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PUTERNICE EFORTURI DE AUTODEPĂȘIRE 

ALE CELOR CE MUNCESC
LA 1.1. S. „REPUBLICA" - BLĂNURI
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LA BACAU

C3E!

0 Performanțe remarcabile pe stadionul constant ean • Fetele din nou superioare băiețBor REALIZĂRI
UN SPECTACOL ATLETIC ADMIRABIL

DE ATLETISM

Bacăul a fost ales gazdă pen
tru o interesantă întilnire atle
tică internațională. Este vorba 
de meciul tradițional dintre 
echipele de tineret (bărbați ți 
femei) ale ROMÂNIEI ți R.S.S. 
UCRAINIENE. programat sîm
bătă ți duminică, pe stadionul 
„23 August" din localitate.

Duminică se va desfășura, tot 
la Bacău, ți campionatul repu
blican de marț pe 50 de kilo
metri. De altfel, acest oraș va 
găzdui zilele următoare ți alte 
campionate republicane. Intre 6 
ți 8 octombrie sint programa
te : campionatul de decatlon 
(seniori), 3000 m ți 200 mg (se
nioare și junioare I), campio
natul de probe combinate ți 20 
km marș (juniori I) ți con
cursul republican de probe ne- 
clasice și ștafete (seniori, ju
niori I ți II).

SUCCESE ÎN PRODUCȚIE, SUCCESE ÎN SPORT!
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întreprinderii, participantă la campio
natul de sector. Solicitasem, de fapt, 
indicatorii de plan care să vorbească 
de la sine despre munca oamenilor, 
de-ore efortul lor de autodepâșire, 
ne-ore contribuția acestei întreprin
deri la avintul fără precedent al eco
nomie: noastre. El răspunde cu bucu
rie, ce învăluie cu o privire
caldf aici de la etajul de unde 
ne găsim, curtea întreprinderii, cu 
oamer.::. atelierele și birourile sale.

— Noi ne-am angajat ca în cinstea 
Conferinței Naționale a partidului să 
depășim planul la producția globală 
cu 1.030.000 Iei. Cu toții am muncit 
bine ți iată. acum, pe primele opt 
luni ale anului putem raporta cu 
tnindrie o depășire globală de 1.500.000 
lei. Producția marfă vîndută ți încasa
tă a fost ți ea depășită cu peste 2.000.000 
Iei. Consecința firească a acestor de
pășiri a unor cifre de plan ți ața su
plimentate este sporul nostru de be
neficiu : mai mult de 1.400.000 lei!

— Sîntem informați că în această 
i.-.treprir.dere, activitatea sportivă este 
cer.sâ și încurajată mereu. Sportivii 
întreprinderii și-au adus, probabil, și

ei o 
selor

contribuție la obținerea succe
de care vorbeați...

Intr-adevăr, sportul are mare 
căutare Ia noi. In acest sens avem o 
vorbă pentru a-i sublinia ponderea și 
avantajele. Spunem că la noi sportul 
se lăfăie ca într-o blană scumpă... 
Fotbalul, tenisul de masă, șahul ți 
tirul se practică pe scară de masă. 
Cu senzația că nu pot, prin omisiu
ne, să nu nedreptățesc pc unii, aș 
dori să notați cîțiva muncitori vred
nici și totodată sportivi 
Gheorghe Borodi, croitor 
fotbalist, Ioana Soare de 
de finisaj, campioană de 
pe sector, Iulia Buleacă, 
practicantă a tirului, sortorul Victor 
Berteanu, șahist, mecanicul-țef, 
Gheorghe Gavrilescu. de asemenea, 
jucător de șah. mașinistele Elena 
Staicu. Rodica Bortog, Elisabeta Dan, 
Georgeta Ionescu, Georgeta Dumitru, 
care, anul trecut 
noastră cu trofee 
tenis de masă.

Concludent.
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MANIFESTARE ARTISTICA OMAGIALĂ
Alătur: de întreaga suflare brașo- 

vear.â angrenată în traducerea în 
fante a mărețelor hotărîri ale Confe
rinței Naționale a partidului, se 
'Tihuti și colectivul Teatrului dra- 
r-.v..t al cărui director este artistul 
toporului Sică A'lexar.drescu. Nu 
ex =•.= eveniment la care acest colec
tiv să na participe eu talentul și arta 
se. Tocmai de aceea, actorii Teatru- 
h— dramatic din Brașov sint apreciați

GĂLĂTENE

largi, care Ie urmăresc 
eforturile depuse în stră-

• Seniori cu rezultate sub nhelul juniorilor • Grigoraș
Concursul internațional atletic de 

Ia Constanța, care a programat, 
sîmbătă și duminică, pe stadionul 
1 Mai, triunghiularele de seniori și 
senioare (România — Finlanda — 
Suedia) și de juniori-junioare (Ro
mânia — R. D. Germană — Polo
nia) a însemnat, din multe puncte 
de vedere, o mare reușită. In pri
mul rind, se cuvine să 
atmosfera de entuziasm 
care au domnit în cele 
uniuni pe stadionul din 
tea Mării Negre și faptul 
tele atleților și atletelor 
un puternic ecou în rîndurile șco
larilor și elevilor, cei care miine vor 
păși poate — chemați de frumuse
țea întrecerilor văzute — pe pista 
aceluiași stadion sau a altora, pen
tru a deveni discipolii celui mai fru
mos și mai complet sport. A fost, 
fără îndoială, una dintre cele mai 
eficiente acțiuni de propagandă pen
tru atletism și forurile de resort au 
datoria să disperseze și pe viitor

subliniem 
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întrecerile, cu paternic 
diferite centre ale țăi 
izbutitei compeLțiț sin 
rației de specialitate ș 
județean pentru educa! 
sport Constanța. Ne pa 
cer rău câ trebuie să s 
două carențe care au c 
marele număr de re 
ce s-au străduit să asigure orga
nizarea competiției. Este vorba de 
faptul că Ia festivitatea de deschi
dere, oficialii n-au fost in posesia 
tuturor imnurilor țărilor participan
te șj că la închidere, atunci cind 
au fost premiați performerii com
petiției, a fo6t uitată tocmai cea 
care a dat strălucire întrecerii, re
cordmana mondială Argentina Me
nis. Revenirea, în extremis, n-a pu
tut anula prima impresie !

Prezența la startul competiției a 
unora dintre cei mai valoroși atleți 
din Europa și din lume anticipa 
nivelul ridicat a) întrecerilor, al 
performanțelor la care aveam să

y.
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rwi a realizat pină acum o produc
te «upitmectară de construcții-numtaj 
ta valoare de 1.7 mEioane lei. De cu
rias. constructorii acestui șantier au a- 
bordat unul dintre ce> mai importante o- 

• Sc.e-r.--e de pe ptatforma Combinatului.
Este vorpa de oteAria electrică, unde 
~rr nttrtta eea !*•• tone de confecții me- 
ta^oe K 3O» tone de utilaje tehnologice.

C3T8 1* 3VC3- Db Â-lTc*. asXâZX ClflC, 
ia mod frecvent. competițiile atleti
ce au ioc numai pe stadioane cu 
piste din material sintetic (tartan, 
rekortan. rub-kor etc.) întrecerile 
pe zgură au devenit nițel anacro- 
c.ce. Acesta a fost motivul pentru 
care oaspeții au fost nedumeriți, a- 
tunci cind, sosind la stadion, au 
constatat câ aveau să concureze pe 
zgură! Și, totuși valoarea unora din
tre competitori s-a impus chiar și în 
aceste condiții mai grele. Valeria 
Bufanu a coborît din nou sub 13,0 
secunde pe 100 m garduri, iar Antti 
Rajamăki a obținut un nou record 
al Finlandei, la 200 m, Cu 20,7 s.
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nei Meh S2

Kc--z LltU
HKSTACHE HAJM
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Desfgșurind eu mul* succes întrecerea 
& u-jtea celei de a 25-a a- 

e-verș*rl a procuvuării Republicii, colec- 
tm. de uunc* de la întreprinderea 
pentru producerea ptaseipr ți uneltelor 
de paneuft. raportează cu satisfacție tn- 
eepurzrea eu 15 -V3e mai devreme a 
planului pe noul luni. Sint astfel cre- 
eate premlse-te realizării unei producții 
globale și marfă suplimentare In va
loare de peste două milioane de lei. pro- 
du<ăn<tu-se peste ptan 13 tone ață bum
bac și opt traule gigant.

T. SIRIOPOL, coresp. județean

FOTBALUL NE-A ADUS AMINTE 
CĂ ESTE FRATE CU SURPRIZA

Așa cum începuse, cu rezulta
tele mai mult sau mai puțin scon
tate de sîmbătă, etapa a IV-a a 
Diviziei A nu anunța în nici un
chip marile surprize de a doua zi, 
așa-numitele „bombe” care au 
spulberat pronosticurile, triind se
rios buletinele Pronosport. Căc: 
cine și-ar fi închipuit ca liderul 
de pînă atunci (Dinamo) să cede
ze, și încă la scor, în fața 'lan
ternei (Sportul studențesc), ca ce
feriștii clujeni (coșmar în ultimii 
ani pentru echipa Iul Oană) să 
piardă acasă meciul lor eu Petro
lul, cine ar fi crezut, în sfîrșft, ca 
formația campioană să se mulțu
mească cu un punct, pe propriul 
teren, după partida susținută cu 
Farul, echipă a cărei ultimă ispra
vă. în deplasare, era un 0—5 la 
Brașov !

La un pas de surpriză s-a aflat 
și Universitatea Craiova, ea con-
\\\\\\\\\\\\^^^^^

MARGINALII

LA DIVIZIA A

ducînd la Bacău cu 2—1 prin go
lurile înscrise (ambele) de Marcu, 
parcă o... autocritică după atitu
dinea zeflemistă, atît de dăună
toare echipei sale, cu o etapă îna
inte ; dar fotbaliștii olteni au fost 
egalați și apoi depășiți printr-un 
gol înscris în min. 90, din... pe
nalty. Sare pe rană, nu altceva...

★
Nu putem să nu ne oprim ceva 

mai mult la surpriza, într-adevăr. 
de uriașe proporții, înregistrată pe 
stadionul Republicii, acolo unde o 
serie de nume cvasi-necunoscute. 
ca George Ionescu, Cojocaru, Da
mian, Leșeanu și Pană, ce nu 
și-au încheiat rodajul în Divizia 
A, au obținut, iată, cîștig de cau
ză în disputa lor cu consacrații 
Dinu. Nunweiller. Lucescu, Delea- 
nu, lîngă care i-am insera pe Do- 
brău și FL Dumitrescu, compo- 
nenți și ei ai lotului nostru repre
zentativ în recenta partidă de la 
Helsinki. Au fost voci după joc 
care au legat înfringerea suferită 
de dinamoviști de._ semieșecul na
ționalei, acesta din urmă avînd, 
chipurile, efecte morale greu sur- 
montabile în cele cîteva zile care 
le-au separat. Nimic mai greșit 
(întrucît Dinu. Dobrău și Radu 

Nunweiller au fost și de data a- 
ceasta exemple de dăruire în joc

G. NICOLAESCU

Dispută pentru balon Stoenescu (Dinamo) — Jamaischi (Sportul studențesc), 
cișligată de ultimul: care, duminică, pe stadionul Republicii, și-a făcut o 
reintrare pnmițStom, uăuribuind la victoria — surpriză a echipei sale

Foto : S. BAKCSY

(Continuare in pag, a 3-a)

de masele 
activitatea, 
dania de a se afla mereu în prim- 
plan, în actualitate.

Marea sărbătoare a lui.30 Decem
brie, pe care întregul nostru popor o 
intîmpină cu eforturi sporite, a sti
mulat activitatea colectivului Teatru
lui dramatic din Brașov. La sugestia 
maestrului Sică Alexandrescu, inepui
zabil animator și îndrumător al tea
trului românesc, a fost montat spec
tacolul intitulat sugestiv „CU TOT 
CE AM APARȚIN ACESTUI PA- 
MlNT", pe un scenariu de Dimitrie 
Roman și Ștefan Alexandrescu. Spec
tacolul de poezie,- de mare anvergură, 
emoționant și mobilizator, cuprinde 
balade, legende și cîntece haiducești 
și este format din două părți : „Pro
log". .Izvoarele", „Poarta furtunilor" 
și „Deșteptarea României", iar în par
tea a doua, „Anii împotrivirii", „Fur
tuna luptei proletare", ..Descătușarea", 
„Vatra fericirii" și „Epilog", cu ver
suri și muzică din operele unora 
dintre cei mai renumiți poeți și com
pozitori români.

Spectacolul omagial „CU TOT CE 
AM APARȚIN ACESTUI PAMINT”, 
închinat celei de a XXV-a aniversări 
a proclamării Republicii, cu 
Teatrul dramatic din Brașov își 
chide stagiunea 1972—1973, a fost 
zentat în premieră sîmbătă 
tembrie 1972, bucurîndu-se 
deosebit succes.

C. GRUIA — coresp.
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AUTOMUL ȚUMIREA GENERALĂ - 
CAUZĂ PRINCIPALĂ 

A EȘECURILOR BOXERILOR
® în perioada turneului olimpic forma boxerilor români a în

registrat scăderi • Medalia de argint a lui Alexe nu poate as

cunde carențele de pregătire ale celorlalți 10 boxeri • Accidente

sau slăbiciuni ale mijloacelor de apărare ? • Cine seamănă

prudență, „culege înfrîngeri" I

Tocă înainte a'e festivitatea inaugurala o Jocurilor Olimpice de Ic 
MOnchen, in dimineața zilei de 26 august, după efectuarea vizitei 
medicale, bateriile cu mii de lucși s-au aprins deasupra rinaului de 
la Boxhalle, luminînd din plin ritualul tragerilor la sorți. Sute de 
ziariști au luat loc pentru prima oara în fotoliile fostului patinoar 
artificial — reamenaiat în hală de box — urmârind cu emoție ope
rația extragerii bilelor albe numerotate din urna transparenta mane
vrata cu abilitate de secretarul general af A.I.B.A., Harry Bonk*. 
Afluența la aceastâ avanpremieră a turneului olimpic de box dă ima
ginea exacta a importanrei ce s-a acordat poziției fiecărui boxer pe 
tabloul de concurs. Curioz tatea era explicaoilă in condițiile număru
lui mare de pugiliști înscriși (338 din 66 de țâri), majoritatea foarte 
puțin cunoscuți chiar și in lumea specialiștilor. A produs aproape 
un șoc apariția pe tabelele de concurs a numelor unor țâri pract'c 
ignorate în perimetrul pugilistic : cine ar fi crezut câ va întîlni ad
versari din Insulele Virgine, Malawi sau din Salvador ? _ Cu acest 
prilej, s-a constatat o extraordmarâ exponsiune o boxului in conti
nentele african, asiatic și sud-american, ceea ce a dat dintr-o datâ 
turneului olimpic o amploare neobișnuiiâ, incomparabilâ cu orice alt 
turneu regional sau zonal. Am făcut această precizare necesară pen
tru a demonstra că rezultateie in campionatele continentale anterioare 
nu pot fi luate drept etaion in judecarea unor valori care la Mun- 
chen s-au măsurat pe plan universal.

Ion Alexe (dreapta) in plină ofensivă in partida cu Jurgen Fanghaenel 
(R. D Germană) pe care l-a invins la puncte făcind un nou pas spre 

medalia de argint a categoriei grea.
Foto RADU CRISTESCU — Agerpres

PE BAZA HIPICĂ DIN CALEA PLEVNEI

AZI SE REIAU ÎNTRECERILE CAMPIONATULUI DE CĂLĂRIE
După o zi de pauză. întrecerile 

campionatelor de călărie — dresaj 
și obstacole — se reiau, azi, de Ia 
era 9, la baza hipică din Calea 
Plevnei.

In această săptămînă vom avea 
ocazia să urmărim, cu deosebire, 
pe tinerii călăreți, care își vor dis
puta titlurile de campioni. Alături 
de juniori și junioare, vor putea 
să fie văzuți. de asemenea, seniorii 
înscriși la probele de obstacole 
din cadrul categoriilor mijlocie Și 
grea, ale căror întreceri sint aș
teptate cu mare interes.

Iată programul de azi 1 ora 9 
— proba de dresaj pentru ju
niori ; ora 15 — proba nr. 1 de 
obstacole pentru juniori de 16 
ani și cea de categorie mijlocie. Gioconda Pinzaru (CS.M. lași) cu Lăcătuș, efectuînd un parcurs excelent 

in cadrul probei de obstacole pe echipe și contribuind astfel la victoria 
ieșenilor, campioni nafionali. _ Foto. Dragoș NEAGU

PROFILUL CAMPIONULUI - MODEL
Timp de 14 zile, în 25 de gale 

de dupâ-amiază și de seară, am ur
mărit cele 401 meciuri ale unui 
obositor turneu pugilistic, in care 
eforturi au depus nu numai boxerii, 
ci și organizatorii, marele corp de 
arbitri-judecători și (cu toată mo
destia) ziariști) acreditați.

La sfirșitul competiției, ni se în
fățișează uf tabiou genera) al me- 
daliaților care — cu toată relativi
tatea implicată — oferă suficiente 
puncte de sprijin pentru o apreciere 
globală a forțelor pugtiistice ama
toare actuale în lume. Dincolo chiar 
de acest tablou, dincolo de cele 
cinci medalii pe merit obținute, în
tregul lot cubanez a manifestat o 
netă superioritate de ansamblu, 
surprinzind pe necunoscători și con- 
vingindu-i pe specialiști. Cu trei 
campioni olimpici și două medalii 
de onoare (una de argint și una de 
bronz), Cuba s-a bazat pe un lot 
tinăr, dar nu lipsit de experiență 
competitională, aducind lumii pugi- 
listice imaginea unor boxeri cu stil 
nou de luptă, diferit de cel care 
ne era cunoscut in anii precedențe 
Dovadă stă faptul că singurul boxer 
cubanez din garda veche, Rolando 
Garbey, medaliatul cu argint Ia 
Ciudad de Mexico, nu a mai putut 
face față competiției actuale, în

ciuda excepționalelor sale calități 
native. Și-au păstrat cunoscutele 
poziții fruntașe în lumea boxului 
amator, loturile din U.R.S.S. și Po
lonia. deși trebuie menționat fap
tul surprinzător că numai doi bo
xer: sovietici au reușit să promove
ze în semifinale. Un salt remarcabil 
pe plan internațional au realizat 
pugiliștij din Ungaria, Iugoslavia și, 
mai ales, cei din Bulgaria. In timp 
ce echipa R. F. a Germaniei a be
neficiat de toate atuurile gazdelor, 
se remarcă o oarecare rămînere în 
urmă a boxerilor din Statele Unite 
(dintre care doar unul s-a calificat 
în finală), dispariția de pe tablou a 
italienilor, iar la polul opus ascen
siunea pugiliștilor din Kenya, care 
se întorc acasă cu nu mai puțin de 
trei medalii. Apariți inedite ®e ta
bloul medaliaților sint boxerii din 
R.P.D. Coreeană. Columbia, Niger 
și Nigeria. Este de subliniat, nu in 
ultimul rind. că 22 de țări și-au în
scris numele pe lista premianților, 
ceea ce dovedește — în ciuda pă
rerii preconcepute că boxul este în 
declin în lume — o nebănuită în
florire a sportului cu mănuși.

Lista semifinalelor, atît de multi
național încărcată, nu putea să nu 
ne ofere imaginea variată a unor 
școli pugilistice diferite. Cu toate 
acestea, vom încerca să sintetizăm 
ceea ce a caracterizat prin trăsă
turi comune pe performerii turneu
lui olimpic, în așa fel îneît să de
vină mai lesnicioasă înțelegerea ele
mentelor care concură ia definirea 
unui campion olimpic de box al 
zilelor noastre.

Intrucît pregătirea fizică nu mal 
este un capitol de discutat, ea fiind

Victor BANCiULESCU 
Mihai TRANCA

(Gintinuare in pag, a 4 a)

SELECȚIONATA 
DE HOCHEI 

A R. P. CHINEZE 
A SOSIT 

ÎN CAPITALĂ
Ieri ia amiază a sosit în Capitală 

selecționata de hochei pe gheață a 
Republicii Populare Chineze, care 
va efectua, la invitația federației 
noastre de specialitate, un stagiu 
de antrenament în țara noastră. 
Sportivii chinezi, care au mai fost 
oaspeții noștri și anul trecut, au 
luat parte cu acest prilej la între
cerile grupei C a campionatului 
mondial, desfășurate la Miercurea 
Ciuc, unde au realizat comportări 
dintre cele mai bune, clasîndu-se 
pe locul III.

în dorința de a confirma acest 
frumos succes, sportivii chinezi 
și-au început în acest sezon din 
timp pregătirile, pe care te vor 
continua în țara noastră, începînd 
chiar de mîine cind vor lua un 
prim contact cu gheața patinoaru
lui „23 August". Lotul sportivilor 
chinezi este condus de tovarășul 
W’an Sî-yuan, președintele Federa
ției sporturilor de iarnă din R. P. 
Chineză și de antrenorii Li Wan-ci 
și Șăn Ti-yu.
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RUGBY MECIUL ROMANIA - FRANJA: PE 26 NOIEMBRIE EA BUCURFȘTI!
interviu cu ing. VIOREL MORARU despre unele noutăți

In ultima vreme, două evenimente deosebite sînt de semnalat în 
lumea sportului cu balonul oval : primul — Congresul Federației Inter
nationale de Rugby Amator (F.I.R.A.), care a avut loc la Garmisch- 
Partenkirchen și, mai recent, ședința comisiei tehnice a aceluiași orga
nism, ținută la Paris. Cum la ambele evenimente, țara noastră a fost repre
zentată de fostul internațional și actualul antrenor prim al echipei Grivița 
Roșie, îng. Viorel Moraru, maestru emerit al sportului, am socotit util ca 
la înapoiere să-1 rugăm să ne prezinte, în cadrul unui interviu, unele 
aspecte dezbătute în aceste forum-uri ale lumii rugbystice.

din lumea balonului oval

Cil referire Ia Congresul F.I.R.A., 
interlocutorul nostru a ținut să ne 
facă următoarele precizări :

, La Garmisch-Partenkirchen dis
cuțiile au îmbrățișat o sferă largă 
de probleme legate, pe de o parte, 
de unele articole din statut și de 
regulament, iar pe de altă parte de 
cele privitoare la calendarul com- 
petițional. Apare firesc să inter
vină o reașezare a regulamentului 
internațional de rugby, care datea
ză din' anul 1348. Sînt numeroase 
modificările intervenite în joc, toa
te avînd drept țel modernizarea a- 
cestui sport, sporirea eficacității si 
spectaculozității sale. în această pri
vință punctul de vedere al forului 
francez de specialitate a fost însu
șit în unanimitate.

S-a acceptat, de asemenea, ca 
principala competiție internațională

PROGRESUL Șl POLITEHNICA 
ÎNVINGĂTOARE LA SCOR

Partida de tenis de masă găzduită 
In Capitală, a opus team-urile mas
culine bucureștene Progresul și Vo
ința. Bancarii, intr-o formă ascenden
tă și cu o granitură completă, și-au 
luat o categorică revanșă (16—1) asu
pra jucătorilor de la Voința, care îi 
învinsesei ă In tur cu scorul de 10—7. 
Acest scor categoric se datorește în 
mare măsură și faptului că formația 
Voința nu a putut prezenta echipa de 
bază, doi dintre titulari, Panait și 
Stamatescu neputînd să-și aducă, 
dintr-un motiv sau altul, aportul. In 
locul lor au fost folosiți doi jucători 
de rezervă (Mihăilă și Lambru), care 
rm au dat satisfacție, pierzînd toate 
cele opt partide susținute. In rest, am 
remarcat evoluția ascendentă a cam
pioanei țării noastre, maestra emeri
tă a sportului, Maria Alexandru, care 
a cîștigat toate jocurile (cu Lambru 
2 -0. Bodea 2—1, Podgoreanu 2—0 și 
Mihăilă 2—0), pierzînd un singur set 1 
O deosebită vervă de joc a manifes
tat și Aurel Ovanez, învingător asu
pra tuturor adversarilor. Punctul de 
onoare al echipei Voința a fost obți
nut de jucătorul M. Bodea, în dauna 
lui V. Sîndeanu cu 2—1. Realizatorii 
victoriilor : Maria Alexandru 4 v, A. 
Ovanez 4 v, S. Luchian 4 v, V. Sîn
deanu 3 v și cuplul Ovanez-Luchian, 
pentru Progresul, respectiv M. Bodea 
1 V.

Florin SANDU 
AUREL PĂPĂDIE

IAȘI (prin telefon, de la corespon
dentul nostru județean). Meciul C.S.M. 
— Politehnica București s-a încheiat 
cu victoria netă a oaspeților. Scor : 
16—1 pentru formația studenților din 
Caoitală. Singura victorie a ieșenilor 
a fost înregistrată de Sumulea asupra 
lui Dicu : 2—0.

D. DfACONESCU

de rugby, „Cupa națiunilor 
F.I.R.A." să poarte o titulatură mai 
adecvată și anume „Campionatul 
F.I.R.A.". Noua titulatură urmează 
să fie adoptată odată cu actuala 
ediție a competiției. Aș vrea să 
subliniez cu acest prilej că numă
rul federațiilor naționale afiliate la 
F.I.R.A. a ajuns în prezent la 20. 
Ultimele noutăți în materie le o- 
feră reafilierea federației de rugby 
a Bulgariei și primirea unei noi 
membre, federația Elveției.

Cît privește calendarul competi- 
țional, voi face precizări mai ales 
cu privire la noi. Astfel, România 
va susține în viitorul apropiat un 
număr de trei jocuri oficiale în ca
drul „Campionatului F.I.R.A.”, la 
26 noiembrie cu Franța, :ar anul 
viitor, la 15 aprilie, cu Spania și la 
22 aprilie cu Marocul. Toate aceste 
meciuri vor fi programate în țara 
noastră, la București sau, eventual, 
în alte centre rugbystice care se a- 
firmă. Menționez că meciurile cu 
Spania și Marocul vor avea loc în 
intervalul altui eveniment impor
tant găzduit de România — turneul 
juniorilor. El se va desfășura între 
18 și 20 aprilie. Iată, deci, atîtea 
evenimente rugbystice, în prima ju
mătate a anului viitor, care vor re
ține atenția iubitorilor acestui 
sport".

Cît privește lucrările comisiei 
tehnice de la Paris, ing. Moraru a 
ținut să ne spună :

„A fost, de fapt, o adunare ge
nerală extraordinară a comisiei teh
nice destinată să repună pe tapet 
și să decidă asupra unor probleme 
rămase în suspensie la Congres. Lu
crările au fost fructuoase, exis- 
tînd o remarcabilă unitate de ve
deri. Doresc .să fac mențiunea că la 
Paris s-a apreciat — de altfel ca și 
la Congres — rolul României in

acțiunea de propășire a rugbyului, 
eforturile pe care le face țara noas
tră pentru a dezvolta continuu acest 
sport cu tradiție și care ne-a oferit 
nu puține prilejuri de satisfacții. 
Reprezentanții federației franceze 
au remarcat evoluția pozitivă a re
lațiilor rugbystice cu România, în 
timp ce o serie de alți participant 
și-au manifestat dorința de a avea 
contacte cît mai strînse cu rug- 
byul nostru".

Pentru că o serie de întîlniri in
ternaționale în care vor fi angajați 
direct rugbyștiî români bat la nșă, 
l-am rugat pe îng. Moraru să-și ex
prime punctul de vedere eu privire 
la perspectivele ce le oferă acestea :

„De la 7 octombrie, o selecționată 
română va întreprinde un turneu de 
trei jocuri în Anglia. Este un mo
ment important pentru rugbyul 
nostru, care marchează reluarea re
lațiilor cu rugbyul britanic. Va tre
bui să privim cu toată seriozitatea 
acest eveniment, sâ fim la înălți
mea lui. După aceea, ne vom in- 
tîlni cu rugbyștii R. F. a Germa
niei, la București, pe 12 noiembrie. 
Nu este exclus ca în deschidere să 
aibă loc partida amicală dintre re
prezentativele studențești ale Româ
niei și Franței, prima ediție. Și tot 
în noiembrie Bucureștiul va fi gazda 
tradiționalei partide România — 
Fianța din cadrul „Campionatului 
F.I.R.A.". Francezii vor veni la noi, 
după o foarte bună pregătire — 
un turneu în Africa de Sud Avem 
din nou o misiune dificilă, de mare 
răspundere, de care va trebui să ne 
achităm cît mai onorabil Meciu
rile test din Anglia și, apoi, cel cu 
echipa R. F. a Germaniei vor fi. 
sper, edificatoare în ceea ce pri
vește posibilitatea alinierii la 26 
noiembrie a celui mai bun Xv ro
mânesc” .

în încheiere, o subliniere care si 
bucura pe cititorii acestor rânduri : 
ing. Viorel Moraru face parte 
Comitetul executiv al Comisiei 
nice a F.I.R.A., iar ing. Teodor 
ting și prof. Rene Chiriac au 
reconfirm iți arbitri internaționali.

Tiberiu STAMA

din 
teh- 
Wi- 
f«st

f POLO
MECIURI DE SLAB NIVEL

în etapa de simbătă și duminică 
a divizie: naționale de polo s-au 
ma; desfășurat două partide. La 
Cluj într-un derby ai codașelor. 
Politehnica a dispus cu 8—6 (J—1,
2—2 2—3, 1—0) de Crișul Oradea, 
după ce studenții conduceau la un 
moment dat cu 5—1. Iar la Oradea, 
Progresul București a întrecut echi
pa locală Olimpia cu 8—4 (2—1, 
2—1. 2—1, 2—1), fără a străluci.

După cum ne-au relatat și cores
pondenții noștri P. Kadvany și 
P Lorincz, majoritatea partidelor 
desfășurate în etapa respectivă, 
care au marcat reluarea întreceri
lor pentru titlul de campioană, au 
fost de un slab nivel. Cele mai 
multe dintre echipele participante 
în competiție s-au prezentat slab 
pregătite, deși ele au beneficiat, 
ca în nici un alt an, de o lungă 
perioadă de întrerupere a campio
natului. Lipsa de interes a Jucăto
rilor și antrenorilor de li Olimpia 
și Crișul Oradea, Vagonul Arad, 
Politehnica Cluj sau I.E.F.S. a pă" 
rut mai evidentă ca oricînd și ea 
trebuie să constituie de urgență un 
prilej de analiză în secțiile respec
tive. Cît privește evoluția campio
nilor noștri, care vor lua în luna 
viitoare un nou start în C.C.E., 
este încă prematur să ne pronun
țăm. adversari) intîlniți de poloiștii 
de la Dinamo eomportîndu-se de-a 
dreptul lamentabil.

în această săptămînă (27—28 sep
tembrie) este programat la Arad un 
nou turneu cu 3 meciuri restanță : 
Vagonul — Dinamo. Dinamo — 
Voința și Vagonul — Voința Iată 
și clasamentul înaintea acestor me
ciuri :
1. Rapid Buc. 3800 llfr— 21 16
2. Dinamo Buc. 6 6 0# 123— 11 12
3. Voința Clu.1 8 4 1 2 58— 43 104. Progresul Buc 8 4 1 3 4$— 30 9
5. I.E.F.S, 10 4 1 3 55— 74 9
6. Politehnica Cluj 10 3 1 fi 47—IM 77. Crișul Oradea 10 3 1 6 40—110 7
8. Vagonul Arad 8 2 2 4 35— 49 5
9. Olimpia Oradea 10 0 2 3 26—100 2

CICLISM

Simbătă și duminică s-a desfășu
rat etapa a Il-a a „Cupei F.R. Box“ 
pe echipe. Din transmisiile cores
pondenților noștri a reieșit că la 
multe întîlniri s-au înregistrat ab
sențe în rîndul formațiilor, iar me
ciurile, în general, au fost de slabă 
factură tehnică. Iată amănunte de 
la cele 8 partide :

COMBINATA RAPID 4. 
METALUL BUCUREȘTI — 

MUSCELUL CÎMPULUNG 
10—12

Deșj pornea handicapată cu două 
puncte, pr.n neprezentarea lu; Pa
tru Cojocaru în meciul cu Angt.el 
Iancu, combinata bucureștear.ă. te
oretic, nu putea p;erde mec»u eu 
echipa muscelear-A Darealcu»Mr- 
uei q* rr~£’~ 1

merit Cristian Panaitesca aa h pir* 

pentru culor.i» clubului, rexzsmc u 
întreacă comb.naia , retp-f^ț'j 
•or bucureștem pe lerer a, a

Din echipa oaspete cei ma. bene 
s-au prezentat Constantin Da s 
Lavin Oancea. Primul si-a c-bl gat 
adTersarui. A»n. Pepa. să asculte de 
patru (4) ori numărătoarea arbitru
lui de ring, piuă a fi abandonat, .ar 
Oancea după o repriză de studiu cu 
un clasic upercut în virful bărbiei 
și-a knokautat adversarul. Dumi
tru Filip. De la gazde doar Iulian 
Lungu (un avertisment la privat de 
victorie) și Horst Stumpf au evol-it 
la adevărata valoare. Competente 
deciziile juriului format din V.Vasi- 
liu (București), I.Boamfă (Brașov). 
I. Cetățeanu (Craiova). Gh. Enescu Si 
M.Tașulea (ambii din Ploiești). Re
zultate tehnice: C.Stănescu (Măce
lul) b.ab. 1 M.Leoveanu (Combina
ta), I.Ștefan (Muscelul) b.p. PJuga 
(Combinata), I. Lungu (Combinata) • 
egal cu N Manea (Muscelul). R-Ivan- 
ciu (Combinata) b p. D.Oancea (Mus
celul), C,D.a (Muscelul) bab. 3 GH. 
Popa (Combinata). N.Paraschiv 
(Combinata) egal cu Gh.Vlad (Mus
celul), L.Oancea (Muscelul) biol 
D.Filip (Combinata). N.Tudor (Com- I 
binata) b.ab.2 A-Pițigoi (Muscelu.). 
C Nicolae (Combinata) b p. I.Trașcă 
(Muscelul), H. Stumpf (Combinata 
b. ab. 2 M.Văcaru (Muscelul) $i A I 
Iancu (Muscelul) cîștigă pr.n repre
zentarea lui P.Cojocaru (Combinata.'

Daniel DIACONESCU

FARUL CONSTANTA — 
NICOLENA IAȘI 20—2

Faru] cu garnitura completă și CU ' 
dorința de calificare in finala cupei : 
F. R. Box. a Infinit simbătă sea- I 
ra în Sala Sporturilor din Constanța, 
formația ieșeană Nicolma. pe care • 
a Intrecut-o la un scor sever, multe I 
meciuri terminindu-se înainte de j 
limită.

Rezultate tehnice t (primii slnt I 
boxerii constânțem) ; Amin b. ab. 1

„CUPA OLIMPIA" 
UN REUȘIT CONCURS

ÎNAINTEA NAȚIONALELOR DE VELODROM

La cîteva zile de la încheierea 
„municipalelor41 de velodrom, clu
bul sportiv Olimpia a organizat, 
pentru viteziști, o nouă competiție, 
de data aceasta deschisă atît ju
niorilor cît și seniorilor. Cursele au 
fost bine venite întrucît ele au re
prezentat, în fapt, o repetiție ge
nerală înaintea „naționalelor" de 
pistă a căror debut a fost progra
mat pentru sîmbătă, 30 septembrie.

Iată acum cîștigătorii concursului 
dotat cu „Cupa Olimpia" i viteză 
seniori — A. Neagoe (Dinamo), vi

teză juniori — Gh. Pîvulescu : 
(Steaua). 500 m cu start de pe loc i 
— juniori: Gh. Pîvulescu, seniori — j 
P. Dolofan (Steaua): cursa cu adi- ' 
țiune de puncte — juniori: V. Hu- • 
țanu (Olimpia), seniori — G. Ne- 
goiescu (Steaua). în clasamentul 
pe echipe, locul I a revenit, la se
niori, clubului Steaua cu 11 p, la 
juniori, clubului Dinamo cu 17 p 
iar pe întreaga compeiție, victoria 
pe echipe a surîs clubului organi
zator care a totalizat 21 p.

GH. TUDOR Șl N. FRUNZĂ ÎNVINGĂTORI ÎN ETAPA A Vll-a 
A „CUPEI ORAȘELOR"

Etapa a Vll-a a „Cupei orașelor", pro
gramată, simbătă și duminică, la Bucu
rești a fost dominată, de data aceasta, 
de gazde — inițiatoarele majorității ac
țiunilor Îndrăznețe.

în cursa pe șosea, disputată simbătă 
după-amiază. pe traseul București — 
Ploiești (varianta Buftea), pe distanța Ce 
50 km, după o serie de hărțuieli între
prinse de reprezentanții Capitalei, spre 
final. Gh. Tudor (București) reușește să 
se desprindă de pluton, și ciștigă etapa 
cu un avans de 35 sec. fată de urmări
tori. Gh. Tudor, a acoperit oei 50 de 
km ai cursei în lh 15:25 — media orară 
«0 km. Pe locurile următoare s-au cla
sat I. Naghi (București) lh 18:0, T. Taro 
(Brașov) lh 16:0 etc.

Bucureștenii au fost principalii anima
tori și In ziua a doua a „Cupei", cind a 
avut loc întrecerea pe circuitul din str. 
Ctmplnel. Aici, insă, cu tot spiritul de 
combativitate al gazdelor, sprintul Ilnal, 
și deci victoria ta cursă a revenit brăi- 
leanulut Nicolae Frunză (acesta a aco
perit 3.3 km ta 52 min. — medie orară 
38,100 km). învingătorul a tinut cu tot 
dinadinsul ca numele orașului său să 
figureze ia loc de cinste Șl in una din 
cursele „Cupei", disputate în București 
șl nu numai în clasamentul general al 
competiției, unde concetățeanul lui. Va
lentin nie. conduce cu multă autoritate. 
La circuitul de pe str. Cîmpinei. după 
N. Frunză au trecut linia de sosire ta 
ordine T. Naghi (București), T. Toro 
(Brașov) etc.

Fază din ,;xlI Universitatea Timișoara — Rapid București, disputat in 
etapa c> d'umr.icd și ciftigat de formația timișoreană. Iolanda Rigo (Uni- 
vertttatea), se pregătește să angajeze unul dintre cei doi pivoți: Tereza
Popa yi Edeitraut Sauer “ ' ' *

r ' •B,A SCHET După examenul Balcaniadei:

„BINE** PENTRU ECHIPA ROMÂNIEI,
DAR I SE CERE „EXCELENT!**

Foto : Ion MIHAICA

HANDBAL IN DIVIZIA B
LIDERII IȘI MENȚIN

Duminică s-au disputat jocurile din 
cadrul celei de a IV-a etape a 
campioca.u ui de nandbai .ezervat 
divixei B. Pentru început, iată rela
tarea celui mai interesant meci al 
runce.. care a opus formațiile mas- 
cuane ASA Tg. Mureș și Gloria 
Arad :

ce. eu o sâptămînă în urmă, 
fccmaiia antrenată de L. Berekmeri 

in rt pc a
Fixăris. cu G’or a Arad era
așteptai aici cu justificat interes, 
maz ajes datorita faptu.u. că hanci- 
bafiMH Tg. Mureș cc tpan pczi- 
ț_a oe - deri. $. așteptările n-au 

mic : în minutul 
►—5 In favoarea 
că van asista la

_ șer.e. 
de de- 
echipa 
handi- 
tabela

45 
gaz

— < ■ ■ -L-J.

era

că

l-ic

o sâpiăm

m

DEȚINĂTOAREA „CUPEI F.R B/ ÎNVINSĂ PE TEREN PROPRIU
C.Aanei, O.Badea bab. 1 TTrdejcî, 
M.Dumitrașcu bab. 1 DR?- t. A. 
Eiescu b. k.o. 2 I_Agap:. \r. - 
nescu b. p. A.Dumitrane.
p. p. C.Molinte. V. F:i;p b î 
P. Tănase, P. Pirvu t. dese. Z V 
Tudose, I. Dascâlu ba'a. 1 C. 3->- 
landru.

Ch GOLDENBERG — rom»

COMBINATA CIMENTUL - 
PORTUL — A.SX BACĂU

► 15—5
Gală de bun n.ve» tehnic. Ctsspe- 

ții nu au prezentat spimrvt a ca
tegoriile muscă șj grea CDen dL»- 
tre rezullatele mat mpenar te : 
I. Bănică h. p Tr. 3cșc— C. Tor
ches h. p L Ghcreai N. 2Ser *a

Tuvocsar

CONSTRUCTORUL GALAȚI —
ScLECTîONATA CARAS-SEVE-

RIN 16—6
■eenrilcr C. Bumb 
S. Tirilă — I. Mo- 
•orm.na: la ega.;la- 
t.âe s-au situat cu

‘XC
> c. Mmcd 1 

cure t-a 
l cejeObXe ; 

s-b klv

4P“

a

M

A

C G«CL% —

TIR

POLIȚIILE
nu a mai permis însă 
ciecît să piardă la un

de marcaj 
arâcenilor 
scor onorabil. Rezultat final 15—11 
(9—3) în favoarea gazdelor. Princi
palii realizatori : Cioară (3) și Doa
gă (2) pentru ASA, respectiv Siladi 
(2).

L.ts*ca se E3 —pcți*: de 8 decizii 
de a Mite ș. descaltfieare.

T. 5IZ1OPOL —■ coresp. județean

F-ECTROPUTHtE CRAIOVA — 
UL M. TVMȘOARA 16—6

Pkc liM de spectatori au ur- 
mi.-— * re-n. -tue ce Su a coresț>_ns 
d.t ^aart ee veoere spectaruiar 
Ax nbnr.ta* ueree~_arîtătije de am- 
Weje piirL* acetin f trei certați 
să ’■ * de on
pescr- a aduce ța rea^tate pe em- 
IwrwȚ

Geo RAEȚCHI
★

Iată și celelalte rezultate înregis
tra e .

FEMININ Seria I : Voința Bucu
rești — Gloria Buzău 12—13 (6—8), 
C.S.U. Construcții — Constructorul 
București 5—o (4—3), Confecția
București — IGEX 20—7 (11—2), 
V nța Craiova — Tomistex Con
stanța 7—7 (2—4); Seria a H-a : 
Chimia Făgăraș — Textila Sebeș 
9—4 (4—2), Teba Arad — Contstruc- 
tnrul Baia Mare 12—19 
Univ. II Timișoara — Jiul 
7—5 (6—>). CSM Sibiu — 
tatea Cluj 9—4 (7—2).

.MASCULIN, Seria I : S.C. Bacău
— Rezonul Săvinești 17—16 (9—8), 
Comerțul Constanța — Universita
tea Craiova 12—11 (7—3), Știința 
Bacău — Agronomia Iași 22—9 
(9—1)!, Politehnica Galați — Voin
ța B ,eâu 20—12 (8—4), Rafinăria 
Teleajen — Rapid București 15—13 
ilu—b) : Seria a Il-a : CSM Reșița
— Banatul Timișoara 24—11 (15—2), 
Constructorul Oradea — Chimia 
Făgă.-aș 20—14 (9—9) !, ASA Tg. 
M nes — Gloria Arad 15—11 (9—3).

In urma acestor rezultate lide
rii iși păstrează locurile, în vreme 
ce lupta pentru ultimele poziții de
vine tot mai interesantă.

Corespondenți : D. Daniel, V. Po- 
poviei. L Valentin, D. Glăvan, N. 
Călăuză, T. Siriopol. I. Ionescu. A. 
Petre, C. Popa, S. Neniță, S. Andrei).

(6-13), 
Petroșani 
Universi-

Neîndoielnic, ediția a X-a a Bal
caniadei de senioare, găzduită de 
frumoasa Sală a sporturilor din 
Iași, a fost una dintre cele mai iz
butite dintre cele desfășurate pînă 
acum. Drept mărturie stau cuvin
tele elogioase adresate organizato
rilor (Consiliul județean pentru e- 
ducție fizică și sport și comisia ju
dețeană de specialitate) de către o- 
ficialitățile țărilor oaspete, care nu 
au precupețit laudele pentru exce
lentele condiții de disputare a com
petiției. Intr-adevăr, ieșenii s-au a- 
rătat nu numai gazde primitoare, 
ci și buni organizatori, dovedind că 
au meritat cinstea ce li s-a acor
dat de a primi acest campionat 
balcanic. Cuvinte calde se cuvin și 
publicului care, prezent în număr 
mare, a încurajat cu însuflețire șl 
în mod corect echipele României, 
a aplaudat fazele deosebite, indife
rent de autoarele acestora.

Dar, deasupra acestor aspecte, 
peste care nu puteam trece, reușita 
Balcaniadei a constat în însuși ni
velul partidelor, sub aspect tehnic, 
spectacular, al disputei dîrze dată 
în aproape toate meciurile. Și fap
tul nu a fost întîmplător, deoarece 
toate cele trei reprezentative. Ro
mânia A, Bulgaria și Iugoslavia (șl 
chiar și România B, participantă în 
afară de concurs) au venit la Iași 
bine pregătite, așa cum se cuvenea 
să se prezinte la ultimul test inter
national dinaintea campionatului 
european din Bulgaria (8—16 octom
brie). Formația Bulgariei a făcut 
din nou dovada tenacității care i-a 
adus multe succese și promite ca, 
la „europene", să asalteze din nou 
pozițiile fruntașe, așa cum a fă
cut-o, de altfel, de fiecare dată. 
Iugoslavia, fără Veger și Djokovici, 
a prestat un joc mai colectiv și, în 
ciuda înfrîngerilor suferite, dă im
presia că își va menține prestigiul 
cucerit la ultimele ediții ale între
cerii europene.

Desigur, însă, pe iubitorii basche
tului din România îi interesează 
în cea mai mare măsură perspecti
vele reprezentativei noastre. în a- 
cest sens trebuie spus că baschet
balistele României au confirmat 
bunele rezultate înregistrate în a- 
ceastă vară cu prilejul turneului 
din R. P. Chineză și „Cupei Mării 
Negre". Paradoxal, dar comporta
rea cea mai elocventă a formației 
române a fost nu în partida cu 
Iugoslavia, cîștigată la scor, ci în 
cea cu Bulgaria, pierdută, după 
cum se știe, la limită, în ultimele 
secunde. în această întrecere, spor
tivele noastre au păstrat aproape 
tot timpul un ritm viu, au contra
atacat cu regularitate, și-au creat 
multe poziții favorabile de aruncare 
la coș, în urma unor acțiuni pozi
ționale realizate in mare viteză, și 
au luptat în apărare cum rar le-am 
văzut.

Să nu uităm, însă, defecțiunile 
sesizate și în întîlnirea cu team-ul 
Iugoslaviei și care, evident, le îm
piedică să valorifice pe deplin po
sibilitățile lor. Ne referim, de pil
dă, la întîrzierea în repliere a ju
cătoarelor înalte, ceea ce facili
tează atacurile cu „om în plus" ale 
adversarelor, la prea multele ratări 
din situații foarte favorabile (acest 
lucru a și determinat înfrîngerea 
în meciul cu Bulgaria), la insufici
enta recuperărilor în atac și în 
apărare care nu numai că sporesc 
șansele adversarelor de a înscrie, 
dar generează frecvent comiterea 
greșelilor personale. Nu o data am 
văzut cum baschetbalistele Bulga
riei sau Iugoslaviei reluau de cîte 
trei-patru ori mingile ce reveneau 
din panou după aruncări ratate, în 
vreme ce jucătoarele românce fă-

Aruncări libere! I. Bulga
ria 64% (62—40), 2. România 
B 63% (62—39), 3. România A 
60«, 0 (84—50), 4. Iugoslavia
46»/„ (88-41).

Aruncări din acțiune : 1.
România B 460/# (167—77)» 2.
Bulgaria 43°,„ (193—84), 3.
România A 39«/0 (198—78), 4.
Iugoslavia 35% (224—80).

Clasamentul coșgeterelor :
I. Bogdanova (Bulgaria) 66 P.
J. Gugiu (România A) 48 p. 
3—4. Iovanovici (Iugoslavia) și 
Kalenici (Iugoslavia) 38 p, 5» 
Ciocan (România A) 37 p, 6. 
Racoviță (România B) 36 p. 
7. Taușan (Iugoslavia) 34 p, 8. 
Nicolae (România B) 33 p, 9. 
Stoianova (Bulgaria) 31 p, 10. 
Tita (România A) 30 p.

Tradiționalul titlu de ,.Mi»s 
Balcaniada" a fost acordat 
jucătoarei iugoslave Dragița 
Ciurulici.

Premiul oferit celei mai 
tehnice jucătoare a revenit 
jucătoarei Ileana Gugiu din 
prima reprezentativă a Româ 
niei.

ceau simplă figui-ație. Și aceasta 
tocmai în momentele decisive, cîncl 
pierderea balonului poate răsturna 
rezultatul. Nici aruncările libere nu 
au fost un capitol prea strălucit, 
deși este bine cunoscută impor
tanța lor, hotărîtoare în unele 
dispute.

Sîntem convinși, însă, că rezulta
tele testului de la Iași au fost bine 
înregistrate și vor deveni, în cele 
două săptămîni care ne mai des
part de „europene”, tot atîtea o- 
biective în activitatea de pregătire 
a baschetbalistelor României. Mun
ca intensă depusă pînă acum și 
comportarea meritorie in disputele 
internaționale din acest an ne în
dreptățesc să sperăm într-o evo
luție bună la capipionatul european, 
totul fiind condiționat de încheierea 
finisării întregului mecanism al e- 
chipei.

D.STĂNCULESCU

UN SPECTACOL ADMIRABIL

T CO5TIN — rere-țp 
MOTORUL ARAD — COMBI
NATA BA A MARE - SATU 

MARE 12—10
• d-ipctă sărissâ ir. care 
EbxI a sar m Jtă vre-

<

Mn-

ere dn nag I)

ma: cer» fntiietatea unei alte 
■-c-.irer.te și că va duce acest 
»rd extraordinar dincolo de Ii
le e a tot ceea ce credem astăzi, 
pă (olanda Balaș. Argentina Me

es ie. după părerea noastră, un 
: ce excepție in ceea Ce privește 

1, posibilitățile fizice, sîrguin- 
srea^de.m..ncă și ambiția de

a real za lucruri care să întreacă 
imaginația oricărui specialist. Feli- 

.-. .u-i cin ncu pe Argentina Me- 
și pe antrenorul ei Ion Benga, 

păstrăm speranța că, încă în acest
sezon, ne vor da posibilitatea să 
mai facem rectificări pe tabela re
cordurilor mondiale Și adăogiri în 
palmaresul campioanei noastre.

Dominați de strălucirea fantasti
cei suite de aruncări ale Argentinei 
Menis, n-am mai putut, pe mo-

Gh jnCOLAIȚA — roresn 
CRIȘUL ORADEA — SELECTEO- 

NAT A JUD. CLUJ 12—Î0 ni

f

PRIMUL CONCURS DE 
AMPLOARE LA BACĂU

CRITERiUL JU’N OR LO® M‘CT A REVENIT TINTAS LOR
BRAȘOVENI

Pe tsoul pcLgoc de tir din Bi
citi. al asocia țuei sporăve Letea. 
s-a desfășurat zilele acestea _Cri- 
lerial JuăerDer aici". prttnui con
cur* de amploare organizat in k>- 
calîtate. ia «trecerile de arma 
«aMard să aer cnrnprumt (pușcă 
s pistoi' au iuat narte peste 79 de 
conementi din numeroase iocaiităț* 
riin tari Rezultatele, la unele pro
be, ca de pilda. la armă standard 
txW focuri Cele au fost mai mult 
decît tTmldmitTare.

Iată primii trei cliu'i : pustă cu 
aer comprimat 49 f. BĂIEȚI : 1. 
L Mărginean* Medicina Cluj) 
358 p. 2. D. Viore! (Medicina Iași) 
353 p. 3. V. Stanca (Petrolul Plo
iești* 353 p: Ftit : L Eva Olab 
(.Actinii Brașov) 345 p. 2. Carmen 
Cojocaru (CSM. Cluj) 325 p, 3. 
Rodtea Butnaru (Lelea Bacău) 325 p. 
Arm-ă standard 60 f. culcat BĂ
IEȚI : 1. M- Hei (C.F.R. Arad)
583 p. 2. V. Stancu 581 p, 3. I. 
Mărgineanu 580 p : FETE : 1. Nico- 
lina Iosif (Șc. sp. 2 București) 573 p, 
2. Carmen Cojocaru 569 p. 3. Ana 
Ipimachi (Voința Iași) 568 p. Armă 
standard 3x20 f. BA1ETI : L L. Bo- 
loni (Unirea Telea jen-Ploiești) 543 P. 
2. M. Ilcă 538 p, 3. V. Stancu 537 p; 
FETE: 1. Eva Olah 547 p (!), 2. 
Carmen Cojocaru 509 p. 3. Roclica 
Butnaru 480 p. Pistol eu aer com
primat 40 f. (clasament comun, bă

ieți și fete) : 1. M. Bojdâ (V. T. 
Arad) 353 p. 2. Maria Haba (Me- 
trom Brașov) 343 o. 3. FL Irimia 
(Metrom. Brașov) 346 p.

Clasament general ; 1. Activul
Brasov M p. 2. C.F.R. Arad 12 p. 
X Letca Bacău 36 p, 4 Medicina 
Cluj 31 p. 5 Șc. sp. 2 București 
31 p, 6. Voința Iași 29 p

în încheiere, trebuie să amintim 
că organizarea compe.iției a fost 
ireproșabilă — C.J.E.FS. Bacău și 
A S. Lelea.

I. ILLE-coresp. județean

*

Pe poligonul Tunari s-a disputat 
un concurs de pistol sport (juniori 
și senioare) cor.tînd pentru cam
pionatul Capitalei. La start s-au 
prezentat 12 concurenți și pe pri
mele locuri, cu rezultate mulțumi
toare, s-au clasat Marinică Tmscă 
do la Metalul și l-iliana Ionescu 
de la Olimpia.

Iată clasamentul : — pistol snort 
30+30 focuri : 1. M. Trusei (Me
talul) 567 p (la precizie 279 — la 
viteză 288), 2. Liliana Ioncscu (O- 
limpia) 562 p (274—288). 3. L. Stan 
(Metalul) 560 p (282—278), 4. Gil. 
Vasilescu II (Dinamo) 552 (275— 
277), 5. Monica Șerban (Dinamo) 
548 p (263—285), 6. Dana Teodo- 
rescu (I.E.F.S.) 544 (264—280).

Campionul olimpic Pekka Vasala, 
ciștigător categoric fn cursa de 

5000 m

TENIS
TRAIAN MARCU

CLUJ, 25 (prin telefon, ae la cores
pondentul nostru). — Luni dimineața, 
natura s-a arătat mai darnică față 
de finaliștil probei de dublu mixt a 
„naționalelor" de tenis a!e seniorilor. 
Un cer senin și soare cald i-a întîm- 
pinat pe cei patru competitori.

Cuplul format din bucureșteanca 
Virginia Ruzici și brașoveanul Traian 
Marcu a început mai bine, conducînd 
cu 2—0, dar perechea adversă, Ma
riana Simionescu — Sever Mureșan, 
înscrie patru ghemuri la rînd. Un 
moment interesant s-a consumat Ia 
situația de 4—4 cînd, pe serviciul lui 
Marcu, adversarii au mai multe oca
zii de a face break, pierzîndu-le pe 
toate. Și chiar dacă, în ghemul ur
mător, Mureșan restabilește egalita
tea, tînărul cuplu Ruzici—Marcu 
sprintează irezi tibil spre victorie, 
atît în finalul primului set, cit și

VIRGINIA RUZICI LA
LA PRIMUL...

— în continuare — în cel de al doi
lea, cind rezistența oponenților s-a 
stins văzînd cu ochii. Virginia Ruzici 
și Traian Marcu, învingători în două

AL DOILEA TITLU, 
seturi, devin astfel pentru prima oară 
campioni de seniori la această probă.

P. RADVAN1

Iată, mai jos, rezultatele finalelor 
disputate pînâ acum :.

Simplu femei : ludith Dibar-Gohn (Dinamo Brașov) — Virginia Ruzici 
(Dinamo București) 6—2, 6—4.

Dublu femei : Virginia Ruzici, Mariana Simionescu (Dinamo București) — 
Judith Dibar-Gohn, Felicia Bucur (Dinamo Brașov) 4—6, 7—5, 6—4.

Dublu bărbați : Dumitru Hărădău, Viorel Sotiriu (Steaua) — Lucian Bol- 
dor, Gheorghe Komoroczi (Politehnica Cluj) 8—6, 6—4, 6—4.

Dublu mixt : Virginia Ruzici (Dtnamo București), Traian Mareu (Dinamo 
Brașov) — Mariana Simionescu (Dinamo București), Sever Mureșan (Progre
sul București) 7—5, 6—1.

AZI, FINALA MARCU — SÂNTEI
Ultima finală a campionatelor naționale de tenis, cea de simplu bărbați, 

opunind pe Viorel Marcu (Dinamo București) șl Ion Sântei (C.S.U. Construcții 
București), este programata pentru azi. începind de la ora 14, pe terenurile 
clubului Steaua, de pe bulevardul Ghencea. Aceasta, bineînțeles, dacă timpul 
va fi favorabil.

rr.ent, să vedem și să aprec em ad
mirabilul efort al Liei Manoliu, 
care a obținut o nouă aruncare 
peste 60 de metri, graniță a valori
lor internaționale.

Fără îndoială nivelul ridicat al 
concursurilor a fost atestat și de 
rezultatele a'.tor concurenți. Dacă 
am amintit de Valeria Bufanu și de 
finlandezul Rajamăki. avem obliga
ția să vorbim și despre alți perfor
meri, printre care ;. finlandeza. Mo
na Lisa Strandvall (11,5 șf 23,6 s 
pe 100 m și, respectiv, 200 m), Bo 
Forssander — Suedia (14,1 s pe 
110 mg), Tapio Kantanen — Fin
landa (8:35,0 pe 3000 m obst.), In- 
gemar Jernberg — Suedia (5,25 m 
la prăjină). Seppo Simola — Fin
landa (20,01 m ]a greutate).

• Dintre reprezentanții României 
s-au mai impus : Ileana Silai (cu 
o dublă victorie la 800 m și la 
1500 m). FJena Vintilă (lungime). 
Cornelia Popescu (înălțime), Ana 
Sălăgean (greutate), FJena Neacșu 
(suliță), ca și Carol Corbu (triplu- 
salt), Vasile Sărucan (lungime) și 
Frederic Schneider (ciocan). Toți a- 
ceștia au obținut victorii în con
fruntările cu sportivii finlan
dezi și suedezi. Din relatările 
telefonice de la la fața locu
lui. ca și din enumerarea de mai 
sus se poate trage concluzia că în 
timp ce fetele au corespuns aștep
tărilor, confirmînd valoarea lor re
cunoscută pe plan internațional, bă
ieții s-au comportat mediocru, ca 
deobicei. Sigur, nu așteptam, de la 
o zi la alta, un salt calitativ, dar 
am fi vrut să-i vedem mai ambi
țioși, mai hotărîți în încercarea de 
a se autodepăși. Din păcate n-am 
putut sesiza o schimbare în men
talitatea celor mai mulți dintre ei. 
Dimpotrivă, am fost obligați să no
tăm un fapt care nu-i onorează de
loc : la unele probe rezultatele se
niorilor noștri au fost mai slabe 
decît cele ale colegilor lor din re
prezentativa de juniori... Astfel, Ion 
Rățoi, campion și recordman al 
probei de 400 mg a obținut 54,3, 
în timp ce juniorul Tiberiu KBrfidi 
a realizat 53,4 Dezideriu Silaghi a 
aruncat sulița la numai... 57,34 m, 
cu mult mai puțin decît juniorii 
Gheorghe Megelea — 73,34 m și 
Liviu David — 70,72 m, Gheorghe 
Costache a înregistrat 63,16 m la

ciocan, iar juniorul Tudor Stan 
63,50 iq, Jon Damaschin (1:52,2), și 
Dumitru Tit (1:53,7) au alergat 800 m 
mai slab decît Gheorghe Ghipu 
(1:50.4), Eva Zorgfi (54,04 m la su
liță) a fost superioară senioarelor 
Elena Neacșu (51,32 m) și Ioana 
Stancu (50,30 m), etc. Situația ar 
trebui să dea serios de gîndit ce- 
lor care se ocupă de pregătirea at- 
leților noștri, pentru că asemenea 
condiții sînt, în majoritatea cazu
rilor, ihacceptabile. La hotelul Per
la, din Mamaia, unde au locuit 
ambele echipe a fost ușor de sesi
zat o diferență categorică între 
preocupările pentru concurs și com
portarea generală a seniorilor și 
cele ale juniorilor !

Despre evoluția tinerilor noștri 
atleți, în cadrul triunghiularului 
lor, vom scrie într-un viitor arti
col, dar nu-i putem pune punct 
acestuia de față fără a aminti cî
teva chestiuni interesante, vizîndu-i 
tot pe seniori. în primul rînd, re
marcăm revenirea sub culorile re
prezentativei naționale a fostului 
recordman al probei de triplusalt, 
Șerban Ciochină. După o îndelun
gată absență din echipă, Ciochină 
reintră cu un rezultat de 16,14 m 
cu care s-a clasat pe locul doi. 
Este demnă de toată lauda seriozi
tatea acestui atlet, trecut de prima 
„tinerețe sportivă", multă vreme 
accidentat, în al doilea rînd vom 
vorbi despre Constantin Grigoraș. 
Pînă în urmă cu doi-trei ani ni
meni nu auzise de acest tînăr. Ale
xandru Bizim, recordmanul țării la 
aruncarea suliței, Cu ochiul său de 
cunoscător, a văzut în el un posibil, 
candidat la propriul său record Și 
aceasta dincolo de simpatia fireas
că de a fi și el tot de pe melea
gurile Moldovei. în 1971 Grigoraș 
a devenit campionul țării iar acum, 
la Constanța, a obținut cel mai bun 
rezultat al său, 80,28 m (la 93 de 
centimetri de recordul profesorului 
său), întrecîndu-1 pe finlandezul 
Jorma Kinunen, fostul recordman 
mondial al probei 1

Și, în. sfîrșit, ținem să-1 fehei- 
tăm pe medieșanul Frederic Sch
neider, autorul unei performanțe de 
66,80 m, cu care a stabilit un nou 
record republican la aruncarea cio
canului. Să sperăm că nu se va 
opri aici !...

AERONAUTICĂ VREMEA
A INFLUENȚAT ÎN MOD DIRECT 
CAMPIONATELOR NAȚIONALE DE

NEFAVORABILĂ
DESFĂȘURAREA
PARAȘUTISM

Strecurîndu-se printre picăturile de 
ploaie și norii care au ținut să ono
reze cu prezența lor această ediție a 
naționalelor de parașutism, întreceri
le au intrat in faza finală. Rezulta
tele, după cum era de așteptat, nu 
slnt la nivelul dorit, vina principală 
aparținînd condițiilor meteorologice 
mai mult decît necorespunzătoare. 
Este o realizare și faptul că cele două 
probe individuale au putut fi efectua
te aproape în totalitatea lor, 6 man
șe din maximul de 7 cîte prevede 
regulamentul.

Mai ghinionistă a fost proba pe 
echipe care nu s-a putut desfășura. 
Urmează ca astăzi, înaintea festivită
ții de închidere, dacă condițiile me
teorologice vor permite, ea să fie 
efectuată, în caz contrar în acest an 
nu se va acorda titlul pe echipe.

REZULTATE TEHNICE — Salt de 
Ia 2 000 m cu executarea de figuri 
impuse (viraje, loopinguri) după trei

manșe. — MASCULIN : 1. îlie N’eagu 
3,81 p, 2. Ion Bucurescu 4,10 p, 3. 
Ștefan Niță 4,38 p. 4. Ionel Iordănes- 
cu 4,66 p, 5. Vasile Stan 4.78 p (toți 
componenți ai lotului național) ; 
FEMININ : I. Florica Uțâ 4,51 p. 2. 
Eva Balogh 4,56 p, 3. Victoria Leoni
da 5,08 p, 4. Maria Iordănescu 5,21 p, 
5. Doina Kerekeș 6,00 p (toate compo
nente ale lotului național); Salt de 
la 1 000 de m cu aterizare la punct 
fix — după trei manșe: MASCULIN:
1. Vasile Stan (lotul național) 0,40 m.
2. Mircea Moisei (Aeroclubul „Moldo
va" Iași) 0,66 m, 3. Ștefan Niță (lotul 
național) 0,74 m, 4. Ion Lungu (Ae
roclubul „Moldova" Iași) 0,77 m, 5. 
Gheorghe Ivan (Aeroclubul „Gheor
ghe Bănciulescu" Ploiești) 1,08 ; FE
MININ : 1. Eva Balogh 1,44 m, 2. Flo
rica Uță 1,52 m, 3. Doina Kerekeș 
1,76 m, 4. Maria Iordănescu 2,51 m 
(toate componente ale lotului național), 
5. Sinica Vasile (Aeroclubul „Gheor
ghe Bănciulescu" Ploiești) 5,20 m.



CAUZELE INFRINGERII CRAIOVENILOR
Să conduci cu 19 minute înainte 

de final, după ce ai fost 
să fii egalat dintr-o fază 
discutabilă și să pierzi în 
secunde de joc, printr-un 
este, într-un fel, o mică

condus, 
foarte 

ultimele 
penalty, 

dramă 
fotbalistică. Dacă înfrîngerea cra- 
iovenilor s-ar fi definitivat în pri
ma repriză, atunci cînd 
au jucat mai bine și au 
mult, totul ar fi 
supărare, n-ar fi 
E poate motivul 
înțeles atmosfera 
cabina învinșilor.
pele acelea grele de după incre
dibila pierdere a 
în 
de 
se

băcăuanii 
ratat mai 
obișnuită 
proporții, 

care am

fost o
căpătat 
pentru 
de după joc din

Atunci, în cli-

ultimelor iluzii, 
vestiarul craiovean, în cascada 
nervi, tristețe și durere, eșecul 

..................... Odatora... exclusiv arbitrului.

Rlnduri pentru Răducanu

GRIGORAȘ MERITA
CU TOTUL ALTCEVA...

Judecată 
pripită...

Despre 
cape nici 
clar, deși apărătorii craioveni 
l-au recunoscut. Ceea ce se poate 
discuta este golul egalării. Faza am 
descris-o în cronica de ieri. Șutul 
lui Rugiubei care îl depășise pe 
portarul Manta a fost respins cu 
mina de pe linia porții de Velea 
Arbitrul de centru s-a dus spre 
punctul de 11 m. Tușierul V. Ia- 
cob a arătat însă gol. Problema 
care se pune este dacă tușierul a 
văzut cel mai bine, adică dacă ba
lonul a trecut în întregime dincolo 
de linia de poartă, așa cum spune 
regulamentul. Tușierul și-a apărat 
cauza sa. după meci. Velea a de
clarat că balonul n-a depășit lini* 
porții. (Argumentul poate C, firesc, 
acuzat de subiectivism, din moment 
ce studenții n-au recunoscut nici 
un penalty clar). Opinia noastră : 
se cuvenea acordarea penaity-ului 
(deci mingea n-a depășit în între
gime linia porții). FapSc. opiniile 
nu se mai pot aduce la un numi
tor comun. Logic. însă, anteceden
tele sînt împotriva tușierului. Pen
tru că — deși nu este o implicație 
absolut necesară — dacă arbitru!

ridicat steagul iadiciDd

absolută, în bună parte

golul înfrîngerii nu în- 
o discuție. A fost penalty

nu

ofsaid în două faze cînd nu era, 
apărătorii băcăuani aflîndu-se cu 
1—2 metri mai aproape de poarta 
lui Ghiță decît Marcu. atunci e 
greu să-l crezi că a văzut „la cen
timetri" o minge din aer.

Studenții au acuzat acest gol ca 
marea cauză a rezultatului final. 
Au oarecare dreptate pentru că, 
dacă s-ar fi acordat penalty, mai 
exista o șansă ca lovitura de pe
deapsă să fie ratată. Dar, dincolo 
de această problemă, credem că nu 
s-ar mai fi ajuns la o asemenea 
discuție dacă, după ce au luat 
conducerea, jucători
fi mizat toțui -pe apărare. Din acel 
jninut al visurilor*, ctad Marcu 
a luat conducerea, studenții 
mai ținut mingea în atac, 
mai făe-rt jocul lor complet 
găsind singura rezolvare în 
le „bubuite'
și Bădin. S: neașteptata forță mo
rală și fizică a băcă. 
teren
meci de Divizia B. cu o zi ț
pe ploaie), nu a slăbit o 
pînă în t 
studenții s 
remiză.

craioveni n-ar

tn tribune

de linie a

n-au
n-au 
bun. 

ixn£i- 
Sarteș

c;

anilor (pe 
-grăpel* de

fi c. O

0 DUMINICĂ LINIȘTITĂ PENTRU ECHIPELE GAZDE
ÎN

C.S.M.
Fulgerul

SERIA I
Minerul Gura Humorului 

Suceava 0—0
Minobradul Vatra Dornel

Dorohoi 7—1( 4—1)
Victoria Roman —• Foresta Fălticeni 

3—0 (3—0)
Străduința Suceava 

toșani 2—1 (1—0)
I.T.A. Iași — Avîntul Frasin 0—3 (0—1) 
A.S.A. Cimpulung — Nicolina iași 

0—0
Unirea Iași — Danubiana Roman 1—2 

(6-1).
(Corespondenți : D. Bolohan, P. Spac,

Textila Bo-

51. Chiriac, C. Alexa. D. Diaconescu, A
Rotaru și V. Diaconescu)
1. Avîntul Frasin 6 4 11 8—19
2. C.S.M. Suceava 6 3 2 1 12— 4 8
3. Danubiana Roman 4 4 0 2 13— 4 8
4. Foresta Fălticeni 6 3 1 2 9— 9 7
5. Fulgerul Dorohoi 6 3 12 16—15 7
4. Victoria Roman 6 3 6 3 14—10 6
7. Nicolina iași 6 2 2 2 7— 7 4
X I.T.A. Iași 6 3 8 3 6-8 4
9. Străduința Suceava 6 2 1 3 6— 7 5

10. Textila Botoșani 6 2 1 3 7—19 5
11. Minerul G. Humorului 4 2 1 3 4—14 5
IX Minobradul V. Dornei 6 2 9 4 12—13 4
13. Ur.irea Iași 1 1 2 3 8—11 4
IX A-S.A- Cimpulur.g 4 1 2 3 4— 9 4

Etapa viitoare (1 octombrie) : Nice'na 
las: — I.T.A. Iașu Avtntui Frasut — Vic
toria Roman, M.rooradul Vatra Do—.e>
— Suăduunța Suceava. Danubiana Ro
man — A S.A_ CImpuIung. CSM. Su
ceava — Foresta FMvcenu TextEa Bo
toșani — Unirea las:. Fulgerul Doraaoe
— Mxerx Gura Hu-tioruluu

SERIA a Iha
Oituz Tg. Ocna

ETAPA A Vl-a A DIVIZIEI
Știința

dia 1—1
Chimia

(0-0).
(Corespondenți î 

V. ~ “ 
N.
1.
2.
X
4.
5.
4.

Constanța 
(1-D
Brăila -

Cimentul Medgi-
Ancora Galati 3—0

G. Rizu. Gh. Arsenie, 
Ștefânescu, N. Fucig r, R. Avram, 
Teodorescu și C. Nicoiae).

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

6
6
6
6
6
4
6
4
4
4
4
4
6
4

Galați

Marina Mangalia 
Oțelul Galați 
Chimia Brăila 
Constructorul Galați 
Electrica C-ța 
Cimentul Medgidia

7—*. Comerțul Brăila 
7—8. Viitorul Brăila
9. Știinta Constanța

10. Granitul Babadag
11. Portul Constanța
12. Dunărea Tulcea
13. I.M.U. Medgidia
14. Ancora Galați

Etapa viitoare : Otelul 
struetoi _
Ancora GaiaiL Viitorul Brăila 
Brăila. 
Brâl’a. 
stan-a. 
aadag. 
lidia

1
1
2
1
1
1
4
4
5
3
0
0
2
1

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

9— 3
5— 1 

12— 7
9— 5
6— 4
e— 8
6— 5
6— 5
5— 6
5— 8
6— 9
5— 9
S—10
2—16

9 
9 
8
7 
7
7 
6
6
5 
5
4
4 
4
3

Con-
Calati. Electrica Constanța — . .. --------- _ Chimia

Marir.a Mangalia — Comerțul 
Portul Constanța — știința Con- 
Dunârea Tulcea — Granitul Ba- 
Cur.er.tul Medgidia — I.M.U. Med-

SEJliA a V-a
Obor BueareșU 

1—1 (•-«) 
roșie BurareșU 
T—i a—1> 

u Baeazagti — ' 
•—«l

Sirena
Spcrtul

Voința Bucu-
Celuloza Câ-
M. Bue-reștd

SteagulMeva Drobeta Tr. Severin
ro$u Plenița 2—0 (1—0)

A. S. Bocșa — Dunărea Calafat 1—0 
(1-0)

Pandurii
1—0 (1—0)

Minerul
0—2 (0—1)

Victoria
2—0 (0—0)

(Corespondenți : I. 
dan, M. Focșan, T. 
N. Gherguș și T. <
1. Vulturii Lugoj
2. Minerul Motru
3. A. S. Bocșa
4. Meva Drobeta Tr.
5. Pandurii
6. Minerul
7. Minerul
8. Steagul
9. Dunărea

10. Metalul
11. Victoria
12. Metalul
13. Știința Petroșani
14. Cimentul Tg. Jiu

Etapa viitoare

Tg. Jiu — Metalul Otelu Roșu
MotruRovinari Minerul

Craiova Metalul Topleț
Siman- 
Cristea,

, Zamora, P. 
Țăranu, P.

Cos tin).
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

__ ___________  Dunărea
Minerul Moldova Nouă. Minerul Motru
— Victoria Craiova. Metalul Topleț — 
Minerul Rovinari, Știința Petroșani — 
Metalul Otelu Roșu. Steagul roșu Ple- 
r/.ța — A S. Bocșa. Cimentul Tg. Jiu — 
Pandurii Tg. Jiu, Vulturii textila Lugoj
— Mevi D robe ta Tr. Severin.

SERIA a Vlll-a
Electromotor Timișoara — Minerul Te- 

luic 3—0 (1—0)
Minerul Ghelar — Progresul Timișoara 

1-0 (0-0)

Sev.
Tg. Jiu 

Mold. Nouă 
Rovinari 
Plenița
Calafat 

Topleț 
Craiova 
Oț. Roșu

3 2
3
3
3
3
2
2
3
2
3
2
1
2
1

2
1
1
1
2
2
0
2
0
1
2
0
2

1 15—
1 16—
2 10—
2 8—
2 5—
2 12—
2 4—
3 6—
2 4—
3 7—
3 5—
3 6—
4 8—
3 4—

Caiafat

• 56 de victorii pe teren propriu, 15 jocuri egale și numai 
10 înfrângeri acasă • Performera etapei : — Mureșul Deva, 
8—0 cu Unirea Tomnatic • Un joc întrerupt în min. 78 : 
Constructorul Baia Mare — Minerul Baia Sprie • Fosta di
vizionară B, Po ana Cîmpina pe ultimul loc în clasamentul 

seriei a lll-a

c
SERIA a X-a

Carel — Minerul Cavnic S—1Victoria 
(2—1)

C.l.L. Sighetul Marmațiel 
Satu Mare 3—0 (0—0)

Bihoreana Marghita — Voința Cărei 
2—0 (1—0)

Bradul Vișeu ■ 
1—0 (0—0)

Unirea Zalău 
(2-0)

Minerul Baia 
2-0 (2—0).

Constructorul 
Bala Sprie (s-a 
la sco ții de 1—1).

(Corespondenți : Tr. Silaghi, 
hali, A. Pașcalău, A. Ghilezan, 
țolu, C. Iureș și L. Chira).
1. Victoria Cărei
2. Minerul Cavnic
3. Topitorul Baia M.
4. Bihoreana Marghita
5. C.l.L. Slghet
6. Bradul Vișeu
7. Min. Baia Sprie
8. Recolta Salonta 

9—10. Unirea Zalău 
9—10. Rapid Jibou
11. Min. Bala Borșa
12. Someșul Satu Mare
13. Voința Cărei
14. Const. Baia Mare

Etapa viitoare : Someșul 
Unirea Zalău. Minerul C 
struct orul Baia Mare, Rapid Jibou — 
Victoria Cărei, Recolta Salonta — Biho
reana Marghita, Minerul Bala Sprie — 
Bradul Vișeu, Voința Cărei — C.IL. 
Sighetul Marmațiel, Topitorul Baia Mare 
— Minerul

Somețul

— Topitorul Bala Mare
— Recolta Salonta 3—#
Borșa
Bala Mare -

Întrerupt tn

Rapid Jibou
Minerul 

min. 71,
V. Mi 

M. Bon*

6 4 11
6 4 11

o î 
o J
1 1
1 :
o : 
o :
1 : 
i: 
o «
1 -
o ■
1 <

6 4
4
3
3
3
3
2
2
2
1
1
0

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

9
3
8 
a
7 
7
6
fi 
S
5
4
3
3
1

6
6
5
5
6
6
6
6
6
5
5

.1 Satu Mare — 
Cavnic — con-

Baia Borșa.

SERIA a Xl-a
Minerul BâlanBeclean

Printre rarele momente care au 
abdicat de la fair-play în cuprin
sul derbyului Rapid — Steaua, 
unul dintre ele ni s-a părut de-a 
dreptul dureros. Pentru Grigoraș, 
victima directă, pentru spectator;, 
victime indirecte, lezați în dragos
tea lor pentru frumosul, pentru o- 
menescul întrecerii fotbalistice. 
S-a petrecut la cîteva clipe după 
deschiderea scorului de către 
Steaua. La o nouă acțiune la poarta 
Rapidului, la care, se pare. Grigo
raș n-a fost suficient 
Răducanu s-a dus la el 
Pe el. pe coechipierul

Gestul, neobișnuit de 
pat unora dintre spectatori 
tora le-a luat, cum se spune,___
iul. Răducanu îl lovise pe coechi
pierul său mai tînăr. cel care sal
vase un gol gata făcut în prima 
repriză și avea să mai salveze 
unul la fel în minutul 75. îl lovise 
pe Grigoraș. cel pe care Răducanu 
■r fi trebuit să-l îmbrățișeze, cu 
recunoștință!

de atent, 
și l-a lovit, 
să u !
urît. a scâ- 

al- 
gra-

o PROGRAMARE CIUDATA
juereu cu vorun pentru 6au eoctra, 

cînd a fost vorba de utilitatea com
petiției, privit cu interes ce unii, dar 
și cu răcealâ de alții, campsonatul 
echipelor de tineret-rezerve, concirrjX 
să se desfășoare, pe 
drul unui evident ir.teres din partea 
publicului. Duminică, la Tg. Mureș, 
de pildă, deși timpul era nefavorabil, 
tn jurul terenului cu zgură, unde se 
întîlneau formațiile de tineret ale 
echipelor ASA și „U* Cluj era un 
gard viu de oameni, care au asistat 
la joc pînă la fluierul final

Deși competiția are, prin excelență, 
mer.irea de a forma tir.eri jucători, 
sau de a menține în activitate rezer
vele, de ce să n-o spunem, rezultatele 

de loc ignorate. De fapt, vic
toria e cel mai prețios stimulent al 
jucătorilor aflați în întrecere.

Tntr-un timp, aceste partide au fost 
conduse de arbitri locali, în dorința 
de a reduce pe cît posibil cheltuieli-

nu si

SPRE 0 SOLUȚIONARE
A ..CAZULUI DUMITRIU II-

oelegaț: arbitri 
(’.evtre, de re^-JÎâ. 
îi vele că «oaspeții 
Csiza arbitrului* au 
râreasrX

lat* fnsl câ mai 
ciudate. Duminică, la ' 
ciul de tineret dintre

învecinate) $i

să se

Tată, s-au 
campionatul 
fotbaliștii i ci nuli vaieiiLciți,
Emil Dumitriu, continuă să stea pe 
tușă, deși, probabil, cum se spune, ar 
mi nea mingea cu pline...

Motivele sînt cunoscute și n-are 
aens să le trecem din nou în revistă. 
Evident, principalul răspunzător de 
situația creată este chiar Dumitriu, 
care, fără să-și fl limpezit bine gîn- 
durile și uitînd care ar putea fi con
secințele unei asemenea fapte, prin 
prisma regulamentelor în vigoare, a 
semnat pentru Rapid, pentru ca apoi 
să se hotărască a rămîne, totuși, mai 
departe, la Dinamo.

Și iată, acum, un „caz Dumitriu", 
o dispută între cele două echipe pen- 

► tru acest fotbalist, fiecare din ele 
ySocotindu-se îndreptățită de a-1 putea 
folosi pe Dumitriu II sub culorile ei. 
Cu toate termenele de conciliere pe 
care le-au avut la dispoziție din par
tea Federației, Rapid și Dinamo n-au 
putut tranșa litigiul ivit pe această 
problemă. Prelungindu-se, această si
tuație n-ar putea duce decît la sus
pendarea lui Dumitriu, ceea ce. In

scurs patru etape din 
Divizei A, și unul dintre 

noștri cei mai talentațir

fond, n-ar dori nici Dinamo șl nici 
Rapid.

Din informațiile pe care le avem, 
se pare că Rapid este dispus să a- 
dopte o poziție mai flexibilă, de na
tură să vină în ajutorul fostului ei 
jucător de acum cițiva ani, al cărui 
rol în realizarea multor victorii rapi- 
diste n-a putut fi uitat. Rapid este 
gata să renunțe Ia Dumitriu. în fa
voarea lui Dinamo, dar solicită, 
schimb, doi jucători 
Unul ar fi Batacliu.
U.T.A.-ei, Ia Arad. t____ _
trecut, pe care Dinamo ar fi dispus 
să-1 cedeze. Feroviarii ar vrea să-1

apar ți cazuri 
Tg. Mureș, me- 

! A.S.A. și _U- 
Cluj a fost condus de către un— clu
jean ! Comisia de delegări a colegiu
lui central al arbitrilor nu l-a găsit 
apt pentru acest meci decît pe Aurel 
Pop. Delegarea l-a șocat puțin, pe cel 
în cauză, dar o Reprezentare i-ar fi 
adus suspendarea. Apariția lui Ia a- 
cest joc a creat, însă, nemulțumiri în 
rîndul gazdelor, care, pe bună drep
tate, se întrebau : „Dacă tot s-a de
legat un arbitru dintr-un oraș al une
ia din echipe, atunci de ce să nu fi 
arbitrat unul din Tg. Mureș ?“ O în
trebare firească. Să nu mai spunem 
că antrenorul mureșenilor, Bai, și-a 
manifestat nemulțumirea față de a- 
ceastă programare. Nu ne-a spus că 
din această cauză' a pierdut echipa 
sa (fiindcă nu corespundea realității), 
dar a lăsat-o să "se Înțeleagă. Poate 
că acest caz de delegare neoportună 
va fi și ultimul.

Constantin ALEXE

CAMPIONATUL ECHIPELOR

PE MICUL ECRAN
• Mîine, miercuri 27 septembrie, ora 

13.30 : F.C. ARGEȘ — ARIS BONNAWEG 
LUXEMBURG (meci retur in cadrul pri
mului tur al C.C.E.), transmisie directă 
de la Pitești.
• Joi 28 septembrie ora 2L10 : AJAX 

AMSTERDAM — INDEPENDIENTE 
BUENOS AIRES (meci retur al finalei 
Cupei Intercontinentale) transmisie di
rectă de la Amsterdam.

RAPID Șl U. T. A
IN SUEDIA

Ieri dimineață au plecat In 
ou un avion special, echipele 
și U.T.A. Așa crum se știe, 
bueureștenl vor evolua la Landskrona, 
unde, in compania formației cu același 
nume, vor susține partida revanșă (in 
tur 3—0, la București), din cadrul „Cu
pei cupelor".

La rîndul el. U.T.A. va intllni pe 
NOrrkdping în competiția „Cupa 
U.E.F.A." Reamintim că. în prima par
tidă, desfășurată la Arad, textlliștll au 
fost lntrecuțl cu scorul de 2—1.

Iată loturile deplasate de reprezentan
tele noastre, prezente miercuri in com
petițiile oontlnentale

RAPID : Răducanu, Rămureanu — por
tari ; Ștefan, Boc, Grigoraș, Codrea — 
fundași ; Savu, Angelescu, Dinu, Naom
— mijlocași ; Petreanu, M. Stelian, 
Neagu, Dumitriu III, Năsturescu — 
Înaintași,

C.T.A. : Vidac, Ziller — portari ;
Blrău, Lereter, Pojoni, Popovici, Calinin
— fundași ; Petescu, Broșovschi, Con- 
druc, Pîrvu — mijlocași ; Sima, Domide, 
Kun II, Axente — Înaintași.

vom reveni cu informații de la 
Lands krona și Ndrrkdping In ziarul 
nostru de milne.

Leiea Baca. 4
Tex^âa
Prsrxx.il ret-

Trocaga; Gi. Gîv Dej 
Otmx Tg. Oena

4 Bîriad
r. Bcjd

Boi
3Cr.er^l rnotafgU 
Cc»r. Gi Gd-Dej 
UJLA. T-eaei
:xapa : L-*ea

Om-z Tg. <
EAaert Pî - — 
nxS. Ccmsruct Gn_ 
Trocașul Gîi. Gheorgî

• M AS.-i — C.~
— Vîîsora: Vax a. Uîurra 

eo.or B-_ad — Rulmentu. BirixL
SERIA a lll-a

X 
X
X 
X
X
X 
X •U-JZS 

L nirea

2 
X
3

3
I
8

BuCT-

1

3 1 
X 3 
3
3
1
1
3
2
2

1 1

2
3
3
3
3
2
4 4—15

S-Zrr.i

6
3
3
4
4
4
3

X 
X
X
X

A-

Deva Unirea Tomnatic
Arad — Minerul Lupeni 2—1
Câlan Gloria Arad 2—6

Someșul
2—0 (1—0)

Vitrometan Mediaș — Lacul Ursu So 
vata 2—0 (0—0)

Viitorul Gheorghieni — Unirea Cristur 
2—1 (2—0)

Oltul Sf. Gheorghe — 1 
Mureș 6—0 (3—0)

Foresta Susenii Bîrgăului 
Covasna 2—1 (2—1).

Forestierul Tg. Secuiesc ■ 
tan Mediaș 1—1 (0—0)

Mureșul Topiița — Textila Odorhei 
2—0 (0—0).

(Corespondenți : I. Pintea, 
șan, C. Malnasi, Gh. Briotâ, 
L. Bucs și V. Pașcanu).

Viitorul Tg.
Carpați

Gaz me-

Z. 
A.

Medie- 
Corciu,4

4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

Bacâa — 
Ocna —

Moeneșt. — V jl V 
“ GXeorth u-Oej 

---De;. Loco 
B ear.

Tn-

Victoria Fior

Car aim an ul Buș-Ploiegti 
(1—1) 
Mija — Șoimii TAROM Bucu- 
(1-0)
Buzău Poiana Cimpina
Berea Chimia Brazi 2—4

Stroe, 
C.

N. Dinei. 
Cosma, v.

r9.

Slobozia. 
Giurru.

4 4 2 114— 4 
4
B
•
•
4
4
3
3
4
4
4
3
4
Tr

5
3
3
3
1
1
3
2

B 
•
1
1
4
3

1 
2
2

2
3
•
2
1
1

2
2
2

3 
7— 3 
B— 4
4- 3

a*— 6
3- 3
9— U
5— 4 
♦— 7
4— 15
3— 8

II
14
11
2
6
3
i 
s
3
4
4
3
1

Mureșul
4—5 (4—4)

Vagonul
(1—4*

Victoria
(4-6)

Constructorul Arad
2—1 (2—1)

CJ.R. Simeria — 
2-: a-4).

(Corespondenți : LL - - — 
G.
X
X
X
X
X
X

Furnirul De ta
U. M. Timișoara

SERIA a Vl-a
Videle — Ch:mia Găești 0—0 

Tr. Măgurele — Recolta Stoi-

1
2
3
1
2X
0
0
1
1
1
2
0
0

3
8
7
7
4
6
fi
6
5
5
5
4
2
2

fiind

4
3
2
3*
3
3
3
2
2
2
1
3
1

18— 4
13— 9
5— 5

10— 14
11— 7 
11— 8
9— 9
6— 24

13— 5
8— 7
9— 9
6—10
8— 7
3—20

1 
1
1
2
2
3
3
3
3
3
3
3
3
5

6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
fi
6

Mediaș 
penalizată cu pa-

— Ene, FL Oprița, 
N.' Gheorghe. A. Gunther, 
și M. Munteanu).

5
5
3
2
2
3
3
3
3
1
1
1
1
1

Simion.
Nicoiae
Mureșul 
Victoria 
Electromotor Tjm- 
Furmrul Deta
Mmerul Lupeni 
Vagonul Arad 
Unirea Tomnatic 
U- M. Timișoara 
Minerul Ghelar

Teliuc

Deva 
CĂlan

s. 
».

10.
11.
12.
13.
14.

13— 1 11
13— 5
16— 3
8— 5
8— 7
5— 6

11—18
B— 8
5— 7
7— 9
4— 8
5— 7
6— 16
6—19

1 o
1 o
2
2
2
2
0
1
1
3
3
2
1
1

Delta

«
6
5
6
6
6
( 
t
*
S
s 
«
( 
«

Furnirul

11 
8
4
4
4
6
5
5
5 
5
4
3 
3

__________________________ Mi
nerul Ghelar. Unirea Tomnatic — Victo
ria Câlan, Gloria Arad — Vagonul Arad, 
Electromotor Timișoara — U.M, TimJ* 
șoara. Progresul Timisoara — Mureșul 
De.-a. Minerul Lupeni — C.F.R. Simeria. 
Minerul Teliuc — Constructorul Arad.

SERIA a IX-a
Ur.irea Dej — Arieșul Cimpia Turaii

3— 0 (3—0)
Dermata Cluj — C.l.L. Blaj 1—0 (1—0) 
Minaur Zlatna — Unirea

4— 0 (2—0) 
Minerul Bihor

(0-0)
Aurul Brad 

(1-0)
Industria sirmei Cimpia Turzil — 

nofrig Cluj Z^rM A-rt)) ..
C.l.L. Gherla ----- -----  ‘

4-1 (1-0)
(Corespondenți 

vâri. N. Băișan, 
P. Tonea și D.
1. Minerul Bihor
2. Aurul Brad
3. Minaur Zlatna
4. C.l.L. Blaj
5. Metalul Aiud
6. Unirea Dej
7. Tehnofrig Cluj
8. Soda Ocna Mureș
9. Ind. S. C. Turtii

19. C.l.L. Gherla
11. Arieșul C. Turzil 
ÎS. Dermata Cluj
13. Unirea Alba lulla
14. Arieșul Turda

(Echipele Unirea Dej,
Si Industria sirmei Cimpia Turzil — 
fiind sancționate — au fost penalizate 
cu cite patru puncte)

Etapa viitoare : Minerul Bihor — Uni
rea Alba lulla, Soda Ocna Mureș — in
dustria sirmei Cimpia Turzil, C.l.L. Blaj 
— C.l.L. Gherla. Arieșul Cimpia Turzii 
_ Arieșul Turda. Metalul Atud — Uni
rea Dej. Minaur Zlatna — Dormata Cluj, 
Tehnofrig Cluj — Aurul Brad.

8. 
*.

10—11. Minerul
10—11. C.F.R. Simeria
11 Progresul Tim.
13. Constructorul Arad 
1*. Gloria Arad

Eiapa viitoare

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

1. Gaz metan Mediaș
2. Lacul Ursu Sovata
3. Minerul Bâlan
4. Viitorul Tg. Mureș
5. Forestierul Tg. Sec.
6. Textila Odorhei
7. Viitorul Gheorghleni

Someșul Beclean 
Oltul Sf. Gheorghe 
Unirea Cristur 
Mureșul Toplita 
Carpați Covasna 
V’trometan Mediaș 
Foresta Suseni

(Echipa Vitrometan 
sancționată — a fost 
tru puncte).

Etapa viitoare : Unirea Cristur — Mu
reșul Topiița, Forestierul Tg. Secuiesc — 
Viitorul Gheorghieni, Foresta Susenii 
BXrg&ului — Vitrometan Mediaș. Mine
rul Bâlan — Textila Odorhei, Lacul 
Ursu Sovata — Oltul Sf. Gheorghe, 
Carpați Covasna — Someșul Beclean, 
Gaz metan Mediaș — Viitorul Tg. Mu
reș.

SERIA a Xll-aPetrolu'
Chunia 

cAnef . 4—o (0—C)
Textilistul Pitești

cai 1—0 (5-4)
Flacăra Moreni •

0—0
Oltul Slatina —

Vede 3—2 (1—1)
Automatica Alexandria 

iești 1—0 (0—0)
Petrolul Tîrgoviște — Progresul Cora

bia (amînat pe 28 septembrie).
(Corespondenți : V. Pancu. D. 

Al. Momete, Gh. Hinca, 
M. Bizon).

1. Flacăra Moreni
2. Dacia Pitești

3—4. Autom. Alexandria
3-4.
5—6.
5—6.

7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

14. Textilistul Pitești
Etapa viitoare :

— Flacăra Moreni. Oltul Slatina

Răsăritul Cara-
Unirea Drăgășani

Zărnești 
(2-0)

Chimica Tirnă-Torpedo 
veni 3—0

Lotrul Brezoi — 
(0-2)

Metalul Copșa Mică 
2-1 (1—I)

Carpați Brașov — i 
ria 2-3 (1—1)

C.F.R. Sighișoara — 
0—1 (0—0) 
I.C.I.M. Brașov 
die 2—1 (0—0)

Oltul Rm. Vilcea 
5—0 (1—0).

(Corespondenți : C. 
M. Fallciu, E. Bogdan, 
Carol și P. Giornoiu).

U.P.A. Sibiu 0—3
c.s.u. Brașov

Alba Iul la Victo-Chimia Or.

I.R.A. dmpma —
1—• (1—•»

Petr o..stul Boldești
Sărat *—* (3—4)

Unirea Focșani — Carpați Sinaia 1—, 
(»-C)

Prahova
teni 1—1 

Metalul
rești 1—2

Chimia
1—0 (1—0) 

Petrolul
(1—0).

(Corespondenți : E. 
V. ăianoliu, V. Albu, 
Gașpar și M. Irimia).

1. I.R.A. Cimpina
2. Unirea Focșani
3. Petrolistul Boldești
4. Carpați Sinaia
.5. daraimanul Bușteni
6. Olimpia Rm. Sărat
7. Petrolul Berea
8. Prahova Ploiești
9. Șoimii TAROM Buc.

10. Victoria Floreștl
11. Chimia Brazi 
12—13. Metalul Mija 
12—13. Chimia Buzău
14. Poiana Cîmpina

Etapa viitoare : Poiana
Prahova Ploiești, Chimia 
talul Mija. Petrolul Berea — Petrolistul 
Boldești. Olimpia Rm. Sărat — Carpați 
Sinaia. Victoria Florești _ Chimia Bu-' 
zău, Șoimii TAROM București — I.R.A. 
CJmnina, Caraimanul Bușteni — Unirea 
Focșani.

4
3
3
3
3
3
3
2
3
1
1
1 
o

1
2
2
2
2
1
1
2
1
0
1
1
1
2

Cimpina — 
Brazi — Me-

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

C.F.R. Roșiorii de
Dada Pi- Metalul

Arlețul
Alud 1-0 Tractorul Brașov

Turda 4—1

Gruia,
fi

Teh-
Independența Cisnă.

C. Ghtțescu Soda Ocna Mureș
Textila Sebeș

Zidaru, 
Turjan, G.

Chiriac, I. 
I. “E. 

M.
: T. Prodan, 
M. Domițian, 
Vatau).

Feher- 
Susan,9— 2 

13— 8
5— 2
5— 2
8— 5
8— 5
6— 6
4— 4
5— 5 

10—15
3— 6
5— 9
2— 7
4— 11

6 4
6 4
6 3
8 3
6
5
8
«
5
6
«
6
«
S

chimia

o 
2 
î 
î
2
1
1
2
2
3
3
4
3

2 
0
2
2
1
1
3
2
1
1
3
1
3
0 5

5
4
3
2
2
2
2
2
2
2
1
2
2
2

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

8
7
7
6
6
5
5
5
4
4
4
4
4
3

8
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6
6

Arieșul

11
19
7
5
6
6
5
5
5
5 
s 
s
4
9

1. I.C.I.M. Brașov
2. Tractorul Brașov
3. C.F.R. Sighișoara
4. Oltul Rm. Vilcea
5. Chimia Victoria
6. Lotrul Brezoi
7. Carpați Brașov
8—9. C.S.U. Brașov
8—9. Torpedo Zărnești

10. Independența Cisnădie
11. U.P.A. Sibiu
12. Chimica Tîmăvenl
13. Metalul Copșa M.
14. Textila Sebeș

(Echipa Textila Sebeș 
ționată 
puncte).

0 
1
1 
0 
0
1
3
1 
0 
0 
o
2
2
1

Petrolul Videle 
Chima Tr. Măg. 
Progresul Corabia 
Oltul Slatina 
Unirea Drăgășani 
Petrolul Ttrg. 
Recolta Stoicănești 
Chimia Găești 
C.F.R. Roșiori 
Răsăritul Caracal

3
3
2
2
2
2
0
1
0
1
Tr. Măgurele 

_____  _ _____ ____ WL-1__ Pe
trolul Videle, C.F.R. Roșiorii de Vede 
— Progresul Corabia. Chimia GSe$t! — 
Recolta Stoicănești Unirea Drăgășani — 
Dacia Pitești, Textilistul Pitești — 
Automatica Alexandria. Petrolul Tîrgo- 
viște — Răsăritul

SERIA
Știința Petroșani

Lugoj 0—2 (0—0)
Minerul Moldova 

Tg. Jiu 7—0 (3—0)

13—

8
6
6
4
4
4
4
7
8

10—10
5— 8 
4— 7
3— 9
8— 9
Turda

DE TINERET—REZERVE
1. Steaua 4 4 0 0 25— 0 8
2. „U“ Cluj 4 3 0 1 11— 2 6
3. F. C. Argeș 4 3 0 1 6— 3 6
4. C.S.M. Reșița 4 2 2 0 8— 5 6
5. Farul 4 3 0 1 7— 5 6
6. Sportul studențesc 4 2 11 7—5 5
7. Dinamo 4 1 3 0 5— 3 5
8. U.T.A. 4 2 11 3—3 5
9. Univ. Craiova 4 2 0 2 8— 7 4

10. Petrolul 4 12 1 4—3 4
11. C.F.R. Cluj 4 1 0 3 6—12 2

12-13. Rapid 4 1 0 3 2—13 2
12-13. A. S. Armata 4 1 0 3 5—16 2

14. Steagul roșu 4 0 1 3 0— 3 1
15. S. C. Bacău 4 0 1 3 5—13 1
16. Jiul 4 0 13 1—10 1

Dunărea Tul*

Marina Mangalia

Suedia, 
RAPID 

feroviarii

Viitorul Brăila

. în
dinamoviști. 
învingătorul 

în campionatul SERIA a IV-a

Angajat în careul Farului, Roșu reia cu capul o minge centrată de pe 
aripa dreaptă. Fază din meciul F.C. Argeș — Farul, încheiat cu un re
zultat nedecis ; 1—1 Foto 1 V, ONESA

obțină, însă, și pe Sălceanu, lucru cu 
care Dinamo este mai puțin de acord.

Oricum, norii încep să se împrăș
tie și credem că, în zilele ce vin, se 
va produce mult așteotata înțelegere.

Jack BERARIU

Comerțul Brăila — Electrica Constan
ța 0—0

Constructorul Galați
cea 2—0 (1—0)

Oțelul Galați — Portul Constanța 1—0 
(1-0)

Granitul Babadag
1—1 (1—0)

I.M.U. Medgidia

î
2
1
2
2
2
1
1
1
1
3
1
0
0
fiind sanc-

a fost penalizată cu patru

MlINE PRONOEXPRES
V-ați cumpărat biletul Pronoexpres 

pentru tragerea de mîine ?
Partioiptad la tragerea Pronoexpres de 

mîine puteți obține mari premii in oam.
Vă reamintim că pînă acum la Prono

expres s-au atribuit de la începutul 
anului pînă în prezent peste 1.400.900 
premii din care peste 70 de autoturisme, 
peste 60 de premii a cîte 100.000 lei și 
peste 540 de excursii peste hotare. După 
cum vedeți, atribuirea marilor premii 
continuă pe o scară ascendent ă, fiecare 
tragere marcind cite unul : iu mai multe 
premii a die 100.000 lei fiecare.

La toate tragerile Pronoexpres s-au 
atribuit mari premii. Este bine de Știut 
că s-au cîștigat premii mari și pe bilete 
fc-acțlonate achitate in cote de 10%,

25% sau 50%. formă de participare extrem 
de avantajoasă, care și-a demonstrat din 
plin eficacitatea.

Perseverînd la sistemele Loto-Pro- 
nosport puteți obține mari premii în 
bani, autoturisme, excursii.

Tragerea Pronoexpres de mîine se va 
televiza în direct.

Caracal.
o VII-O
— Vulturii textiia
Nouă Cimentul

Etapa viitoare : Independența Cisnău>
— Metalul Copșa Mică, Chimica Thmft- 
venl — C.F.R. Sighișoara. Textila Se
beș — Torpedo Zămeiști. Tractorul Bra
șov — T.C.I.M. Brasov. Oltul Rm. VHcea
— Lotrul Brezoi. C.S.U. Brașov — Car- 
oatl Brașov. Chimia Or. Victoria — 
U.P.A. S’ttu.

MARGINALII LA DIVIZIA A
fUrmare din pag. t) mulate, cu caznă, în precedenta 

etapă, la

AUTOTURISME, BANI

CÎȘTIGURILE CONCURSULUI PRONOEXPRES NR. 38 DIN 20 SEPTEMBRIE 1972
EXTRAGEREA I : Categoria 2 : 1 vaxlints 25% a 50.93b lei si 1 vai iantf 10 /0 a 

20.375 lei ; cat. 3 : 8,80 a 8.104 le. ; cat. 4 : 27,80 a 2.565 lei ; cat. 5 : 59,60 a 1.197 4 ! 
cat. 6 : 2.471,85 a 40 lei.

Report categoria 1 : 982.669 lei.
EXTRAGEREA a D-a : Categoria A : 1 variantă 50’0 a 52 852 IfI și 2 variante 

10% a 10.570 lei ; cat. B : 12,35 a 5.387 lei ; cat. C : 35,80 a 1.858 lei ; cat. D : £.214,85 
a 60 lei ; cat. E î 78 a 200 lei ; cat. F j 2.007,55 a 40 lei.

pentru mulți dintre coechipierii lor 
care n-au făcut deplasarea în Fin
landa), nimic mai nedrept pentru... 
formația studențească care — din 
elan și o tehnică pusă în slujba 
jocului simplu — a împletit o 
meritată și reconfortantă victorie. 
Da, aici, pe cîmpul concepției tac
tice, s-a decis, după opinia noas
tră, „bătălia" între oștile 
eolegi-eombatanți, Motroc 
weiller III. Fotbaliștii 
și-au ascultat profesorul, 
balonul să circule, jucătorii dina
moviști, cei mai mulți dintre ei, 
au acționat așa cum nu vrea ...an
trenorul, reținînd balonul la ei mai 
mult 
ceva 
Mare 
ție ? 
subliniem 
importanță
ea vine să cedeze, cu ușurință. 
Sportului studențesc cele două 
puncte cucerite, cu greu, în etapa 
trecută, la Arad, în dauna U.T.A.-ei. 
Dar, vai ! — contraperformanța lui 
Dinamo nu e izolată. în această 
zi de duminică, a surprizelor, F.C. 
Argeș a restituit Farului punctul 
smuls, cu sudoare, Universității 
Craiova, în aceeași zi, a marilor 
bombe, iar C.F.R.-ul clujean „ofe
ră" Petrolului ambele puncte acu-

foștilor 
și Nun- 
studenți 

făcînd

decît trebuie. O fl 
echipa din Șos. Ștefan 
din
Pînă

învățat 
cel 

această usturătoare lec- 
la proba contrarie să 

amănuntul, nelipsit de 
pentru clasament,

ȘEDINJA COLEGIULUI DIVIZIONAR
Ieri dimineață a avut loc șe

dința Colegiului divizionar A. Au 
participat reprezentanții formații
lor din primul eșalon al fotbalu
lui nostru.

La primul punct al ordinei de zi, 
a fost analizată activitatea (sub 
aspectul pregătirii și al jocului) 
celor 16 divizionare, apreciată, în 
genere, ca necorespunzătoare, sub 
nivelul cerut de standardul 
național. Lasă de dorit, la 
pele noastre, atît pregătirea 
cît și aceea tehnico-tactică, 
rece volumul și intensitatea
trenamentelor sînt insuficiente.

Ca necorespunzătoare a fost 
preciată și munca birourilor 
secții în importantul domeniu 
disciplinei și educației, motiv pen
tru care s-a precizat, odată in plus,

inter- 
echi- 

fizică, 
deoa- 

an-

a- 
de 
al

că

că directivele date de F.R. Fotbal, 
anul trecut, își păstrează în între
gime valabilitatea.

Din cele semnalate în legătură 
cu activitatea de ansamblu a echi
pelor noastre au decurs și sarci
nile pentru etapa care urmează și 
care au format 
2 de pe ordinea

Totodată, F.R. 
că, în perioada 
activitate, actuala conducere a Co
legiului divizionar A și-a dus la 
îndeplinire, în bune condițiuni, 
mandatul, recomandînd realegerea 
Biroului divizionar, care, în conti
nuare, va funcționa în următoarea 
alcătuire Gh. Urich — președinte, 
P. Rapaport — vicepreședinte, 
Emil Dobrescu — secretar al co
legiului.

obiectul punctului 
de zi.
Fotbal a apreciat 

primului an de

Reșița.
★

încerca să diminuăm din 
acestor performeri de

Fără a 
meritele 
etapă, ceva ne oprește să gustăm 
pe de-a întregul surprizele de du
minică. Pentru că, dacă, de pildă, 
revirimentul Farului ne bucură, în 
aceeași măsură inconstanța forma
ției campioane ne întristează. Nu 
ne facem temeri în privința jocu
lui de mîine, cu Aris Bonnaweg, 
dar, menținîndu-se pe această li
nie, a comportărilor contradictorii, 
Dobrin et. comp, pot furniza su
porterilor lor decepții în cel de al 
doilea tur al „Cupei campionilor 
europeni", cînd adversarul va fi, 
oricum, mai puternic decît forma
ția luxemburgheză. Și, nu numai 
pentru că a venit vorba de aceste 
competiții continentale — care, e 
știut, angajează fotbalul pe care-1 
reprezinți — să consemnăm aici și 
alarmantele evoluții ale U.T.A.-ei 
și „U“ Cluj, ambele învinse, la 
Brașov și, respectiv, Tg. Mureș, la 
aceeași diferență de goluri (3). Este 
drept, U.T.A., prin ultimele ei re
zultate, ne cam pusese în temă cu 
posibilitățile ei actuale ; dar refe
ritor la „U“ Cluj ? Ne va face să 
tremurăm de pe acum pentru re
turul (cu Levski Spartak Sofia) de 
la 4 octombrie ? Ii vor fi de ajuns 
cele trei goluri cu care ea conduce 
după manșa I ? Ar trebui să re-

• flecteze mai bine la aceste între
bări și studenții clujeni, și să se 
pregătească în consecință...

Mai puține griji în privința re
prezentării în aceste întîlniri inter
naționale oficiale, programate mîi
ne în Europa, pare să ne producă 
Rapidul. După un start mai greoi, 
cauzat și de fisurile lăsate de Lu- 
pescu și Dumitru, echipa începe să 
se așeze, grație coloanei vertebra
le (Boc — Grigoraș. Savu — An- 
geiescu, Marin Stelian — Neagu), 
care tinde să se sudeze. S-a potri
vit de minune ca și Steaua să evo
lueze sîmbătă la înălțime și iată cum 
din disputa a doi parteneri valoroși 
a rezultat un derby reușit. Un 
spectacol — reconfortant, am zice, 
după episodul Helsinki — care a 
probat, la marea majoritate a ac
torilor. o atitudine sănătoasă, de 
respect față d» spectatori. L-am 
văzut, de pildă, pe Iordănescu (un 
Iordănescu încă departe de forma 
care I-a consacrat), urmărindu-1 
pe... Pop pînă în apropierea careu
lui propriu, cînd fundașul Rapidu
lui urca impetuos pe culoarul lui 
în atac. Și în acele momente, de 
dăruire totală a aripei militare, am 
convenit că așa ceva SE POATE 
ȘI ÎN FOTBALUL NOSTRU ; așa 
ceva însemnînd acea conștiință 
profesională indispensabilă perfor
manței.

conștiință

-k
și oarecari rețineriFelicitări 

pentru liderul clasamentului. Stea
gul roșu : felicitări pentru cele 6 
puncte acumulate pînă în prezent 
(cu un golaveraj de 8—0) și... re
țineri din cauza acelui recent 1—5 
din „Cupa Balcanică11. Firește, abia 
duminică. în derbyul de la Plo
iești, care opune două echipe ne
învinse, vom avea adevărata mă
sură a valorii formației brașovene.

ARBITRII JOCURILOR CU GRECIA Șl ALBANIA
întîlnlrea amicală România — Grecia, 

care se va disputa la 11 octombrie la 
București, va li condusă de o brigadă

PREGĂTIRILE ECHIPEI DE 
JUNIORI

în vederea pre- 
Internațional de 
nostru reprezen- 
meciurl de pre-
17 octombrie el

în cadrul pregătirilor 
llminariilor Turneului 
Juniori U.E.F.A., lotul 
tativ va susține citeva 
gătlre. Astfel, la 15 și
se va deplasa tn Polonia unde va juca 
in prima zi cu selecționata similară a 
Poloniei, iar apoi cu reprezentativa o- 
rașulul Bydgoszcz. La 9 noiembrie, lo
tul va tntllnl echipa Bulgariei tntr-un 
oraș care urmează să fie desemnat, 
iar revanșa acestui meci va avea loc 
la 25 februarie 1973 In Bulgaria.

de arbitri iugoslavi, la centru fiind 
N. Mladenovici , iar meciul cu Albania 
(29 octombrie Ia București, In cadrul 
preliminariilor C. M.) de un „trio" e- 
len, avînd la centru pe Vamvacopoulos.
• Returul partidei F. C. Argeș Pitești — 

Aris Bonnaweg va fl arbitrat de Kat- 
soras (Grecia).

ARBITRI ROMÂNI PESTE 
HOTARE

C. Petrea, I. Rus și Tr. Moarcâș vor 
conduce jocul amical dintre Ceho
slovacia și R. D. Germană (1.XI la 
Bratislava). Miercuri 27 septembrie, A. 
Bentu, O. Anderco și V. Topan vor ar
bitra returul partidei Ferencvaros-Bu
dapesta — Floriana La Valetta (o—1 
în tur), din Cupa cupelor.

Prsrxx.il


• șl păstrează
Ca niciodată mai aprigă, mai dis- 

aceasta 
a XX-a ediție jubiliară a olimpia
dei de șah. Participarea record — 
peste 60 de țări în turneul masculin 
si aproape 30 în cel feminin — 
demonstrează marea râspîndire, am 
putea spune universalitatea pe care 
o cunoaște sportul mintii, dar face 
în același timp din ce în ce mai 
grea lup,ta pentru afirmare în ierar
hia mondială.

Anul acesta, la Skoplje, a fost 
nevoie de opt grupe preliminare, a 
cite opt echioe fiecare, spre a sta
bili pe cele 16 finaliste care se vor 
întrece pentru titlul suprem dotat 
cu tradiționala Cupă Hamilton- 
Russel.

De la început s-au înregistrat și 
cîteva absențe individuale specta
culoase : campionul mondial, Robert 
Fischer, în echipa S.U.A. și fostul 
campion al lumii. Boris Spasski, în 
echipa U.R.S.S., Bent Larsen în cea 
a Danemarcei, Meking în formațiu 
Braziliei, Na.idorf în selecționata 
Argentinei. Dar aceasta nu a scăzut 
cu nimic valoarea tehnică a competi-

țjutată și mai pasionantă

TURUL CICLIST
AL BULGARIEI

— Echipa română, pe locul 4 —
SOFIA, 25 (Agerpres). — Etapa 

a 5-a a Turului ciclist al Bulgariei 
a purtat caravana pe traseul Ga
brovo — Razgrad (162 km). Primul 
a trecut linia de sosire rutierul so
vietic Ceaplîghin, cronometrat cu 
timpul de 3h 53:31. Cu plutonul 
doi, la 1 minut și 27 secunde, au 
sosit și cicliștii români M. Hriso- 
veni, N. David și Fr. Gera.

Tricoul galben continuă să fie 
purtat ,de Trifonov (U.R.S.S.), ur
mat de coechipierul său Zibirev — 
la 1:01, polonezul Kwalski — ia 
1:30. Concurenții români ocupă ur
mătoarele locuri : Gera (10) — la 
4:19, Cernea (14) — la 4:42, David 
(16) — la 4:42, Hrisoveni (41) — 
la 8:54, Tănase (63) — la 48:24.

Clasamentul general pe echipe: 
1. U.R.S.S. — 45h 30:06; 2. Polonia
— la 3:52 ; 3. Cehoslovacia — la 
4:32 ; 4. România (Combinata Brăi
la — Brașov) — la 6:38 ; 5. Bulga
ria — ia 7:28 ; 6. Italia — la 8:12 ; 
7. Olanda — la 9:09. In clasament 
figurează 15 echipe.

Etapa a 6-a se va desfășura pe 
ruta Razgrad — Tolbuhin.

mari șanse
ției care s-a 
nale de un 
înalt.

Reprezentativa _ 
parte din grupa a 
drcDt principale con___
calificare echipele S.U.A.. Filipice 
și Austriei. Austriecii au ce< 
americanii s-au detașat, așa 
tru locul II, care asigura c 
au luptat practic România 
pine. In meciul cu Austria 
putut alinia formația de ba; 
rece Gheorghiu făcuse o anrigcl 
acută, iar Ghițescu o tox/Infecție 
alimentară și... rezultatul a fc 
egal : 2—2. Filipinezii au profitat 
acest stop și. învingind Tumsia 
3>'»—i ,. au reușit să obții 
avans de un punct, înaintea 
a Vl-a in care s-au ir.tîlni 
două rivale.

După cum ne-a relatat aseară, 
telefonic, dr. Octav Trnianescu. an
trenorul echipei, meciul acesta a fost 
deosebit de echilibrat și de greu. 
Nerestabilit încă complet, Gheorghiu 
a pierdut la prima masă, cu negrele, 
în fata talentatului campion filipi- 
nez Torre. Ciocâltea a restabilit 
egalitatea. învingîndu-I cu albele, la 
masa a doua, " 
maestru ’ . r____
constant la turneele zonale. La masa 
a treia, cu negrele. Ghițescu. și el 
într-o stare fizică precară, a fost 
învins de Rodriguez. Și astfel, ne-am 
pomenit conduși cu 2—1. Partida de 
la masa a patra dintre Badilla si 
Ghizdavu s-a întrerupt. Ea a fost 
reluată a doua zi și printr-o analiză 
precisă si minuțioasă Ghizdavu a 
reușit să cîștige astfel că scorul a 
redevenit egal : 2—2. De altfel, mezi-

de
dovedit încă d 
nivel ca n

noastră
VIII

pe Cardoso, cunoscut 
internațional, participant

el

turneul
V

STAN SMITH

PENTATLON MODERNCONCURSUL DE
ANGELES

la egaiiU

au
Moscova

Age
r.au 

Pa’a

avut 
atît
Iată
cros

Atacantul sovietic Vla
dimir Șadrin conduce 
pucul în treimea cana

dienilor.

Ia co-
Parcul

Bulgariei
din

MOSCOVA

cîștigat

LA SOFIA, DUBLA VICTORIE A GAZDELOR

SPORTIVI 
DIN CHIȘINĂU 

LA ÎNTRECERILE
ATLETICE

ÎNVINGĂTOR PENTRU

Vgerpres).

cea In fațâ - — 
Bste greu de ere- 
•a să-i '-treacă

Vaieriu CHiOSc

Iată situația. înaintea 1 
runde a preliminariilor și în 
lalte grupe: I) U R.S.S. 18, 
marca 13, Finlanda li:., II) 
lavia 19, Peru 18: „ Elveția 
III) Ungaria și Polonia 19: », 1 
gia 18',, IV) R.F.G. 22. Islanda 15, 
Argentina 14*2, V) Cehoslovacia 
19*/i, Spania 15l/j, Mongolia 14. VI) 
R.D.G. 20. Suedia 16. Canada 15* 
Vil) Bulgaria 18'i, Olanda 18, Alba
nia 15‘/j.

Dar.e-
Iugos- 

i 16: „ 
Norve-

AG ENDA SĂPTĂMiNII
25—30 CICLISM Turul Bulgariei.

Turul Canadei (profesioniștii.
25—1.X-. ȘAH 

TENIS
A XX-a Olimpiadă, la Skoplje. 
Turneu pentru Marele Premiu 
FILT, la Sa.„ Francisco (cat. B>.

25 HOCHEI U.R.S.S. — Canada (seL profesio
nistă), la Moscova

26-30 TIR „Cupa Prietenia", la PIsen 
(Cehoslovacia).

27 FOTBAL Meciurile-retur din cadrul 
primului tur al Cupelor europene

28 HOCHEI U.R.S.S. — Canada, la Moscova
28 FOTBAL Returul finalei Cupei intercontinen

tale. Ajax Amsterdam — 
Independiente Buenos Aires, la Am
sterdam

30—l.X. ATLETISM Franța — M. Britanie — U.RS.S- 
la Paris.

1 CICLISM Cursa Paris — Tours (profesio
niști).

— Tur- 
tenis 

■iat cu 
an Stan

finală cu 
său Roscoe 

agenției 
în comcn- 
man ame- 
bine și In 
seturi la 
adversar,

SOFIA, (prin telefon, de 
respondentul nostru). In 
Libertății din capitala 
s-a desfășurat ultima probă 
cadrul concursului internațional de 
pentatlon moderr* crosul. O re
marcabilă comportare au 
sportivii polonezi, învingători 
la individual cît și pe echipe, 
acum clasamentul probei de 
și cel final al întrecerii desfășu- 

timp de cinci zile la Sofia : 
individual: I. Peciak (Polonia) 
p, A. Pepeleankov (Bulgaria)

Si - 
rată 
cros 
11'7.
1105 p, S. Tomașov (Ungaria) 1 096

p, ...18. S. Olariu 961 p, 21. M. 
Cosmescu 934 p, 23. A. Kim 880 p; 
pe echipe : Polonia 3 315 p. Bul
garia 3 222 p, Ungaria 3159, 
. ..România 2 775 p; clasamente 
finale : individual — A. Pepelean
kov 5 176 p, A. Sokolov (U.R.S.S.) 
5 040 p, V. Bratanov (Bulgaria) 4 996 
p, ...16. /Olariu 4 225 p. 17. Kim 
4 189 p, 22. Cosmescu 3 260 p ’ pe 
echipe : Bulgaria 15 066 p, U.R.S.S. 
14 536 p, Polonia 14.370 p, Ungaria 
13 714 p, România 11 674 p, Bulga
ria II 11 443 p.

TOMA HRISTOV

Hocheistii canadieni
9

oftwîce la

CAUZA EȘECURILOR BOXERILOR
/Urmare din pag. 1) propus, au răbdare in aș- 

momentului propice pen
proprie majorității competitorilor, 
rămîne să vedem ce au arătat deo
sebit în ring marii campioni olim
pici, de tipul Gedo, Kuznețov, Cor
rea, Lemeșev, Parlov sau Steven
son. BOXUL PRACTICAT DE EI 
ESTE ECONOMICOS, SIMPLU, FĂ
RĂ ARTIFICII, DAR EXTREM DE 
EFICACE. Chiar cu prețul lipsei de 
spectaculozitate, ei fac o cheltuială 
minimă de energie, în urmărirea

scopului 
teptarea 
tru a declanșa atacurile, nu se nă
pustesc orbește, au un dezvoltat 
simț ai distanței, se apără foarte 
bine și lovesc decisiv, doar atunci 
cind sint siguri de țintă. La toate 
acestea se adaugă o excepțională 
forță de lovire, consumată numai in 
momentele favorabile, Iati 
tul succint al campionul: 
pe care cîțiva dintre 
sus l-au întruchipat

portre- 
-model, 

cei citați mai 
perfect.

SLĂBICIUNILE PUGILIȘTILOR ROMÂNI
•

Boxul românesc s-a prezentat la 
turneul olimpic cu o formație com
pletă, din care făceau parte trei 
tineri lipsiți de experiență interna
țională (în ciuda evoluțiilor lor 
promițătoare la campionatele euro
pene de tineret) și opt boxeri ruti- 
nați, trecuți prin focul multor bă
tălii pe ringurile europene și ame
ricane, ba chiar, unii dintre ei, la 
a doua experiență olimpică (Vasile, 
Cuțov, Zilberman și Alexe). Ca 
urmare a unor pregătiri intense, 
desfășurate în condiții bune, inclu- 
zînd dese întîlniri internaționale, un 
stagiu la altitudine și o atentă a- 
sistență științifică, era firească as-

face față eu

ION POPA, antrenorul coor
donator al lotului i „Cel mai 
ușor lucru din lume ar fi să dăm 
vina insuccesului grupului nos
tru de boxeri pe seama ghinio
nului sau a accidentărilor. Aceas
ta ar fi insă o cale facilă, pe care 
eu nu o aleg. Adevărul este că 
băieții noștri au atacat prea 
hazardat, s-au aruncat neorgoni- 
zat înspre pumnii adversarilor. 
La antrenamente, apreciind cali
tățile combative, caracteristice 
boxerilor români, noi i-am încu
rajat să și Ie perfecționeze pe 
acestea, dar am fost in același 
timp prea îngăduitori cu lipsa lor 
de poftă atunci cînd era vorba să 
exerseze mijloacele de apărare, 
exerciții firește mai plictisitoare. 
Ei înșiși trebuie să-și fi dat sea
ma acum cit de 
totuși pregătirile 
niu“.

utile ar fi fost 
in acest dome-

noștri (ca și a 
marii mase a iubitorilor acestui 
sport) la o serie de performanțe ’a 
înălțimea prestigiului pe care pugi- 
lismul românesc și l-a creat mai 
ales în perioada dintre ultimele 
două Olimpiade. Judecind realist 
valoarea boxerilor noștri, în con
textul unui dificil turneu olimpic, 
se aștepta ca ei să obțină 2—3 me
dalii, dintre care una poate chiar 
de aur, așteptată din partea lui 
Calistrat Cuțov.

IN LUMINA ACESTOR PREVE
DERI, BILANȚUL OLIMPIC AL 
BOXULUI ROMÂNESC ESTE NE
MULȚUMITOR. Singura medalie, 
cea de argint, obținută de Ion Alexe 
în condițiile cunoscute, nu poate sa
tisface speranțele pe care sportul 
românesc Ie-a pus în capacitatea 
lotului de box.

Nu se poate face, firește, abstrac
ție de momentele accidentale, care 
au stăvilit ascensiunea unora din
tre candidații români la locuri 
fruntașe, cum a fost cazul Iui An
tonii! Vasile sau Calistrat Cuțov 
Precum era normal ca pretențiile 
noastre să nu fie exagerate în pri
vința posibilităților celor trei tineri 
boxeri (Alexandru Turei, Marian 
Lazăr sau Marian Culineac) care, 
în ciuda ambiției lor, sînt încă prea

pirația boxerilor

cruzi pentru a putea 
succes unei competiții de o aseme
nea tărie. Ceea ce nu înseamnă că 
perspectivele lor sînt închise, pen
tru că. iată, chiar și în aceste con
diții, Marian Lazăr a produs o ma
re surpriză, depășindu-1 pe concu
rentul sovietic Solomin, într-un 
meci în care, din păcate, arbitru 
i-au refuzat decizia.

Toate acestea pot fi considerate 
circumstanțe atenuante la adresa 
lotului nostru de box. Dar compor
tarea reprezentanților noștri nu râ- 
mîne lipsită de semne de întrebare, 
dacă luăm în considerație elimina
rea foarte timpurie a unor sportivi 
cu renume, cum sînt Alee Năstac 
(victima unui k.o. fulgerător), Victor 
Zilberman, Ion Gyorffi sau Con
stantin Gruiescu.

Prima constatare este necesar să 
o legăm de o EVIDENTĂ STARE 
DE AUTOMULȚUMIRE MANIFES
TATA ÎNAINTE DE OLIMPIADA 
DE CĂTRE BIROUL F. R. BOX. 
DE ANTRENORI ȘI SPORTIVI, 
bazată pe unele succese anterioare 
ale boxului românesc, motiv 
tru care au apreciat nivehil 
Pic și posibilele apariții de 
valori, la nivelul cunoscut de 
aceștia Din această cauză VALOA
REA MULTOR BOXERI ROMÂNI 
N-A FOST NICI MĂCAR ACEEA 
ar.At.atA ÎN PERIOADA PRE- 
OLIMPICĂ.

IMPRESIA GENERALA PE CA
RE NE-AU LASAT-O BOXERII 
NOȘTRI A FOST ACEEA CA FOR
MA LOR FIZICA. ÎN PERIOADA 
TURNEULUI OLIMPIC, ERA ÎN 
SCĂDERE. ÎN LOC SĂ PAR
CURGĂ ULTIMA CURBA ASCEN
DENTA. Deși datele măsurătorilor 
efectuate în campania de pregătire 
de la Piatra Arsă păreau liniștitoa
re. iată că forma sportivă a 
rilor noștri, la Miinchen. nu 
la înălțimea așteptărilor, 
lipsit tocmai această armă.

pen- 
olim- 

noi 
către

boxe- 
a fost

Ne-a 
care-i

R

si

nu i-au adus

al doilea joc susținut la
Sporturilor" din Moscova pentru 
urmări meciul de hochei pe ghea
ță dintre selecționatele U.R.S.S. și 
Canadei. Aceasta a fost a doua în- 
tiinire disputată, în ultimele 
zile. între cele două redutabile 
mâții ale hocheiului mondial, 
cheistii canadieni au obținut 
torta cu scorul de 3—2 (0—0, 
0—0). revanșind insuccesul 
prima întîlnire a turneului, 
an pierdut cu 4—5.

Ca și 
prilejuit 
fisurată 
După o 
a doua 
canadieni 
echioei gazde marcind trei puncte 
in numai 1 minut și jumătate prin 
D. Hull, Coumoyer și Henderson, 
făcnd ca scorul să devină 3—1, de
oarece echipa sovietică înscrisese 
in min. 21 prin Leapkin. Cu toate 
eforturile gazdelor de a egala si
tuația, acest lucru nu a fost posi
bil Cel de al doilea punct al echi
pei sovietice a fost realizat în mi
nutul 37 de Iakușev.

Marți, formațiile Canadei și 
U.RSB. se întîlnesc în cel de-al 
treilea meci, programat tot la 
Moscova.

trei 
for- 
Ho- 
vic- 

3—2.
din 

cind

in primul joc, meciul a 
o partidă pasionantă, des- 
la un înalt nivel tehnic, 

repriză animată, în cea de 
parte a partidei hocheistii 

au surprins apărarea

SA ÎNCHEIAT
con.

ele aceiin dureroasele accidentări care au 
scos din luptă trei dintre principalii 
preten den ți români la medalii. In 
mcmentul in care l-am văzut pe 
Calistrat Cuțov în ring, smuigîn- 

za din gură, am înțeles 
pierdut stăpînirea de 

abordează lupta nerațio- 
nervilor și nu minat de 
care trebuie să-I caracte-

„TOIP DE L AVENIR “
Competiția internațională ciclis- 

tă „Tour de l’Avenir“ — Trofeul 
Peugeot s-a încheiat la Sochaux cu 
victoria rutierului olandez Fedor 
den Hertog. Pe locurile următoare 
s-au clasat Schmid (Elveția) — la 
19 sec., Bourreau (Franța) — la 
32 sec.. Duchemin (Franța) — la 
3:11, Brentegani (Italia) — la 3:23 
etc.

de luptă, dorință de ■ învinge. O 
anumită apatie părea să fi pus stă- 
pinire pe unii dintre boxerii noș
tri. provenită dintr-o tocire lentă a 
spiritului de sacrificiu, dintr-o creș
tere evidentă a spiritului de con
servare. Cum ar putea fi altfel ex
plicate evoluțiile șterse, caracteriza
te doar prm prudență exagerată, de 
pildă ale lui Victor Zilberman sau 
Ion Gyorffi ? Au existat și efecte 
la polul opus : abordarea hazardată 
a luptei, fără atenția necesară, a- 
saltarea neorganizată a adversari
lor, independent de valoarea 1 
Urmarea imediată, necruțătoare, 
acestui stil de

boxerilor români 
F-

box

lor.
. a

s-a manifestat

SUEDIA (etapa a 18-a) : Echipa 
Landskrona (adversara formație' 
Rapid București In „Cupa Cupe
lor"), a pierdut în deplasare cu 1-5 
(0—3) în fața echipei Aadvidaberg, 
iar Norrkoeping (adversara echipei 
U. T. Arad în „Cupa U.E.F.A.") a 
fost învinsă, în deplasare, cu 1—0 
(0—0) de formația Oergryte. Alte 
rezultate : A.I.K. — Oester 2—3 ; 
Halmstad — Gais 2—0 ; Malmoe — 
Oerebro 0—0 ; Djurgaarden — Ham- 
marby 8—1. 
vidaberg — 
24 p; 3. — 
Norrkoeping 
krona — 17 p.

Clasament: 1. — Aad- 
27 p ; 2. — A.I.K. — 
Oester — 22 p ; 4. — 
— 22 ;... 8. — Lands-

ezu'totele nesotisfccotoore o’e
Io turneul olimpic de la Miinchen necesită, 
rește. o analiză moi aprofundată, pe cere o va 
întreprinde, fără îndoială, in scurt time. Biroul 
federal. Succintelor noastre comentarii, o>n arti
colul alăturat, om vrea să le adăugăm doar cî

teva observații de ordin general, venind în sprijinul celor 
chemați să realizeze analiza orientativă și de perspec
tivă

1. Considerăm că in lotul național de box s-a întro
nat un anumit „senatorial de drept" care pe de o parte 
diminuează ia unii boxeri (siguri pe lecui lor in echipă) 
dorința de perfecționare, iar pe de altă parte frineaze 
progresul și dorința de ascensiune a unor tineri can
didați la gloria sportivă. ,

2. Tendința de a evita cu orice preț unele infrin
ged, chiar si in partide amicale sau lipsite de impor
tanță pe plan internațional, a determinat Federația de 
box să apeleze mereu la aceiași boxeri pe care-i con
sidera capabili de performanțe imediate, neglijind sti
mularea elementelor de perspectivă, la care sporul de 
experiență nu poate veni decit in condițiile evoluției in 
cadrul echipei naționale. Ținerea acestora in permanen
tă rezervă nu este in măsură să încurajeze creșterea lor 
valorică, lipsind in același timp pe titulari de stimulen
tul unei concurențe. Introducerea in formație a tinerilor

du-și proto 
că el și-a 
sine și că 
nai, pradă 
luciditatea
rizeze pe un boxer complet. Iată de 
ce — lulnd în considerare și straș
nicul croșeu cu care a fost scos din 
luptă Alee Năstac — sîntem îndrep
tățiți să remarcăm o altă carență 
mai veche a pugiliștilor noștri, și 
anume lipsa mijloacelor adecvate 
de apărare din arsenalul lo- de cu
noștințe tehnice.

Din punct de vedere tactic, este 
de menționat faptul că — scontind 
o evoluție mai convingătoare in 
partea a doua a meciurilor — an
trenorii lotului au indicat elevilor 
lor, in prima repriză, o anumită 
doză de prudență, pe care aceștia 
au aplicat-o, uneori, exagerat, prin
tr-o îndelungă espectativă. Numai 
așa se face că Gabriel Pometcu, 
prelungind studiul adversarului, a 
permis lui Kuznețov să ia, încă din 
prima repriză, un avans decisiv de 
puncte, a cărui recuperare, cu toată 
bunăvoința boxerului român, a fost 
practic imposibilă. Antrenorii noștri 
au neglijat faptul că în condițiile 
excelentei pregătiri fizice a majori
tății adversarilor, era o imprudență 
să Se mizezg exclusiv pe impresia 
finală a judecătorilor, în loc să se 
abordeze meciurile cu toată tăria, 

încă de la primul sunet de gong.

Turei, Lazăr și Culineac a fost impusă mai curind de 
împrejurări decit de dorința unei împrospătări a lotului.

3. Din trecerea in revistă a carențelor actuale ale 
boxului nostru nu pot fi omise secțiile de specialitate 
de pe teritoriu, a căror slabă activitate determina in 
final penuria acută de elemente valoroase la unele 
categorii de greutate. In același timp, sinterr. nevoiți să 
subliniem excesiva și exclusiva atenție pe care activiștii 
federației de box o acordă lotului național, neglijind 
controlarea și îndrumarea secțiilor de box din țară.

4. In activitctea antrenorilor lotului național se ob
servă o oarecare sablonizare in conducerea pregătiri
lor, ceea ce reiese din absența elementelor noi, de sur
priză, in evoluțiile boxerilor noștri fruntași, mai ales in 
fața unor adversari care le cunoșteau stilul de luptă. 
Se cere revizuit sistemul de divizare c antrenamentelor 
in cadrul lotului, potrivit apartenențelor de club, in- 
trucit in acest fel se eludează dirijarea unitară a pregăti
rilor, in lot, ca și la club, efectuindu-se de fapt 
același program.

Rezultatele boxerilor noștri la Olimpiadă, așa cum 
au fost, nu trebuie să demobilizeze lumea pugilistică 
de la noi, pentru că dispunem de un potențial umăr 
și material care nu așteaptă decit să fie valorificat, 
spre reafirmarea frumoaselor tradiții ale spoitului cu 
mănuși din România.

BULGARIA (etapa a 6-a) : Echipa 
Levski Spartak Sofia (adversara 
formației Universitatea Cluj în 
„Cupa U.E.F.A.), a cîștigat pe teren 
propriu cu 1—0 meciul susținut cu 
echipa Spartak Pleven prin punctul 
marcat de Veselinov. Alte rezultate: 
Slavia Sofia — Cernomoreț Bur
gas 4—1 ; Etîr Tîrnovo — Ț.S.K.A. 
Septemvrisko Zname Sofia 2—2 ; 
Spartak Varna — Beroe Stara Za- 
gora 0—4 ; Laskov Iambol — Lo
komotiv Sofia 1—2 ; Volov Șumen— 
Trakia Plovdiv 1—0 ; Pernik — Bo
tev Vrața 2—1 : Lokomotiv Plov
div — Dunav Ruse 4—0 ; Akademik 
Sofia — Cerno More Varna 3—3. 
Clasament : 1. — Lokomotiv Plov
div — 9 p ; 2. — Ț.S.K.A. — 9 p ; 
3. — Levski Spartak — 8 p.

UNGARIA (etapa a 2-a) : Kom- 
lo — Zalaegerszeg 1—0 : Salgotar- 
jan — Honved 0—2 ; Ujpest Doz- 
sa — Egyetertes 5—0 ; Ferencva- 
ros — Raba Eto Gyor 4—1 ; Dios- 
gyor — M.T.K. 0—0 ; Tatabanya — 
P.E.C.S. 0—0 ; Szeged — Videoton 
2—1 ; Csepel — Vasas 3—1. Cla
sament : 1. — Ferencvaros — 4 p; 
2. — Honved — 4 p ; 3. — M.T.K. 
— 3 p.

IUGOSLAVIA (etapa a 7-a) :
Partizan Belgrad — Radnicki Niș

„CUPA INSULUI"
IAȘI 25 (prin telefon). Sîmbătă 

și duminică s-a desfășurat pe sta
dionul din dealul Copoului con
cursul de atletism dotat cu „Cupa 
lașului". La întreceri au partici
pat numeroși atleți și atlete din 
mai multe orașe ale tării, precum 
și oaspeți de peste hotare, spor
tivi ai selecționatei orașului Chi-* 
șinău.

Rezultatele au fost 
de timpul nefavorabil 
temperatură scăzută), 
bune performanțe au 
de atleții sovietici, învingători în 
majoritatea probelor. Cîteva rezul
tate : MASCULIN : 100 m — Ana
toli Radu (Chișinău) 10,8, 200 m 
— A. Radu 22,6, înălțime — Viktor 
Bolșov (Chișinău) 2,11 m; FEMI
NIN: 100 m — Liuba Dracovat 
(Chișinău) — 12.6, greutate —♦
Svetlana Doljenko (Chișinău) 17,54 m.

influențate 
(ploaie, vînt, 

Cele mai 
fost obținute

D. DIACONESCU — coresp

TURNEUL DE HANDBAL
AL ARMATELOR PRIETENE

La Wroclaw au început întrece-* 
rilc Turneului de handbal al ar
matelor prietene la care participa 
echipe militare din Polonia, 
U.R.S.S., Bulgaria, Cehoslovacia, 
R. D. Germană, Ungaria și Româ
nia. Țara noastră este reprezentată 
de echipa Steaua care în primele 
două partide a întrecut cu 27—14 
(13—6) reprezentanta Bulgariei la 
această competiție și a terminat la 
egalitate, 16—16 cu formația R. D. 
Germane, 
vacia — 
lonia — 
Ungaria -
Polonia -
R. D. Germană — Bulgaria 18—17 
(8—6), Ungaria — U.R.S.S. 22—15 
(11-10).

Alte rezultate : Cehoslo-
U.R.S.S. 19—16 (8—9) Po-

Ungaria 22—19 (12—8),
— Bulgaria 23—13 (13—5),
- U.R.S.S. 17—16 (12—8),

RECORDURILE AMBIȚIEI...
Așa cum s-a mai scris, așa 

cum se intimplă destul de des . 
și — la urma urmei — așa cum 
este normal, perioada de timp 
imediat următoare unei mari 
competiții prilejuiește obținerea 
de performanțe excelente unora 
dintre sportivii cărora le-a fost 
refuzată satisfacția victoriei in 
marea confruntare, 
ilustrează cel mai 
fenomen, explicabil prin elibera
rea uriașelor energii acumulate 
in pregătirea olimpică și neex
ploatate la capacitatea maximă 
la Jocurile Olimpice Cele două 
săptămini trecute de la încheie
rea întrecerilor de la Miinchen 
au investit cu titulatura de re
cordmani mondiali atleți care 
n-au obținut victoria la J.O. — 
in trei din cele patru cazuri pe 
treapta a doua, a podiumului — 
învinși atunci de încărcătura 
nervoasă a întrecerii sau de 
ziua mai bună a adversarilor. 
Iată în ordine cronologică re
cordurile stabilite de învinșii de 
la Olimpiadă.

Discobolul Ricky Bruch, „co
pilul teribil" al atletismului sue
dez s-a clasat pe locul trei la 
Miinchen, după Ludvik Danek și 
Jay Silvester. Bruch nici n-a 
așteptat sfirșitul Jocurilor, s-a 
înapoiat acasă, la Malmoe, unde 
și-a vărsat năduful stabilind un 
nou record mondial : 68,58 m. 

Fondistul belgian Emile Put- 
temans, merituos „secund" al 
lui Lasse Viren în proba de 
10 000 m la Olimpiadă (locul 5 
la 5 000 m) stabilește la un in
terval de o săptămînă două re-

Atletismul 
bine acest

corduri mondiale de o valoare 
excepțională: 7:37,6 la 3 000 m 
și 13:13,0 la 5 000 m, și-l învin
ge în întrecere directă pe du
blul campion olimpic Lasse Vi
ren. (De altfel, Puttemans este 
un obișnuit 
șiturilor de 
amintiți el 
1971 cu un 
tale valoroase).

înainte de Olimpiadă, Iordan- 
ka Blagoeva era marea favorită 
a probei de săritură în înălți
me, datorită constanței în rezul
tate in jurul cifrei de 1,90 m. 
Blagoeva a fost întrecuta de o 
săritoare care nu-și dă seama 
nici acum dacă victoria ei a fost 
vis sau realitate. Duminică, spor
tiva bulgară a reintrat în drep
turi sărind 1^4 m, performanță 
aproape incredibilă.

In sfirșit. Argentina Menis se 
revanșează pentru runda olim
pică a duelului cu Faina Mel
nik, răpindu-i acesteia recordul 
mondial, pe care îl așează la 
mai puțin de 3 metri de o gra
niță fantastică: 70 m ! Pentru 
a înțelege ce înseamnă pentru 
aruncarea discului disputa Me
nis — Melnik, subliniem că per
formanța Argentinei (67,32 m) 
este superioară cu peste 9 metri 
rezultatului cu care Lia Mano- 
liu cîștigase acum 4 ani la Ciu
dad de Mexico!

Nu greșim, credem, afirmind 
că aceste recorduri reprezintă 
reacții firești ale unor ambiții 
renăscute.

Vladimir MORARU

recordman al sfir- 
sezon, dacă vă re- 
a încheiat și anul 
mănunchi de rezul-

2— 1 ; Bor — Steaua Roșie Belgrad 
0—5 ; Olimpia Liubliana — Hajduk 
Split 4—0 ; Celik Zenika — Velez 
Mostar 1—1; Borac Banja Luka — 
Zelezniciar Sarajevo 1—2 ; Spartak 
Subotița — Dynamo Zagreb 2—2; 
Sutjeska — Vojvodina Novi Sad — 
1—2 ; Sarajevo — Vardar Skoplie
3— 1 ; O.F.K. Beograd — Sloboda 
Tuzla 2—1. Clasament: 1. — Stea
ua Roșie Belgrad 11 p ; 
leznlciar Sarajevo 
O.F.K. Beograd —

PORTUGALIA
Montijo — Leixoes 
Atletico 3—1 ; Benfica Lisabona — 
Beira Mar 9—0 ; Guimaraes — Co
imbra 3—1 ; Sporting — Farense 
3—1 ; Unio Tomar — Barreirense 
3—1 ; F. C. Porto — Belenenses
1— 1. Clasament: 1. — Benfica — 
6 p ; 2. — Sporting — 6 p ; 3. — 
Belenenses — 5 p.

OLANDA (etapa a 7-a) : Ajax 
Amsterdam — Groningen 3—0 ; F.C. 
Twente — Feyenoord Rotterdam 
0—0 ; Alkmaar — F. C. Utrecht
2— 2 ; Sparta Rotterdam — F. C. 
Amsterdam 5—0 ; Excelsior Rotter
dam — Go Ahead Deventer 0—2 ; 
F. C. den Bosch — Nec Nijmegen 
0—1 ; Telstar — Nac Breda 2—0 ; 
F. C. den Haag — P.S.V. Eindho
ven 3—0. Clasament : 
13 p ; 2. Ajax — 12 
- 9 p.

AUSTRIA (etapa a 
stadt — F. C. Vienna 0- 
ker Innsbruck — A. K. Graz 1—0 ; 
Rapid Viena — Alpine Donawitz 
1—0 ; A.S.K. Linz — Admira Ne
ustadt 1—1 ; Admira Wacker — 
Voest Linz 2—0; Austria Salzburg— 
Wiener Sport Club 0—0; Sturm 
Durisol — Austria Viena 0—5 ; Bre
genz — Austria Klagenfurt 0—2. 
Clasament: 1. Rapid Viena — lip; 
2. Admira Wacker — 11 p ; 3. 
A.S.K. Linz — 7 p.

R. D. GERMANA — Hansa Ros
tock — Carl Zeiss Jena 2—2 ; Lo

a 3-a) :
9 p.
(etapa
2—0: Boavista—

1. Feyenoord 
p ; 3. Sparta

6-a) : Eisen- 
l ; Wac-

Antrenorul Arscv (dreapta) de la. 
Levski Spartak se consultă cu fos
tul antrenor al echipei naționale, 

Boșkov.

komotiv Leipzig — F. C. Magde
burg 0—4 ; Chemie Halle — Dy
namo Berlin 2—2 ; F. C. Karl Marx 
Stadt — Chemie Leipzig 1—0 ; Wis- 
mut A.U.E. — Rotweiss Erfurt 2—0; 
Vorwarts Frankfurt pe Oder — Sa
chsenring Zwickau 1—2; Union 
Berlin — Dynamo Dresda 0—1.

SPANIA (etapa a 4-a) : Depor- 
tivo Coruna — Burgos 2—1 ; Va
lencia — Saragossa 0—0 ; Oviedo— 
Granada 3—0 ; Sevilla — C.F. Bar
celona 0—2 ; Atletico Madrid — 
Real Madrid 1—0 ; Espanol Barce
lona — Las Palmas 4—0 ; 
tico Bilbao — Gijon 2—0 ;
Sociedad — Castellon 0—0 ; Mala
ga — Celta Vigo 1—0. Clasament : 
1. — C. F. Barcelona — 8 p ; 2. — 
Saragossa — 6 p ; 3. — Atletico 
Bilbao — 6 p.

Atle- 
Real

Tedavlla și administrația i București, str Vasile Conta at, 18 j telefoane J («utrala 1110.05, secția corespondenți 1151.09, Interurban 12 și 286 | telex r spot Ir um buc. 180. Tiparul L P. .Informația", București 40.369


