinul organizato
rilor, făcînd o revizie amănunțită a 
întregului traseu,-care în momentul 
de față se află perfect nivelat și apt 
să găzduiască o competiție de o a- 
semenea importanță.

Printre ultimii înscriși în com
petiție se află și trei reprezentanți 
ai lașului : Nicolae și Victor Leu, 
pe un Fiat 850 și Petru Vasenovschi 
pe O Dacie 1100. De la București s a 
mai primit înscrierea lui Marius 
Gurgui, pe un Fiat 128, iar de la 
Brașov a lui Dorin Gologan pe 
Dacia 1100 S.

ĂSTUI Șl MIINE INTRECTRI IN (ABRLL (IPEI ORAȘUOR
A venit rîndul și Bucpreștiului 

să găzduiască o etapă a mult dis
putatelor întreceri din cadrul „Cu
pei orașelor". Este vorba de etapa 
a VlI-a a „Cupei" care are pro
gramat astăzi (de la ora 16) cursa 
de „bloc", pe șoseaua București- 
Ploiești (varianta Buftea, cu star
tul din dreptul bornei kilometri
ce 7), iar mîine, începînd de la ora 
10, cursa pe circuit, programată pe 
str. Cîmpinei (36 ture cu sprinturi 
la două ture).

Dumitru NEGREA

edificiu. Capacita- 
va fi de 2.500 de 

tribune, pentru că 
liber, va fi 
atletism sau

In clasamentul „Cupei orașelor11, 
după șase etape, conduce autoritar 
Valentin Iile (Brăila) cu un plus 
de aproape 40 p. Dar iată cum ara
tă clasamentul general al acestei 
întreceri după 6 etape i 1. V. Ilie 
(Brăila) 185 p, 2. V. Hoța (Tg. Mu
reș) 147 p, 3. Z. Elekeș (Brașov) 143 p, 
4. T. Toro (Brașov) 89 p, 5. G. Hi- 
anu (Brașov) 82 p. 6. N. Voican 
(București) 74 p, 7. C. Haiduc (Plo
iești) 70 p. 8. G. Marton (Cluj) 69 p, 
9. M Furniga (Ploiești) 63 p, 10. T. 
Kovacs (Cluj) 57 p. etc.

SIRIENII VOR BENEFICIA DE
PATINOAR

este vorba 
circuitul 
patinoar 
care, cu

lo- 
ar- 
si- 

pa-

încă un municipiu, 
de Sibiu, va intra în 
calităților care posedă 
tificial acoperit, fapt 
guranță, va da un nou impuls 
tinajului slbian.

Despre lucrările efectuate pînă 
acum, despre continuarea lor și 
despre amenajările adiacente su
prafeței de gheață am afîat din 
discuția purtată cu tovarășul Vlad 
Gușu. președintele C.J E.F.S.

— De fapt, cea mai importantă 
parte a acestei construcții, patinoa
rul propriu-zis. a fost terminată cu 
citeva luni în urmă, mai precis la 
1 Mai, cînd, de altfel, s-a și pa
tinat pe el. Chiar și numai acest

ARTIFICIAL ACOPERIT
lucra este un mare ciștig pentru 
patinatorii noștri, pentru că astfel 
eî au posibilitatea efectuării unui 
stagiu mai îndelungat de pregătire 
pe gheață.

— Desigur, în continuare, se va 
trece la acoperirea acestuia.

— Proiectul pentru acoperire este 
gata, în vederea realizării sale în- 
tr-o perioadă ulterioară.

— Ce anexe se prevăd a fi con
struite pentru a se asigura cele 
mai bune condiții de antrenament 
și concurs ?

— Vor fi adăugate suprafeței de 
gheață un grup de vestiare și gru
puri sanitare. Dar mai trebuie a- 
mintite și alte citeva amănunte pri-

vitoarc la acest 
tea patinoarului 
locuri, iar sub 
va rămine un culoar 
amenajată o pistă de 
o popicărie.

— Ce ne mai puteți spune în le
gătură cu obiectul discuției noas
tre ?

— In primul rînd, că în mare 
parte lucrările realizate pînă in 
prezent au fost efectuate prin mun
ca patriotică a tineretului clin mu
nicipiu mobilizați de U.T.C. și că 
un sprijin substanțial aparține Con
siliului popular. Comitetului U.T.C. 
și C.J.E.F.S.
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ASTĂZI Șl MiINE, ETAPA A 4-a A CAMPIONATULUI DIVIZIEI A
Rapid — Steaua (astăzi pe Stadionul ,,23 August"' — de la ora 18,30) • Sportul studențesc

— Dinamo (miine pe Stadionul Republicii — de la ora 14)RAPID STEAUA
DUCI IA ÎMBUNATAȚIDIA

A JOCULUI El
Este un adevăr limpede că debu

tul echipei noastre naționale în pre
liminariile campionatului mondial 
de fotbal s-a situat departe de aș
teptări. Atît din punctul de vedere 
al facturii jocului prestat, cît și al 
rezultatului obținut.

Dar dacă rezultatul — așa cum 
am subliniat și în comentariul pre
cedent — a depins, întrucîtva, și de 
alții (adică de arbitrii, care au ac
ceptat' ca valabil golul egalizator 
înscris de gazde cu mina), jocul e- 
chipei noastre a depins în foarte 
mare măsură — ca să nu spunem 
exclusiv, pentru că a contat și re
plica adversarului — de componen
ță ei. Dacă acest joc ar fi fost mai 
bun, îndeosebi sub aspect ofensiv — 
cum speram cu toții înainte de 
meci — atunci și rezultatul ar fi 
fost, cu siguranță, altul, deoarece 
miercuri seara echipa noastră a a- 
vut posibilitatea să-și impună punc
tul de vedere, să realizeze o victo
rie concludentă, chiar Ia două-trei 
goluri diferență. Nu exagerăm deloc 
•făcînd această afirmație, fiindcă 
chiar în condițiile jocului slab prac
ticat de fotbaliștii români ei nu 
numai că puteau evita egalarea 
(fără gafa lui Râducanu), dar s-au 
aflat foarte aproape de majorarea 
scorului, care ar fi asigurat succe
sul final.

Firește, rezultatul de egalitate în
registrat în fața unei echipe care 
— în ciuda progresului realizat — 
rămtne inferioară valoric nu poate 
mulțumi pe nimeni. El diminuează 
oarecum, încă din start sansele e- 
chipei române de a cîștiga seria 
preliminară și de a se califica în 
turneul final al C.M. din 1974.

Bineînțeles. însă, 
zultat nu trebuie 
motiv de tragedie, 
la Helsinki poate C recupera: In 
partidele viitoare pe care naționaia 
noastră le va susține în deplasare 
cu principalele adversare din gr--?ă 
(reprezentativele R. D. Germane ți 
Albaniei) și în acest caz el va de
veni cu atît mai prețios.

Pentru ca această speranță să de
vină certitudine este, însă, necesară 
o substanțială depășire calitativă a 
nivelului evoluției de la Helsinki, 
depășire care intră în posibilitățile 
echipei reprezentative a țării noas
tre. Totul în acest sens va depinde, 
fără îndoială, de modul în care

factorii direct implicați — condu
cerea federației, antrenorii și jucă
torii — vor gîndi și acționa în viito
rul apropiat, de exigența cu care se 
va face In perioada următoare se
lecția și pregătirea echipei națio
nale, pornindu-se de la analiza sin
ceră, realistă și lucidă a comportă
rii în partida din capitala Finlan
dei, a deficiențelor constatate.

De fapt, tocmai recunoașterea des
chisă a slăbiciunilor echipe: In a- 
cest meci de la Helsinki ni se pare 
o condiție esențială pentru imbo- 
nătățirea selecției, pregătirii : 
cului ei In viitor. Cr, tocmai 
acest aspect lucrurile nu ni se 
a fi in regulă. Dacă unu dintre 
baliști — Dinu, de pikiâ — au
sit tăria de a recunoaște fără echi
voc că naționala noassră nu a potnt 
învinge un adversar infer.cr vaf->- 
ric din pricina propr.ike- ei camțe 
de joc, am rămas foarte sx-pt-nși să 
constalâm «a ceilait coe-m.puer- s; 
mai ales ia antrerșer-ji pracori 
AngHo jr.rifiesm. o rrWen’-i « =*>. 
nătoare stare de Jaxg
de cxnpcriarea Jl*-hu aosîrx *- 
preciată drept bc=â (7 f». Seerx 
după meri, și ta Lua urEămare s-a 
vorbit foarte mult despre grava 
greșeală comisă de arritri. ceva mar 
puțin de ratarea hă Neegu riepc->- 
șlndu-ae — mai ctrect. ma. pe oco
lite — ăarohă nocro și fencjri 
federal, insistența en care s-as pez- 
nunța: pmm ri

despre 
de e- 

de ju-

a 
in

devenit 
•vtoeui 
i. âup5

Derby tradițional. Iată eticheta pe 
care o poartă de mulți ani orice 
partidă Rapid — Steaua, rezistînd 
accidentalelor curbe descendente 
din viața furtunoasă (cu decăderi 
la fel de spectaculoase ca și mări
rile) a acestor importante perso
naje din istoria soccerului româ
nesc. Sfidînd scara clasamentelor 
de moment, meciurile din -familia' 
Rapid — Steaua a-j impus de re
gulă tripla „1, X, 2*. jocurile con- 
firmind nu o dată semnul cu cota 
de șansă aparent cea mai redusă. 
Asta înseamnă că m preajma în- 
tumntor directe, cele două proca- 
ganisSe sint altele sau. mai bne 
specs, caută să fie e’J adevărat ele 
insele Avem molie m-Xive să cre
dem că nth Rapid cit $i Steaua vor 
căuta să se prezinte la nivelul re- 
nunselui lor. cepâsmc coadrția de 
moapent. care nu este deccamd.ilă 
prea InDar.uare. interesante si nro- 
batxl decisive dueîarije Vcinea —

Boc, Neagu — Ciugarin, Marin 
lian — Dumitra. Râducanu — 
dache. (Marius POPESCU).

la

: ț»

Ste- 
Ior-

V

că din acest re- 
să se facă un 
Punctul pierdut

ergem
SÎMBATĂ

BASCHET : Teren ProgresuL ora 11. 
Progresul — P.T.T. (m. B> Univaru- 
tatea — Arhitectura (f. B) : rsc® 
Olimpia, ora 18, OBmpia — LZ-FA n 
(f. B) ; teren Horească ara 1* ■ 
I.E.F.S. n — Universitatea
(m. B), P.T.T. — Progresai tf. 8

BOX : Sala Giuieșt:. era U-%. Me
talul 4- Rapid — Muscejui Ctepa- 
lung.

CĂLĂRIE : Baza hipici dm Calea 
Plevnei. ora » și ora ÎS, camptooaxeie 
naționale de călărie, dresaj și 
cole.

CICLISM : Velodromul Dir.amp. ora 
16, „Cupa Olimpia* ; Șoseaua P.- eșn- 
București (varianta Buftea — Iun. D 
ora 16 „Cupa Orașelor”, ennrara de 
juniori.

FOTBAL : Stadionul 23 August ora 
18.30, Rapid — Steaua (Div. Ai ; t» 
deschidere la ora 1S,W Rapid — Sieaua 
(tineret).

HANDBAL : Teren G uler:.
16,45, C.S.U. Construcții Buc. 
Constructorul Buc. (f, B).

POLO : ștrandul Ttnerevului.
17 Voința Cluj — I.E.F.S.

POPICE : Arena Giu.eșt-l. ora_______ _ _______________ 14- 
Rapld Voința, "din cadrai campio
natului feminin al diviziei A.

RUGBY : Teren Vulcan, ora 16. 
Vulcan — Dinamo.

TIR : Poligonul Tunari. ora S. 
concurs la probele de arma liberi 
calibru mare (300 m) și pistol cail- 
bru mare din cadrul „Cupei mual- 
ciplulul București-,

DUMINICA
CĂLĂRIE : Baza hipică din Calea 

Plevnei, ora 8.30, campionatele na
ționale de călărie, dresaj și obsta
cole.

CICLISM : Strada Cimpinei.
10 : „Cupa Orașelor” — cursă 
circuit.

FOTBAL : Stadionul Republicii.
14, Sportul studențesc — Dinamo Buc- 
(Div. A) ; teren Politehnica, ora 10, 
Sportul studențesc — Dinamo (tineret); 
teren Metalul, ora 11, Metalul Buc. — 
Dunărea Giurgiu (Div. B) ; teren Di
namo, ora 11. Dinamo Obor — Sirena 
(Div. C) ; teren Flacăra ora 11, Fl. 
Roșie — Sportul Clorogirla ; teren 
Autobuzul, ora 11,00, Autobuzul — vo
ința Buc. (Div. C) ; teren Electronica, 
ora 11, Electronica Obor — Celuloza 
Călărași (Div. C) ; teren Laromet, ora 
11, Laromet Buc. _ Unirea Tricolor 
Buc. ; teren Progresul, ora 13, Pro
gresul Buc. — Constructorul Galați
(Juniori) ; teren Ghencea, ora 9, 
Steaua Buc. — Dinamo Buc. (Juni
ori) ; teren 
iul Buc. —

Metalul, ora 13, Meta- 
. Dunărea Giurgiu (juni

ori) ; teren Electra, ora 10, Rapid 
Buc. — Llc. fotbal Buc. (juniori) ; 
teren 23 August, ora 9, Energia Buc- 
— Șc. Sp. Elevi 2 Buc. (juniori) ; te
ren Politehnica, ora 12. Sp. Studen
țesc Buc. — Steaua 23 August (ju- 
nlori).

HANDBAL t Teren Voința, ora 9» 
Voința — C.S.M. Gloria Buzău (f. 
B) ; teren Tineretului, ora 10, Uni
versitatea Buc. — Mureșul Tg. Mu
reș (f. A) ; ora 11, I.E.F.S. Buc 
Voința Odorhei (f. A) ; teren 
namo, ora 16,55, Confecția Buc. 
I.G.E.X. BUC. (f. B).

JUDO ! Sala Giulești. ora 9,30, 
Rapid BUC. — I.E.F.S. - șoimii Buzău 
triunghiular in cadrul primei etape 
a diviziei.

POLO : Ștrandul Tineretului, 
10, Voința Cluj _ Rapid; ora 
I.E.F.S. — Rapid.

popice : Arena Constructorul,
ora 8. Constructorul Buc. — Laro
met Buc. ; arena Gloria, ora S, 
Gloria București — Petrolul Ploi iști 
(partide 
Div. A).

TENIS
(str. dr.
Be — ... ...
blican masculin).

RUGBY : teren Parcul copsului,
ora 9. *"rivita Roșie — Politehnica ; 
teren O npiă, ora 11,30. Sportul stu
dențesc — Farul Constanța.

din campionatul masculin

DE MASA : Sala Progresul 
Staicovlci), ora 9, Vagonul 
Voința Buc. (camp, repu-

jo- 
sab 
par 
fcv

SPORTUL STUDENȚESC-DINAMO»

L

FORMAȚIILE PROBABILE
RAPID : Râducanu — Pop, Boc, Grigoraș. ștefan — Savu, Angelescu — 

Năstureseu, Marin Steltan, Xeagu, Dumitriu III.
STEAUA : lordache — Sătmăreanu. Smarandaclie, Ciugarin, Cristacha — 

Dumitru, Vlgu — Pantea, Tătara, Volnea, Iordănescu (Năstase).
F. C. ARGEȘ : Stan _ Pșgulea. Barbu, Vlad, Ivan — Mustățea, M. Popescu

— Roșu, Trot, Dobrtn (Radu). Jercan.
FARUL : Pflcă (Popa) — Stoica (Codtn). Antonescu, Bălosu, Nlstor — L 

Consțantineșcu, Mlhu — Tănase, Tufan, Oprea (Ologu). Rădulescu.
A.S.A. : Nagel _ Szolloszl, Toth, Isplr. Czako — Varodi, Boldul _ Fazekaș, 

Naghl, MuTeșan, Hajnal.
„U” CLUJ : Ștefan — Crețu, Pexa, Solomon, Mihăllă — Anca, Murețan 

(Fanea) — Ulfăleanu, Munteanu (Barbu), Șoo, Lică.
JTUL : Martacan — Georgescu, Tonca, Stocker, Naldln — A. Naghl, Libardi 

_ Sta» Gabriel. Mulțescu, Bosznal, Szabados.
C.S.M. REȘIȚA : Hieș — Rednic, Georgevlci, Kiss, Kafka — Varga, Beldeanu

— Dumitra, Nestorovici (Pușcaș). Szllaghi, Florea.
SPORTUL STUDENȚESC : Ion Vasile — Jurcă, D. Nicolae, Mățăoanu (G. 

Ionescu), Cojoeara — Tănăsescu, O. Ionescu _ Leșeanu (Bujor). Frățilă (Strop). 
M. Sandu. Kraus (Culda).

DINAMO : Constantlnescu — Cheran, Dobrău, G. Sandu, Deleanu (P. Ni- 
colae). Dinu, Stoenescu — Sălceanu, B. NunwellIer. Fl. Dumitrescu, Lucescu.

C.F.R. : Gadja — Lupu, Dragomir, Szoke, Roman — M. Bretan, Cojocarii, 
Bucur _ S. Brelan, Adam, Petrescu.

PETROLUL : M. Ionescu — N. Ionescu, Tudorie, Ciupitu, Gruber — Coza- 
rec (Morarul. Crtagașu — Dlncuță, Ion Constantin. Grozea, Oprișan.

STEAGUL ROȘU : Adamache — Ivăncescu, Jenei. Olteanu, Anghelinl — 
Pescara. Ghergheli _ Zotincă, Cadar, Florescu, Gydrfl.

- TA Zile, (Vidac) — Birău. Lereter, Pojonl, Popovici — Petescu, Pirvu, 
Dulrtt — Axeate, Kun, Sima.

s C. BACAU : Ghlțâ — Mioc, Catargiu, Vellcu, Margasolu — Vătaf». 
Hritra — S. Avram, Pană. Rugiubei, Florea (Bălută).

umv. CRAIOVA: Oprea — Chitu, Bădln, Deselnicu, Velea — Strîm- 
beanu, Ivan (Kiss) — Țarălungă, Bălan. (Nită). Oblemenco, Marcu.STEAGUL ROȘU U.T.A

a*..

ARGEȘ - FARUL
<5e ia
-^c. - 
ocraâ 
F. a

ca c

ECHIPEI
TRANSFERUL ȘI CONSTRUCȚIA t. W. I

pe ea>

I a

cu-

► 1

între cele două partide interna- 
i-bnale. din Cupa U.E.F.A., U.T.A. 
va încerca azi, pe stadionul brașo
vean. să demonstreze că a depășit 
perioada critică dovedită la începu
tul acestei toamne, că va face o 
reușită repetiție generală înaintea 
returului de miercuri seara, de la 
Norrkoplng, în ciuda faptului că 
Broșovsciu (suspendat) nu va juca 
în continuare, iar Domide vine 
după oboseala călătoriei și a jocului 
cin Finlanda.

In schimb. Steagul roșu anunță 
echipa completă. Și cum formația 
ar.trenată de Nicolae Proca și-a de
monstrat in repetate rinduri invin- 
citMăiatea pe teren propriu, va re- 
xuMa. sperăm, o partidă interesan
tă. Oricum, ambele echipe au obli
gația să s« revanșeze după înfrîn- 
geriie din cele două competiții in- 
■.ecnai.LLîle la care participă prin- 
tr-un joc de calitate. (M. TUDO- 
B4W

Uiț

4

C.F.R. CLUJ _ PETROLUL PLOIEȘTI
s-au maturizat 
vo.cs pe
ir. toarcă.

pe un drum ane- 
nu vor să se mai 
cristalizat o perso

nalitate. Prin simplă impresie, a- 
chizițiile tor priacipale (Adam și 
Ion Constantin) ni se par fericite 
Șt n-ar fi exclus ca uaul dintre 
ei să puncteze miine decisiv. C.F.R. 
are de partea sa terenul propriu și o 
tradipe conform căreia bătea pe vre- 
muri ți Ia PtoieștL den CUPEN).

care 
și-au

I A.S.A.

a^t 
era 
va

ale Jucătorilor, mult 
decit cele ale unor

Pescaru : — Iți mai aduci aminte, 
doamnă, că-mi ești datoare de-astă 
toamnă ?..

Desene de AL. CLENCIU 
și S. NOVAC„U“ CLUJ

Deși nu i Se pot imputa prea 
muit meciurile pierdute la București 
și Constanța (cu Steaua și Farul), 
startul uneia dintre revelația sezo
nului trecut (numită A.SuA.) e des
tul de modest.

Mime va fi momentul unei rea
bilitări parțiale și credem câ mu
reșenii vor încerca să profite de 
situație. Partida, însă, privită și prin

...lupa jocului făcut de clujeni in 
compania lui Levski-Spartak, se 
anunță dificilă pentru ambele com
batante. In perspectivă, un meci 
disputat, în care gazdele nu se 
pot considera dinainte învingătoare 
și nici oaspeții dinainte învinși, 
înaintările vor avea cuvîntul prin
cipal. (Constantin ALEXE).JIUL C.S.M. REȘIȚA

S.C.
I________

BACĂU UNIV
Meciul acesta nu-i numai un 

joc oe oreobu. Teamul local nu vrea 
să părăwvteă eene ^iaieentor 
înalte*. O.ter..: lui Censăianu var 
să pură capăt perioadei de .con
valescență* de după europenele stu- 
deateVL S* rite nu mai var cele 
două echipe !_

Trecind la rezultat, nu pe amin
tim ca studenții din Bănie să fi 
făcut minuni pe Bistrița fii ultuna- 
vreme. Și e g-e-a de crezut că vor 
face tocmai acum, cind Rugiubei 
vrea să dea ți ei Un aconto la „ta
bloul golgeterikx*. Numai de nu 
s-ar produce vreo minune cu for
mația craioveană < 
0—l din amicalul 
Oricum, studenții 
hotăriți să lupte 
un punct, mai 
meci universitarii

după acei recent 
de la Reșița- 
craioveni sint 

pentru cel puțin 
că un 

vor maiPaul SLAVESCU

Juha Văătăincn in momentul marii sale victorii ne 10 000 m, la „europenele" din 1971 de la Helsinki
Foto; LEHTIKUNA Or

Ghițâ : — Află, tunarule, că 
mă sperie pușcociul tău!

După toate probabilitățile, prin
cipala caracteristică, dominanta 
meciului, va fi dirzenia. Dirzenia cu 
care reșițenii vor lupta pentru pri
mul lor gol in campionat. Dirzenia 
cu care Jiul va căuta să perforeze 
poarta jui Uieș. Indiscutabil, noua 
echipă a lui Coidum va ataca muie 
va ataca încontinuu. Este de la sine 
înțeles acest lucru. Ca atare, ră- 
mine de văzut in ce măsură Geor- 
gevK> — fostul jucător al mineri
lor — și coechipierii săi din apă
rare vor reuși să sta.-ilească valu
rile ofensivei petroșenenilor; în ce 
măsură deschiderile lungi ale lui 
Beldeanu spre Nestorovici șj Flo
rea vor surprinde și „răsturna” apă
rarea Jiului. Favorit ai tuturor ca-

zurilor — teamul de la poalale
Parîngului. (Laurențiu DUMITRES
CU).

CAMPIONAIUl SE

DE AICI...
1. DINAMO
2. STEAGUL ROȘU
X STEAUA
4. SPORT CLUB
5. C.F.R. Cluj
6. PETROLUL
7. FARUL
8. F C. ARGEȘ
9. U.T.A.

10. „U“ Craiova
U. ,.U“ Cluj
12. A.S.A. Tg. Mureș
13. JIUL
14. RAPID
15—16. C.S.M. Reșița
15—16. SPORTUL STUD.

2
1

REIA

1 0 J—3
2 0 a—0

3
3
3 2 0 17—3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3
3

2
2
2
2
1
1
1
1
1
0

1 
1
1
1
1
1
1
1
2
1
2
2
2

4—1
3— 1
4— 1
3—5
7—3
2—2
5— 7
3—7
6— 8
2—5
1-3
0—4
i—6

5
4
4
4
4
4
4
3
3
3
3

L 
L 
1

AȚI DEPUS BULETINUL PRONOSPORT?
nr. 39 de 

de meciuri 
da toarte

Concursul Pronosport 
mîine cuprinde o serie 
interesante, care p-ot 
multe surprize. Programul este ur
mătorul : I. Spartul Studențesc — 
Dinamo București; II. S. C. Ba
cău — Universitatea Craiova ; III. 
C.F.R. Cluj — Petrolul; IV. Jiul 
Petroșani — CS.M. Reșița ; V. F. C. 
Argeș — Farul ; VI Bologna — Ju
ventus ; ăl I. Cagliari — Atalanta;

VIII. Lazio — Inter ; IX. Milan — 
Palermo; X. Napoli — Ternana ; 
XL Sampdoria — Fiorentina ; XII. 
Torino — Lanerosi ; XIII. Verona — 
Roma.

LOTO
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA 

DIN 22 SEPTEMBRIE
FOND GENERAL DE

1.030.709 lei din care 136.659 lei report
EXTRAGEREA I : 89 56 74 38 29 1 81 

19 51
EXTRAGEREA a II-a : 9 72 15 44 71 26 5

1972
PREMII :

I :

DOUA TRIUNGHIULARE ATLETICE
iUrmari din pag li

toile de concurs, printre alții, pe 
săritorul cu prăjina Hans Lager- 
quist (5,41 m), pe medaliatul cu 
argint la europenele de sală de la 
Grenoble, săritorul în înălțime 
Jean Dalgren (2.22 m) pe hurdlerul 
Bo Forssander (13,5 pe 110 m.g.j.

Reprezentativa R.D.G. a deplasat 
la Constanța mulți tineri atleți de 
care se va auzi cu siguranță In ma
rile concursuri ale viitorului apro
piat : Doris Neuman (11,4 la 100 mi. 
Kristine Stoll (2:05,7 la 800 m),
Doris Mathsen (1,82 m la înălțime), 
Klaus Kurat (10,4 la 100 m\ Erwin 
Goike (1:47.4 la 800 m) și Michael 
Detleft (75.80 m ia suliță).

Acest septembrie i-a prilejuit 
cele mai mari satisfacții pe care 
Mtachen el a ciștâgat două titluri _.__ _ _ ___________ ________ __________ _
prima probă, un nou record al lumii cu rezultatul de 27 : 33.4 ți un record 
olimpic, in cealaltă probă, cu 13 : 36.4. La numai citeva zii® după încheierea 
Jocurilor, la Helsinki. Viren a realizat un record mondial și tn cursa de 5 0<» 
m cu 13 :16,4 ! Dar unul dintre acestea l-a fost „răpit” de unul dintre învinșii 
săi de la MUnchen. belgianul Emile Puttemans care l-a îmbunătățit performanta, 
pe 5 OOo m cu 3,4 s- Este acum, din nou rindui fiu Viren. Va izbuti el oare 
acest lucru in tntrecerea de azi, la Constanța ’

Iată acum și lista recordurilor mondiale ale cursei de 5 »00 m. în ceea ce 
ne privește, noi sintem gata să-i facem tocă o ...suplimentare !

14:36,6 Ilannes Kolehmaînen (Finlandaj
14:35,4 Paavo Nurmi (Finlanda) 
14:28,2 Paavo Nurmi (Finlanda) 
14:17.0 Lauri Lehtinen (Finlanda) 
14:08,8 Taisto Măkl (Finlanda) 
13:58,2 Gunder Hăgg (Suedia) 
13:57,2 Emil Zatopek (Cehoslovacia) 
13:56,6 Vladimir Kuț (U.R.S.S.)

‘ 13:51,6 Chris Chataway (M. Britanie)
13:51,2 Vladimir Kut (U.R.S.S.) 
13:53,8 Sandor Iharos (Ungaria) 
13:46,8 Vladimir Kuț (U.R.S.S.) 
13:40.6 Sandor Iharos (Ungaria) 
13:36,8 Gordon Pirie (M. Britanie) 
13:35,0 Vladimir Kuț (U.R.S.S.) 
13:34,8“ ~ ’ ■■
13:33,6 
13:25,8 
13:24.2 
13:16.8

fondistului Snlandez Lass* Viren câteva din 
și le poate dori un sportiv. La J.O. de a 
olimpice la !• oeo m șl > 000 m. stabilind ;a

Ron Clarke (Australia) 
Ron Clarke (Australia)
Ron Clarke (Australia) 
Kipchoge Keino (Kenya)
Ron Clarke (Australia) 

13:16,4 Lasse Viren (Finlanda) 
13:13,0 Emile Puttemans (Belgia)

10.7.1012
12.9.1922
19.6.1824
19.6.1932
16.6.1939
20.9.I942
90.3.1954
29.8.1954 

13.1O.1W1
23.10.1954

10.9.195)
18.11955

23.10.1955
19.6.1956

13.161957
16.1.1965
1.2.1965
4.6.1965

30.111965 
5.7.196»

14.9.1972
20.9.1972

LA CONSTANTA
La Constanța, vineri a fost o zi 

capricioasă Dimineață soarele ne 
invita spre plajă spre prînz orașul 
a fost stropit de o ploaie torențială, 
de vară, însă, pentru ca apoi, din 
nou, soarele să ne învăluie în 
căldura sa plăcută. Din fericire, 
pista stadionului n-a avut de suferit 
(amintim că ea este din zgură și 
că doar la sectoarele de sărituri 
și aruncarea suliței există un covor 
de coritan). Și tot din fericire, prog
nozele (măcar de s-ar adeveri !) 
meteorologilor anunță pentru zilele 
de concurs vreme favorabilă.

■u^rtierul general al atleților și 
atletelor se află chiar pe malul 
mării în stațiunea de renume in
ternațional — Mamaia. O vizită la 
hotelul Perla ne-a dat posibilitatea 
să intrăm în atmosfera febrilă care 
precede startul. Sportivii români — 
de la juniori _ și pînă la cei mai 
vîrstnici — sînt conștienți pe de
plin de dificultatea întîlnirilor la 
care vor lua parte, de valoarea in
dubitabilă a adversarilor cu care și 
vor măsura forțele. Dar. fiecare 
dintre ei gîndește că și acesta este 
un bun prilej de a se întrece pe 
șine, de a realiza performanțe care, 
într-o astfel de companie, capătă 
— desigur — o strălucire aparte.

Oaspeții au făcut cunoștință cu 
stadionul în cursul zilei de vineri, 
s-au plimbat pe frumosul litoral 
românesc.

Tuturor sportivilor participanți 
la întrecerile de sîmbătă și dumi
nică, le urăm deplin succes.



Campionatele naționale 
de parașutism

REZULTATE DUNE

DISPUTAREA
A TREI MANȘE
Inceput

care joi____
campionatul de 
vineri cu proba de ptinct fix. ideea or
ganizatorilor, de a inversa ordinea ce
lor două probe individuale, a fost bi
nevenită, deoarece saltul de la 2 000 m 
necesită un plafon de n-ori ridicat, care 
să permită arbitrilor de la sol urmă
rirea în bune conditiuni a eoncuren- 
ților. A doua zi a camptonatului, des
fășurată sub semnul unor condiții ne
favorabile, ploaie și plafon jos, a f*cut 
ca întrecerile să-și încetinească ritmul 
și numai „speculîndu-s>e“ la maximum 
perioadele de timp bun să se poată 
încheia prima manșă a probei de tel 
fix.

Evoluția sportivilor în aceste două zile 
reflectă în primul rînd buna pregătire 
a membrilor lotului național — clasați 
p-e primele locuri in clasamentele pw 
bel or — și ne dă speranța unei evoluții tot atit de bune în continuare.

REZULTATE TEHNICE — Salt «ie 1» 2 ooo m cu executarea de figuri Impuse 
(după două manșe) — masculin : 1. 
Ilie Neagu 3,77 p, 2. Ion Bucurescu 3,97 
P : 3. Ștefan Niță 4,42 p ; 4. Ionel lor- 
dănescu 4,60 p ; 5. Vaslle Stan 4,75 p 
(toți component! ai lotului national) ; 
FEMININ : 1. Florica Uță 4,45 p ; 2.
Eva Balogh 4,47 p ; 3. Victoria Leonida 
5.02 p ; 4. Maria Iordănescu 5,10 p • 
Doina Kerekeș 6,37 p " 
ale lotului național) ; 
cu aterizare ja punct 
șă) : MASCULIN : 1. 
2. Cornel Limbășan 
Iordănescu 0,00 m ; 4. _____
(toti componenți ai lotului
5. Grigore Basalîc (C. S. Oțelul Galati) 
0.00 m ; FEMININ : 1. ~ --------- “
m ;
rica Uță 0,68 m ; 4. Ana Șolca
5. Maria Iordănescu 1,66 m (toate com
ponente ale lotului național).

cu saltul de la 2 ooo m, din 
s-au efectuat două manșe, parașutism a continuat

în a patra zi a campionatelor naționale de tenis

MUREȘAN L-A ÎNVINS PE OVICI

La olimpiada de șah pe eehipe NASTASE ÎNVINS

CLUJ, 22 (prin telefon de la 
trimisul nostru).

In întreaga zi de vineri ne-am În
dreptat atenția mai cu seamă către 
proba de simplu bărbați, acolo unde 
se aruncă sorții desemnării celor 
doi viitori echipieri ai reprezentati
vei noastre pentru finala „Cupei Da
vis". Care vor fi aceștia ?

Am încercat să discernem șanse
le selecționării, studiind evoluția 
celor 8 competitori angrenați în dis
putarea „sferturilor" masculine. Și 
mărturisim sincer, că nu ne-am pu
tut face încă o idee precisă asupra 
celor doi tenismeni care ar putea 
pretinde deosebita cinste de a păși, 
alături de Ilie Năstase și Ion Țîriae, 
pe terenul marii finale. Deși pe ta
bloul competiției lucrurile sint lim
pezi, stabilind deocamdată 4 învin
gători și 4 învinși. Au pățit în se
mifinale Viorel Marcu. Dumitra Hă- 
rădău. Ion Sântei si Sever Mureșan. 
Sînt eliminați Iosif Kerekeș. Con
stantin Popovici. Gheorgbe Boaghe 
și Toma Ovici.

Dar dacă de patru ori ar. sub
scris la rezultatele cifrice trecui p? 
foile oficiale, nu tot de aritea ori 
am putut fi de acord cu calitatea o- 
cului prestat. Acesta îniă.
mult de dorit.

Ne referim, în primul 
la acea partidă — derty 
dus la eliminarea 
nr. 2, Toma Osiei. Acesta 
cu o condamnabilă ușurință .___  _
o avea de apărat în partâdâ. a jocnt 
pentru „galerie* și a discutat ’pre
lungit cu ea. ca abia după încheie
rea jocului să-și dea senma. urjea- 
bil, că în tenis fiecare minge e=ăe 
importantă. A cor.cu- de re-u—4- 
rate ori (chiar cu 5—2 și 30—’ te 
setul patru) dar a fost de Setare 
dată egalat și depăș 
sar care a acționat 
cu dîrzenie și

construit victoria Sever Mureșan, 
ctsrigător cu 7—5, 6—8, 10—8. 7—5. 
Scorul vorbește de la sine. O altă 
partidă de luptă ne-a dat prilejul 
să-l vedem pe I. Kerekeș apropiin- 
du-se foarte mult de o surpriză In 
fața lui AYorel Marcu. Dar excelen
tul joc In apărare al acestuia din 
urmă, ca si unele pripeli ale Iul 
Kerekeș. au pus capăt incertitudini
lor. Marcu cfstigă cu 6—0, 6—3, 
4—S, 3—5. 5—1

Victorii ta trei seturi In celeialte 
sferturi de finală. Im Sântei, in re
venire de formă, n-a avut prea multe 
emetii In partita cu Gbeorgbe 
Boa*be. Sântei a Învins eu 7—5.5—4. 
6—1 Foarte decis a i.țiopat D. Hă- 
rădău :n fa^ hu C. Popoviri. care 
— in comrast — părea resemnat

ROMÂNIA S.U.A. 2-2
DE TANNER!

BELGRAD. 22 (Agerpres).— A 
2O-a ediție a Olimpiadei masculine 
de șah a continuat la Skoplie cu în- 

iie celei de-a treia runde. Der- 
grupei a 8-a, disputat între

♦«

NEW YORK, 22 (Agerpres). — Doi 
dintre principalii favoriți ai turneului 
internațional de tenis de la Los An
geles, Ilie Năstase și Arthur Ashe, au 
fost eliminați. Neînvins în ultimele 25 
de partide susținute la marile turnee 
și în „Cupa Davis", jucătorul român 
Ilie Năstase a pierdut de data aceasta 
în trei seturi, cu 7—5, 4—6, 2—6 în 
fața americanului Roscoe Tanner. La 
rîndul său, Arthur Ashe a cedat cu 
3—6, 6—4, 2—6 în fața australianului 
Bob Carmichael.

Americanul Stan Smith și spaniolul 
Manuel Orantes, care concurează cu 
Năstase pentru primele locuri în cla
samentul „Marelui premiu — FILȚ“, 
au obținut victorii. Primul l-a învins 
cu 3—3( 4—6, 6—3 pe sud-africanul 
Bob Hewitt, iar cel de-al doilea a 
dispus cu 6—4, 6—7, 7—6 de austra
lianul John Alexander. Alte rezultate : 
Okker (Olanda) — Borowiak (SUA) 
6—3, 6—4 ; Gorman (SUA) — Riessep 
(SUA) 7—5, 6—7, 6—2 ; Rosewall (Aus
tralia) — Connors (SUA) 6—3, 6—2 ; 
Moore (RSA) — Filoll (Chile) 6-3, 
6-7, 7—6.

8i/j puncte,(1), S.U.A. — 8 puncte, 
Austria — 6 puncte (2) etc.

Rezultate din celelalte grupe: 
U.R.S.S. — Cuba ll/z—1>/2 (1) ; Fin
landa — Belgia 1—1 (2) ; Iugosla
via — Siria 3—1 ; Anglia — Japo
nia 2>/2—lz2 (1) ; Ungaria — Nor
vegia 2—0 (2) ; Cehoslovacia — 
Israel 3—1 ; Italia — Singapore 
4—0 ; Suedia — Canada 1—1 (2) ; 
Australia — Irak 3—1 ; Olanda — 
Bulgaria 2—1 (1); Argentina — 
Grecia 1—0 (3).

echipele României și S.U.A., s-a în
cheiat la egalitate : 2—2 puncte,
în toate cele patru partide: 
Gheorghiu — Kavalek, Ciocâltea — 
Byrne, Ghițescu — Benko și Un- 
gureanu — Bisguier a fost consem
nată remiză.

Alte rezultate din această grupă : 
Filipine — Insulele Virgine 4—0 ; 
Tunisia — Insulele Feroe 3—1 ; Aus
tria — Iran 1‘A—Vs (2). în clasa
mentul grupei conduce Filipine, cu 
10 puncte, urmată de România —

PLMULOMȘIII H0M4M, 
flOLUUZi SLAB LA SOFIA

SOFIA. 22 oria telefon de ia co- 
respondental aaMraȘ. Pe bazele spor- 

xlei Bulgariei a continuat 
concursul internațional 

modera. Ia care participă 
țările socialiste. O bună 

portare manifestă In continuare 
HMMlixP balon șt sovietici. cîștigă- 
t'*~. ai jr toefar «ie scrimă și tir. Scri
ma a -ev rar: iui A- Sokolov (U.R.S.S.) 
ca 1 ’.44. _-mat de ronrnatriotul său 
S. Sofceorvxfci Cu 1 *K p. iar pe locul 

•os (Bulgaria) cu 1 048 p. 
e comportarea sportivilor 
ie remarca: că ei au evo- 
alab. deși ii s-a alăturat 

aarrenor-ul Ivan Bănet. 
>aii. Sorin Olaru s-a 
U, Anton Kim pe locul 
pe loatl 21 — toți cu 

tar Marian Cnsmescu pe locul

floreta masculină

ÎNTRECERI

Sportivi români
SOFIA 22 (Agerpres). — A în

ceput cea de-a 22-a ediție a „Tu
rului ciclist al Bulgariei", care a 
reunit la start 75 de alergători din 
Austria, Italia, Olanda, Polonia,

- care a 
capului de serie 

a trata: 
sassa ce

(Urmare din pag. I)

(Urmare din pag. 1)

tr> ur.ru

Marie-Chantal

Mihai a a

nu ar fi fost

danje pa:

a „trăit"

irului Bratanov 
secund sovieti- 
Kim s-a clasat 
O-aru pe locul 

ea 78)b. 3L CosEoescu pe locul 
an B* s*. iar Bănet pe locul 22 cu 

2>_râ trei probe, conduce în 
Beoeral A- Sokolov cu 

echipe, echipa U.R.S.S.

Dar 
în 

ocu-

5.
(toate componente
Salt de la 1 000 m 
fix (după o man- 
Hi e Neagu 0,00 m; 
0,00 m ; 3. Ionel 
Ștefan Niță 0.00 m 

național);

rri ; FEMININ :1. Eva ’Balogh 0.00 
2. Doina Kerekeș 0,00 m ; 3. Flo- 

0,33 m ;

B_-o-

DOUA RECORDURI MONDIALE
CORECTATE DE ROELANTS

BRUXELLES, 22 (Agerpres). La 
Bruxelles, cunoscutul atlet belgian 
Gaston Roelants a corectat rec-•-d’il 
mondial al orei, parcurgînd în 60 de 
minute distanța de 20,784 km (ve
chiul record era de 20,664 km și

aparținea aceluiași atlet). în 
desfășurării 'acestei 
lants a stabilit un 
lumii și în proba 
rezultatul de 54:44,4

cursul 
tentative. Roe- 
nou record al 
de 20 km, cu 
(v.r. 58:06.2). ECHIPA Of FOTBAL

tru au fost reprezentanții asociației 
sportive Recolta Mangalia. Pentru 
stabilirea ierarhiei în această manșă 
s-a executat un parcurs de baraj 
contra cronometru. Fără greșeală au 
terminat Nicolae Clipici (Recolta 
Mangalia) locul. 1 cu Strident

(timp 29,9) și 3 c 
și Mihai Alunean-a 
cu Arogant (30J). Pe locurile 
mătoare: Gheorghe Teohari 
colta) cu Satrap 8 p. Dumitru 
pici (Recolta) cu Ezer 5 p. G'tcrr-pne 
Moițeanu (Dinamo) cu Banch 
Azi. în urma manșei a d->o« 
desemnat noul campion.

CICLISTE
INDEPt^DIENTf

TOMA HRISTOV

frflWMCg# ofofația, Uhcuwîfârt ĂDnâtvi îa.

SCRIMA ROMANEASCA-PREZENȚĂ REMARCATA
PE TOATE PLANȘELE, LA TOATE PROBELE

Demaille (Franța), acum clasată pe 
locul 4. Această realitate atestă po
sibilitățile reale ale scrimerelor 
noastre, fără a putea insă dezminți 
slăbiciunile lor conjuncturile, care 
țin de o anumită stare exacevată 
de nervozitate, izvorită din teama, 
ne justificată firește, față de unele 
adversare și care denotă o insufi
ciență pregătire psiholog-că

bl ini at faptul că în cadrul meciu
rilor pe echipe, Ana Pascu, de pil
dă, a reușit să întreacă în asaltu
rile directe 3 dintre primele 4 cla
sate în competiția indivduală : pe 
campioana olimpică Ragno, pe me
daliata Cu bronz Gorohova_ și pe 
campioana mondială

Proaisiaaea spadasiailar 
■-a fasta verbâ gaalâ..

in Turul Bulgariei
România, U.R.S.S., Iugoslavia, Ceho
slovacia și alte țări.

în prima etapă, disputată pe ru
ta Berkovica — Vidin (148 km) 
victoria a revenit rutierului ceho
slovac Henke cu timpul de 3h31:20, 
urmat de Zibirev (U.R.S.S.) și Stec 
(Polonia). Dintre cicliștii români, 
primul a sosit Francisc Gera, cla
sat pe locul 9, la 22 sec. față de 
învingător. Ceilalți concurenți ro
mâni : David, Tănase, Cernea și 
Hrisoveni, au trecut linia de so
sire cu grosul plutonului, cronome
trat cu timpul de 3h32:05.

Cea de-a 9-a etapă a competiției 
cicliste internaționale „Tour de 
1’Avenir" — trofeul Peugeot — 
disputată pe ruta Les Rousses — 
Besancon a revenit ciclistului olan
dez Koken în 3h46:55. Pe locurile 
următoare s-au clasat Edwars (An
glia) și Van Dongen (Olanda) în a- 
celași timp cu învingătorul. După 9 
etape, în clasamentul general con
duce Frits Schur (Olanda) — 
27h30:50, urmat la 30 sec. de fran
cezul Bourreau.

Turul ciclist al Canadei a conti
nuat cu desfășurarea etapei a 2-a 
(Granby — Sherbrooke 174.5 km), 
clștigată de spaniolul Antonio Gon
zales Linares In 4h46:40, urmat de 
rutierii belgieni Herman Van Sprin- 
gel și Guido Reybroeck la 15 sec. 
In clasamentul general, după 2 e- 
tape, conduce Guido Reybroeck.

BUENOS AIRES, 22 (Agerpres). — 
Roberto Ferreiro, directorul tehnic al 
echipei argentiniene de fotbal Inde- 
pendiente, a anunțat lotul de jucători 
din care va alcătui formația pe care 
o va prezenta la 28 septembrie la Am
sterdam, în meciul cu echipa olandeză 
Ajax (returul finalei „Cupei inter
continentale"). Din echipă fac parte, 
printre alții, Pavoni, Santoro. Lopez, 
Commisso, Raimondo. Gonzales și 
Magan.

După cum se știe, în primul' joc, 
cele două echipe au terminat la ega
litate : 1—1. Se preconizează ca, după 
această întîlnire, echipa Independien- 
te să susțină cîteva jocuri la Tel Aviv, 
Istanbul, Atena și probabil la Rot
terdam. în Olanda, echipa argentmia- 
nă ar urma să joace în compania for
mației Feyenoord.

★

La Oslo s-a disputat meciul inter
național de fotbal dintre echipele de 
juniori ale R.F. a Germaniei și Nor
vegiei. Fotbaliștii vest-germani au ob
ținut victoria cu scorul de 4—0 (2—0).

U.R.S.S. a întrecut Canada la hochei
Vineri seara, ia Palatul sporturilor 

la Lujniki, în prezenta a peste 15 000 
de spectatori, s-a disputat primul meci 
din cadrul turneului pe care o repre
zentativă canadiană, alcătuită din Ju
cători profesioniști. îl va susține în 
UJl.S.S. Victoria a revenit gazdelor cu 
scorul de 5—4 (0—1, 0—2, 5—1). Au mar
cat : Blinov. Anișin. Șadrln, Gusev și 
Vikulov, respectiv Henderson (2), Pa
rise și Clarke.

argint), 
vectorii 

cu 
2 și X Pongraț 
ce acest prim pas 

făcut in luznea destul 
vntaților spadei 
rte de acest pas 
obri ai formației 

In ierarhia spadei 
Lâ asigurat. Iată o 

răsplată meritată pentru inițiativa 
(chiar tardivă) a celor care au in- 
coraju procresul acestei arme ce 
părea trimisă in anonimat pe plan
șele romanești în numai trei ani 
de prezență activă Ia competițiile 

■oale, tinerii spadasini ro- 
ciștigat încrederea de sine 

care le-a ușurat drumul spre afir-

două
Laterfaar priitr-n siigar trăgătir: 

!'■
contribui ia promovarea formației. 
O anumită oboseală — sau pc-ate 
o lipsă de prospețime — a împovă
rat randamentul acestor coechipieri.

Competiției individuale, care a avut 
la start 58 de participanți, nu i-a fă
cut față cu succes decît tot Mihai 
Țiu. aflat într-o excelentă formă 
și dispoziție de luptă. După ce Mu- 
reșan a părăsit întrecerea în opti
mile de finală, iar Haukler în sfer
turile de finală. Țiu a continuat 
bătălia, întîlnind adversari din ce 
în ce mai puternici, făcîndu-și loc 
Cu brio într-o finală a elitei mon
diale. Clasîndu-se după incontesta
bilul campion olimpic, polonezul 
Witold Woyda, după rutinatul tră
gător maghiar dr. Jeno Kâmuti și 
după învinsul său și egalul sâu la 
număr de victorii Christian Noel, 
micuțul nostru reprezentant Mihai 
Țiu progresează cu două locuri (de 
la 6 la 4) față de poziția ocupată 
cu 4 ani în urmă la Mexico.

Nu putem să nu subliniem însă, 
în același timp cu acest succes per
sonal, necesitatea 
tineriri a lotului 
tiști, pentru ca 
această armă să 
intactă și în viitor.

în schimb, dacă 
locul 4 cu totul onorabil al lui 
Mihai Țiu, în proba individuală, 
am fi avut suficiente motive de 
decepție pentru regresul băieților 
noștri, mînuitori de floretă. In pro
ba pe echipe, ei au reușit doar 2 
victorii facile in fața unor echipe 
nepretențioase ca cele ale Canadei 
și Libanului, pentru ca apoi să su
porte înfrîngeri consecutive la li
mită din partea echipei Ungariei 
și Franței, precum și o neașteptat 
de severă înfrîngere în fața for
mației gazdă a R.F.G. Iată cauza 
faptului că formația României (în 
aproximativ aceeași alcătuire) care 
se clasa Ia Mexico pe locul 4, nu 
figurează acum în clasamentul fi
nal, cedînd întîietatea — în afara 
medaliatelor : Polonia, U.R.S.S. și 
Franța — echipelor Ungariei, R.F.G. 
și Japoniei. Eforturile singulare ale 
lui Mihai Țiu de a apăra renumele 
echipei (printr-un averaj cu totul 
remarcabil de 12 victorii și numai 
3 înfrîngeri), nu au fost eficace 
susținute de primii săi coechipieri 
Ștefan Haukler (10—9), luiiu Falb 
(9—8), Tănase Mureșan (8—7) și Au
rel Ștefan * *
prea multe asalturi pentru a putea

Un loc 4 la sabie, care spune foarte mult
Fără precedent în istoria partici

părilor olimpice românești, echipe
le noastre de sabie Și spadă și-au 
făcut nu numai un debut eclatant 
în lumea olimpică, ci au reprezentat 
adesea revelațiile turneelor mascu
line. în întrecerile de sabie pe 
echipe, de pildă, promovarea for
mației roniâne pe locul IV, stopînd 
aspirațiile la același loc ale forma
țiilor Franței și Poloniei (clasate 
în poziția a IV-a și a V-a la Me
xico) a reprezentat o surpriză de 
proporții în lumea scrimei, atîta 
vreme cît primele trei clasate își 
asiguraseră din nou medaliile, dar 
în altă ordine decît cu patru ani 
în urmă. De data aceasta, echipa 
Italiei, care abia scăpase de sub 
presiunea impetuoasă a echipei ro
mânești, cîștigînd cu 9 7, a 
reușit să obțină titlul olimpic 
în dauna echipei sovietice (singura 
pe care sabrerii noștri nu au întîl- 
nit-o). Nici chiar rutinata echipă 
a Ungariei nu a putut să-și men
țină locul 3 In clasament, decît 
învingînd cu mare dificultate ace
eași curajoasă formație româneas-

Cei trei sabreri români trimiși 
să facă față altor 51 de concurenți 
din numeroase țâri ale lumii, s-au 
apărat cu strășnicie, au atacat CU 
ceva mai puțin curaj și au fost 
astfel nevoiți să părăsească turneul 
individual j Constantin Nicolae în 
optimi de finală. Dan Irimiciuc în 
sferturi de finală, iar Iosif Buda
hazi abia în semifinale, după ce 
reușise performanța de a învinge 
în întrecere directă pe planșă pe 
campionul mondial Michele Maffei 
(Italia). Pe același as al sabrerilor 
l-au mai învins în meciul pe echi
pe și Irimiciuc, și Nicolae. Pano
plia de victorii a sabrerilor noștri 
asupra unor vedete ale săbiei mon-

(2—6), care au pierdut

unei grabnice în- 
nostru de flore- 

faima noastră la 
poată fi păstrată

careta 
i-a fost necesar pentru a-ț 
potențialul convingător, nu 
fruntâri sporvve mujore, c 
mai mare competiție mondială. Spa
dasinii noștri au reușit să treacă 
acest test cu brio. Atit In proba 
individuală cît și fa cea pe echipe. 
Dacă exceptăm tradiționalele frun
tașe ale acestei arme (Ungaria și 
U.1LS.S.). precum și miraculoasa 
ascensiune a echipei Elveției, cla
sarea echipei României pe poziția a 
5-a. după cea a Franței, dar înain
tea formației poloneze, medaliată 
cu bronz la Ciudad de Mexico, re
prezintă nu numai intrarea in eli
ta mondială, ci și confirmarea — 
pe planul tuturor armelor — a 
prestigiului scrimei românești. Apa
riția inedită a echipei României in 
plutonul fruntaș al spadei ar fi 
putut fi considerată drept rezulta
tul întîmpiător al jocului sorților 
numai pîr.ă In momentul In care 
Intr-un meci direct Cu vechi maeștri 
ai acestei arme, reuniți în echipa 
Poloniei, spadasinii noștri 
afirmat net, printr-o victorie 
9—3. obținută după ce fiecare

0 witfeterafitate reaarcahiâ și nai ales încurajatoare

diale este, de altfel, completată și 
cu alte performanțe ale căror vic
time sînt alți trei fruntași ai pro
bei, clasați printre primii 6 în tur
neul final i medaliatul cu argint, 
maghiarul Peter Maroth (învins de 
Nicolae), francezul Regis Bonissent, 
clasat pe locul 5 (întrecut de Iri- 
miciuc șj Vintilă) și 
măs Kovăcs, clasat 
șit de trei trăgători 
miciuc, Budahazi și

Ne-am oprit ceva 
pra acestor performanțe pentru a 
demonstra că încrederea acordată 
acestei noi arme, chemată să apere 
prestigiul scrimei românești s-a ară
tat justificată, pentru că de azi în
colo în lumea săbiei toți adversa
rii vor trebui să mizeze pe o pre
zență de temut a reprezentanților 
tării noastre. In ciuda debutului său 
timid, în proba individuală, Dan Iri- 
iniciuc, proaspătul inginer ieșean, 
și-a validat excelentele calități in 
proba pe echipe, realizînd în patru 
meciuri un scor fulminant de 13—3. 
Cu forța sa în braț, cu impetuozi
tatea sa pe planșă, cu remarcabila 
sa viteză de reacție, Irimiciuc s-a 
instalat în fruntea sabrerilor noștri. 
Din păcate, nici unul din coechi- 
perii săi nu a mai reușit un tuș- 
averaj pozitiv în turneul formații
lor, lipsindu-1 astfel de un sprijin 
care ar fi putut propulsa cvarte
tul român chiar mai sus de locul 
4. Trebuie să ne imaginăm ce s-ar 
fi întîmplat în meciul direct cu 
echipa campioană olimpică a Ita
liei, dacă dincolo de toate cele pa
tru victorii obținute de Irimiciuc, 
colegii săi, trei la număr, ar f> 
adăugat cel puțin tot atîtea. Spre 
regretul nostru doar Nicolae, cu 
stăruința și cu modestia sa pi plan
șă, nu a reușit decît două victorii, 
Budahazi — cu impetuozitatea sa

maghiarul Ta- 
al 6-lea (depă- 
români — Iri- 
Culcea).
mai mult asu-

s-au 
cu 

din 
membrii echipei române a realizat 
cel puțin două victorii. Am subli
niat acest aspect tocmai în dorin
ța de a arăta că forța princinală 
a formației românești ce spadă a 
stat în extraordinara ei omogeni
tate.

Deși — cu excepția hn Pjcărat 
— fără rezultate excepționale, încă 
din turneul individual spadasiBu 
români, trecind prin focul prime
lor experiențe aspre. aU lăsat să

• 12 zile, de di-
noaptea tîrzâu.

wan mai dară imaginea scrimeru- 
1.: complet, cel care poate face 
fată cu epuizantelor întreceri
de pe pianșă. A fost absolut evi
dent pentru noi că scrima de sa
lon. cu elecantele ei mișcări de sub
tilitate. a căzut in desuetudine și 
că a venit in mod cert timpul pre
ponderenței atuurilor fizice și psi
hice. Portretul campionului olimpic 
de astăzi ne înfățișează un sportiv 
viguros dar suplu, in bună formă 
fizică, vijelios in acțiuni dar lucid 
in gindire, stăpin pe sine și nu 
imprudent, răbdător și calm, aștep- 
tind momentul cel mai propice pen
tru lansarea atacului sau paradei, 
punctind cu siguranță și maximă 
eficacitate.

errtru ca sportul mușchetarilor să cisLge tot 
mai mult in conținut si implicit să prospere, 
pentru ca el să se distingă și mm mult in ma

rile competiții — J. O, campionate mondiale și eu
ropene — apreciem că sint necesare citera amenda
mente.

Se impune, in primul rind, întinerirea unor loturi 
pe probe. La ocest capital situația cea mai presantă 
o prezintă floreta masculină. După cele văzute la 
Munchen apare evident că numai Tiu și Ștefan sint 
in măsură să se afle in continuare in atenție specia
liștilor noștri. Lingă ei ar trebui aduși cel puțin 
10—12 tineri fioretiști de perspectivă (intr-o primă 
etapă), cărora să B se asigure un program de pre
gătire corespunzătoare, inclusiv un rodaj cit mai con
cludent prin intermediul unor concursuri și competiții 
internaționale. O măsură similară se face simțită și 
in cazul celorlalte loturi, ale celor de floretă femi
nină și sabie și mai puțin in caxul spadei, cel mai 
omogen la oro octuală pe firul tinereții.

Ne gindim, după aceea, la o lărgire a bazei de 
masă a scrimei. Se cunoaște cum stau lucrurile la 
această oră : scrima are in scripte circa 1 000 de 
sportivi. Iar dintre oceștia, angajați in marea perfor
manță nu se oria decît o parte infimă. Evident că 
trebuie făcut mai mult pentru atragerea tineretului 
studios in ocest sport olimpie in care România a 
avut, de la Melbourne încoace, multe satisfacții, 
succese de prestigiu. Ministerul Educației și Tnvăță- 
mintului, prin direcția sa de resort, intenționează să 
creeze o serie de nuclee puternice prin intermediul 
școlilor sportive. Este foarte bine, lată o modalitate 
de a spori trăinicia scrimei in rindul tineretului. Este 
insă dear o modalitate. Poate, in timp, ar putea a- 
pare și altele. In funcție de condiții, n-ar fi lipsit de 
interes să se vadă dacă n-ar putea lua ființă un li-

de scrimă, după modelul celor exis-ceu cu program
tente la gimnastică, atletism ți fotbal. Este o sugestie. 
Ea ar putea însemna și o soluție practică.

Legat de acest aspect al dezvoltării bazei de ma
să, credem că a sosit timpul ca secțiile de scrimă 
din Capitală și din țară să beneficieze de o atenție 
mai mare cin partea forurilor care răspund de desti
nele mișcării sportive. Nu o dată am reliefat nea
junsurile core există intr-c serie de centre cu tra
diție in scrimă — Cluj, Oradea, Satu Mare, cu o 
sală permanent solicitată de sportivi, supraaglomerată 
etc. greutăți ie de care antrenorii se izbesc in materia
lizarea unor proiecte vizind sporirea numărului de prac- 
ticonti ai scrimei și îmbunătățirea calității. Este de sa
lutat (cu rezerva intirzierii) inițiativa federației de a 
acționa, trimițind pe teren membri ai Biroului Fede
ral pentru a constata la fața locului neajunsurile, 
greutățile cere se fac simțite și desigur de a aduce 
unele îmbunătățiri. Vrem să credem că 
trele de scrimă vor beneficia de sprijinul și ajutorul 
forului de specialitate-

Ceea ce ține in loc activitatea unor ____  _...
țară și chiar din Capitală este sărăcia de materiale 
specifice scrimei, mai ales lame și fire de corp de 
bună calitate. Readucem in discuție existența acestor 
neajunsuri cu nădejdea ca ele să fie treptat lichidate.

In sfirșit, este de dorit ca forul de resort să stu
dieze și mai atent modalitatea de a cuprinde în di
verse concursuri și competiții internaționale un număr 
cit mai mare de scrimeri. in special pe aceia care 
prezintă perspective reale de afirmare. A asigura 
rodarea unui eșalon restrins de trăgători înseamnă 
a permanentiza decalajul valoric 
alții care, deși reprezintă talente, 
anumită experiență competițională, 
liza personalitatea p* planșă.

PERSPECTIVELE
Ziarul „Sovietski Sport" publică în 

coloanele sale un interviu cu preșe
dintele Comitetului olimpic al URSS, 
Konstantin Andrianov, care a luat 
parte la lucrările sesiunii C.I.O., des
fășurate Ia Munchen. Iată cîteva 
fragmente mai importante din inter
viul publicat :

„La sesiunea C.I.O., în centrul aten
ției a stat raportul asupra perfecțio
nării programului de desfășurare a 
Olimpiadei din 1976.

Potrivit hotărîrilor, la Montreal nu 
se vor disputa probele de marș pe 
20 și 50 km, slalomul la canoe, com
petițiile cicliste de tandem pe velo
drom, tirul cu arma de calibru mare 
(300 m). De asemenea, programul în
trecerilor la natație a fost redus cu 
opt probe. în competițiile olimpice de 
polo, hochei pe iarbă și fotbal, numă
rul echipelor participante a fost li
mita1 la 12. în schimb, pentru prima 
oară, la ediția din 1976 își vor face 
apariția echipele feminine în turneele 
de baschet și handbal. Au fost de ase
menea incluse în program întrecerile 
feminine de canotaj academic.

în urma lucrărilor sesiunii s-a al
cătuit un program olimpic mai echi
librat, care a redus diferența existen
tă între unele ramuri de sport, a mic
șorat numărul distanțelor în probele 
de înot și a permis sportului feminin 
o mai largă reprezentare.

O atenție deosebită s-a acordat pro
blemei disputării viitoarei Olimpiade 
albe, programată în orașul american 
Denver. După cum se știe, există o 
puternică opoziție a populației locale 
împotriva celor ce și-au asumat sar
cina de a organiza aici Jocurile de 
iarnă din 1976. Cei aproape două mi
lioane de locuitori ai statului Colora
do a cărui capitală este Denverul, vor 
organiza Ia 8 noiembrie un referen-
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țiunile sînt multiple. Fiind vorba de 
un stat foarte puțin populat, eu dis
tanțe enorme între diferitele cent-e 
locuite, cu zone lipsite de zăpadă, cli
mă uscată și lipsă de apă, totul ple
dează pentru anularea acestei candi
daturi, incapabile de a face față urei 
competiții de dimensiunile Olimpia
dei. în cazul ,cînd prin rezultatul aces
tui referendum, organizatorii se vor 
vedea lipsiți de mijloace financiare, 
cele mai multe șanse de a prelua sar
cina organizării viitoarelor Jocuri de 
iarnă, le are orașul austriac Inns
bruck, vestit prin bazele sale spor
tive.

în legătură cu relațiile din ce în 
ce mai strînse dintre performanța 
sportivă și reclama comercială, au e- 

. xistat propuneri de a se exclude pro
bele de schi alpin din programul o- 
limpic. Aceasta ar însemna însă retra
gerea de la Jocuri a unor țâri ca 
Austria, Italia, Franța, Elveția. Spa
nia și altele. Numeroase voci s-au ri
dicat întru apărarea schiului, car» a 
rămas în programul olimpic. Au fost 
excluse din acest program întrecerile 
boburilor de 4 persoane".

în încheiere, Konstantin Andrianov 
și-a exprimat părerea că sub noua 
conducere a lordului Killanin, C.I.O. 
va desfășura o acțiune rodnică pentru 
popularizarea și democratizarea spor
tului, devenind un instrument activ 
pentru întărirea păcii și prieteniei în
tre popoarele Iun ii.

toate cen-

centre din

dintre aceștia ți 
totuși, neavind o 
nu-și pot crista-

OWENS DESPRE BORZOV
■- !

Borzov a fost foarte fericit cînd l-am 
întins mina. Este un om admirabil. 
M-am întreținut cîteva minute cu el 
și mi-a plăcut sinceritatea cu care a 
răspuns întrebărilor mele. Vorbește 
destul de bine engleza și mi-ar face 
plăcere să-l revăd.

— Domnule Owens, dacă ați fi mai 
tinăr cu vreo 40 de ani, cine credeți 
că ar ciștiga : dv. sau Borzov 7

— Firește, în condițiile de azi aș 
alerga mai repede decît în urmă cu 
36 de ani... Pe 100 m poate aș coborî 
sub 10,0, dar dacă l-aș putea învinge 
pe Borzov, asta e o întrebare mai di
ficilă. Cred totuși că ambii am fare 
curse frumoase, cu rezultate m3-'

— Credeți că Borzov este cel 
bun sprinter al lumii la ora act

— Fără îndoială. Cu siguranță < 
Borzov i-ar fi învins pe Robinson ș 
Hart dacă aceștia ar fi luat startul 
în finala olimpică.

— Ce calități deosebite are Borzov ?
— în primul rînd un talent excep

țional fără de care un sprinter nu 
poate supraviețui. Eleganța în alerga
re, ușurința cu care ia startul, lungi
mea pasului, finișul irezistibil sînt 
principalele atuuri ale acestui alergă
tor admirabil.

SPORTSKE 
nOvosTI

Despre cel mai rapid atlet al Jocu
rilor Olimpice, Valeri Borzov au scris 
toate ziarele din lume. Televiziunea 
vest-germană l-a prezentat în două 
emisiuni speciale, iar specialiștii l-au 
denumit pe marele atlet sovietic drept 
unul dintre cei mai constanți sprin
teri valoroși ai ultimelor decenii.

Ziarul „Sportske Novosti" din Za
greb a avut fericita inspirație de a-i 
cere lui Jesse Owens, eroul Olimpia
dei din 1936 părerea despre Valeri 
Borzov. Iată cele cîteva întrebări și 
răspunsuri apărute în 
slav :

— Domnule Owens, ce 
despre Borzov ?

— Borzov ? Un mare 
spune chiar un alergător de dimen
siuni gigantice în probele de viteză. 
Cursele sale, ușurința cu care alear
gă m-au fascinat. L-am felicitat per
son: I după cursă, coborînd pentru 
aceasta din tribună, pe pistă. Tinărul

ziarul iugo-
părere aveți
sprinter. Aș
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