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ASTĂZI - MECIURI DECISIVE 
PENTRU CALIFICARE:

Zi importanta 
pentru a patra 
sezon în arena 
Romania-Austria, turul primei etape a 
cupelor europene și Finlanda-România. 
astăzi este din nou rîndul echipelor 
de club să susțină partide internați
onale. Trei dintre ele — F.C. Argeș Pi
tești, Rapid București și U.T. Arad — 
evoluează, în condiții și împrejurări 
diferite, în a doua manșă a celor trei 
cupe europene : piteștenii, învingători 
și la Luxemburg, joacă azi acasă ; 
rapidiștii, victorioși și ei in primul 
meci, iși apără avantajul luat 
Landskrona ; iar arădenii, învinși 
Arad, vor încerca o reobilitare 
Norrkoping.

Pentru iubitorii fotbalului ziua 
astăzi va fi lungă pentru că un nteci 
se dispută dupâ-amiaza, iar celelalte 
două seara și prin intermediul tele
viziunii și al radio-ului le vor putea 
urmări pe toate trei :

Ora 15.30, Pitești : F. C. Argeș — 
Aris Bonnaweg Luxemburg (2.—0)
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• LANDSKRONA BOYS RAPID BUCUREȘTI

de

pentru fotbalul nostru, 
oara prezent în acest 
internațională. După

,n 
la 
la

U. T. ARAD

cea de la Norrkd- 
tronsmite primele 

restui citemativ cu
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CANOIȘTII Șl CAIACIȘTII ROMÂN!

Șl l-AU ADĂUGAT STRĂLUCIREA ALTOR 4 MEDALII

Jocul va fi televizat - întregime 
iar finalul lui va fi transmis si a 
radio începînd din jurul orei 17.

Ora 20, Landskrona : Boys Lands- 
krona — Rapid București (0-—3).

Deoarece partida ocecsta începe 
mai devreme decit 
ping, radio-ul va 
30 de minute, iar 
jocul U.T.A.-ei.

Ora 20,30, Norrkoping : IFK Norr
koping — U.TJU (2—1).

Timp de 6C de 
fi t-onsnws Io -aco aftempti» 
de la Londskrcna. uanînd 
me>e 30 ce minute să fie rezervate 
e«cian aceste, intilniri.

0" paranteze — rezultatele cn tur). 
A patra reprezer-tontă. .U‘ Ouj. 

va disputa returul meciului cu Levsii 
Spartei Sofia. la 4 octombrie.

Gtrtî in peg. a 3-a relatări de Io 
Prtest), Norrkoțxr-q ți Landskrona-

CAMPîOXATELE SAȚIOXALE DE CĂLĂRIE
Jucătorii echipei Ans in fața hotelului Union, înaintea plecăm sr-e Pi:

Pe pista nautică de Ia Oberschleiss
heim, „flota Snagovului" a făcut (din 
nou) dovada incontestabilă a valorii 
cucerite — și păstrate de-a lungul ani- 

< lor — pe apele Ballaratului, la Saga- 
. mi ori la Xochimilco. Măturisim că, 
lin ciuda omeneștilor îndoieli de o cli- 

"*pă, am crezut tot timpul în talentul, 
pregătirea și în puterea de luptă a 
echipajelor noastre reprezentative de 
caiac-canoe. Am crezut, ferm, și în... 
medalii ! Spunînd acestea nu vrem 
decit să subliniem acea plăcută și re
confortantă certitudine a victoriei, a 
dîrzeniei și ambiției, cu totul remar
cabile, cu care modeștii sportivi ai 
Snagovului ne-au obișnuit încă de la 
triumful de aur al Olimpiadei austra
liene.

La Miinchen n-au lipsit, desigur, 
emoțiile — pentru că ele au însoțit 
evoluția tuturor supercampionilor — 
dar, parcă, altfel decit în alte finale,

ECHIPAJELE ȚARII NOASTRE au 
devenit o prezență prestigioasă în 
6 din cele 7 finale olimpice, cucerind 
medalii — aur, argint și bronz — în 
patru dintre ele.

Fără îndoială, elogiile se cuvin, 
înainte de toate — este, într-un fel, 
una din legile nescrise ale sportului 
— campionilor ; de aceea am și înce
put aceste impresii anunțînd străluci
ta victorie a lui Patzaichin. Dar — 
mai ales că am văzut și acea memo
rabilă finală la canoe dublu — să nu 
uităm nici acele contribuții de „ar
gint" și „bronz" care, împreună cu 
„punctele olimpice" au dat valoarea 
generală a bilanțului pe care-1 co
mentăm astăzi cu satisfacție deplină. 
Așadar. .

La Miinchen, Ivan Patzaichin a 
tranșat net în favoarea sa duelul cu 
Wichman, favoritul probei, și a de
venit din nou campion olimpic, de

• Un titlu olimpic. In total 4 medalii, 24 de puncte • Bilanț superior Cei doi canoiști prezintă recolta de

Foto : DRAGOȘ NEAGU

Patzaichin și Covaliov 
medalii.

Vremea a fost, ieri, de partea 
călăreților care au putut să reia 
în condiții acceptabile întrecerile 
din cadrul campionatelor naționale 
ce se desfășoară la baza hipică din 
Calea Plevnei. Totuși, terenul mu
iat de ploaia din ajun a pus pro
bleme dificile tuturor concurenți- 
lor, care au fost obligați să abor
deze probele, în special cele de 
obstacole, cu deosebită prudență.

Programul de dimineață a cu
prins doar proba de dresaj rezer
vată iuniorilor, care au avut de 
executat progresia de categorie 
semiușoară- Campionul ediției pre
cedente. ploieșteanul Sorin Bădu- 
lescu cu Rubin a avut o evoluție

Craioveanul Grigore 
Lupancu, cu calul Pa
lermo, a reușit perfor
manța de a fi singurul 
concurent care a înche
iat traseul în proba 
nr. 1 de obstacole fără 
nici o penalizare, ceea 
ce constituie o serioasă 
Opțiune pentru titlul de 
campion.

apreciată de juriu 
(111—112—108), care 
să înregistreze un punctaj 
ral ce i-a adus, în final, 
titlu.

note bune 
permis 

gene- 
un nou 

De altfel, acesta este ulti-

cu 
i-au

mul său tricou de campion al ju
niorilor, deoarece începînd de anul 
viitor el trece peste „granița- ce-

(Continuare in pag. a 3-a)

Masă rotundă la Fabrica de confecții Focșani

FEMEILE pot fi atrase mai mult
ÎN ACTIVITATEA SPORTIVĂV

In clasamentul pe țări • Ivan Patzaichin — cel mai valoros canoist

din lume • Contribuții prețioase-de „argint'1 și de „bronz11 — la un

remarcabil succes al caiaciștilor și canoiștilor noștri.

afirmarea olimpică părea, tuturor, ine
vitabilă.

Este, acum, ora retrospectivelor, a 
bilanțului.

CUM SE PREZINTĂ CAIACUL ȘI 
CANOEA LA ACEASTA ANALIZĂ, 
CE VALOARE AU PERFORMANȚE
LE REALIZATE DE ECHIPAJELE 
NOASTRE ÎN CONTEXTUL FINA
LELOR DE LA OBERSCHLEISS
HEIM, ÎN ANSAMBLUL REALIZĂ
RILOR OBȚINUTE DE DELEGAȚIA 
ROMÂNIEI la această — evident— 
cea mai dificilă dintre edițiile Jocu
rilor Olimpice ?

Cifrele sînt, ca întotdeauna, con
cludente.

Echipa de caiac-canoe a ROMÂ
NIEI a cucerit la Miinchen un titlu 
olimpic, un total de 4 medalii și 24 
de puncte. Dar, cifrele au, adesea, ne 
voie de comentarii...

IVAN PATZAICHIN, acest foarte 
tinăr mare maestru lntr-un snort a 
cărui dificultate nu o cunosc decît 
cei care au trudit ani de zile, tn to
vărășia pagaei, pentru a smulge cro- 
nometrului o zecime, ori poate o su
time de secundă, a cîștigat prima me
dalie de aur, la Miinchen, pentru echi
pa României. Nu este un fapt divers 
un joc al întîmplării.

ECHIPA ROMÂNIEI de caiac-canoe 
a reușit — singură — să întrerupă și
rul victoriilor (de altfel, previzibile) 
echipajelor sovietice, pe pista de la 
Oberschleissheim. Nici această auten
tică performanță nu este, desigur, 
un fapt divers.

data aceasta în proba de simplu, ca 
o revanșă, parcă, după nechibzuința 
tactică ce l-a costat — credem — me
dalia de aur cu patru ani în urmă, pe 
pista de la Xochimilco.

Tot la Oberschleissheim s-a dispu
tat, însă, o finală în care aurul ți 
argintul și-au schimbat strălucirile 
pină la trecerea echipajelor de linia 
de sosire. Legile sportului sînt aspre, 
dar drepte. Trei sutimi de secundă 
au decis ca echipajul nostru să se 
claseze pe locul II in finala probei de 
canos dublu. Dincolo de rezultatul 
strict (mai mult decit apreciabil) sa
lutăm acea probă de valoare incon
testabilă pe care Patzaichin și Cova
liov au trecut-o cu succes, răsplă- 
tindu-ne prin aceasta țea și prin „ar
gintul" cucerit) toate așteptările.

Am avut, de asemenea, prilejul să 
vedem splendida cursă realizată de 
echipajul de Kt — 1 000 
pic, Vernescu, Zafiu și 
care — clasat pe locul 2 
trat o foarte frumoasă 
într-una c... _Ă_ __ 1
olimpice de caiac.

Da, în proba feminină 
blu am avut cu toții multe emoții. 
Speram la un „bronz", dar l-am văzut, 
în final, primejduit de finișul puternic 
al echipajelor adverse. Fetele noastre 
— Maria Nichiforov și Viorica Dumi
tru — au știut, însă, să-l apere, să-l 
păstreze.

Au mai obținut puncte în clasa-

mentuT(neoficial) al finalelor: Coșniță- 
Simiocenco (2), Maria Nichiforov (1).

Bilanțul echipei de caiac-canoe ne 
mai arată ceva : FAȚA DE EDIȚIA 
MEXICANĂ A JOCURILOR OLIM
PICE S-AU OBȚINUT. IN PLUS, O 
MEDALIE (DE ARGINT) ȘI 4 PUNC
TE, ceea ce exprimă o evidentă creș
tere valorică, progrese incontestabile 
care au făcut posibilă, la Miinchen 
o reprezentare de prestigiu a caiacu
lui și canoei din România.

Avem, astfel, mai multe puncte de 
referință. Vom sublinia in mod deo
sebit două dintre ele : canoiștii și caia- 
ciștii au adus echipei României CEL 
MAI MARE NUMĂR DE PUNCTE ; 
pe plan olimpic sportul caiacului și

canoei din țara 
PE LOCUL II, 
a altor țări cu 
nea poziție fruntașă în 
lorilor internaționale.

Dacă raportăm rezultatele obținute 
— lăsînd, desigur, la o parte posibili
tățile reale care au existat pentru. .. 
dublarea „aurului" în probele de ca
noe — la prevederile inițiale, la o- 
biectivele stabilite încă cu multă vre
me înainte, putem desprinde lesne 
îndeplinirea lor, ceea ce vorbește de

noastră S-A SITUAT 
înaintea 

pretenții
Ungariei și 

la o aseme- 
ierarhia va-

Don C-ARLEȘTEANU
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Societatea socialistă, întemeiată pe egalitatea deplină între toți membru 
ei, solicită tuturor o participare conștientă, activă, și deplină la producerea 
bunurilor materiale, la îmbogățirea patrimoniului cultural și științific. 
Firește, la acest complex proces de dezvoltare al societății, o contribuție 
importantă și-o aduc femeile. Ele au obținut remarcabile succese în do
menii de activitate care păreau, la un moment dat, inabordabile. In ca
lea afirmării femeii au stat numeroase bariere, dar ele au fost cu timpul 
depășite, femeile putînd fi întîlnite acum în cele mai diverse locuri de 
muncă.

O astfel de barieră a constituit-o și sportul, prezența femeilor pe 
stadion fiind considerată într-o vreme incompatibilă cu locul lor în so
cietate. Acum, apariția lor pe terenurile de sport a devenit ceva obișnuit, 
ele afirmîndu-se în aproape toate disciplinele sportive.

Iată de ce am considerat util să organizăm la Fabrica de confecții 
din Focșani, unde femeile reprezintă 90 la sută din totalul salariaților, 
o discuție privind modul în care activitatea sportivă le poate sprijini in 
realizarea sarcinilor de producție, care sînt posibilitățile de practicare a 
sportului în fabrică și în oraș, despre mișcarea fizică ca mijloc de re- 
confortare șt de păstrare a feminității. Au participat la dezbatere: FLORICA 
ANDREIAȘ — dispecer, ELENA RADU, MARIANA FLOREA, TUDORITA 
OANCEA, JENICA IOSIF muncitoare, " 
președintele asociației sportive, PETRE 
ției, AUREL TINICHIGIU — medic.

VASILE LAZA — șef contabil, 
MUREȘAN — secretarul asocia-

ln ultima finală a „naționalelor" de tenis

VIOREL MARCU (Dinamo),
CAMPION LA SIMPLU

EXERCIȚIILE DE GIMNASTICA 
POT AVEA O EFICIENTA 

ECONOMICA

RED. ! în ce măsură sportul, mișcarea 
fizică in general, poate deveni un ajutor 
in procesul de producție ?

m, cu Sciot- 
Vartoiomeu, 

— • înregis- 
jarte frumoasă performanță 
din cele mai grele finale

de caiac du

Mutată de la Cluj la București, ul
tima finală a campionatelor naționale 
de tenis — ediția 1972 — s-a consu
mat ieri, după ora prlnzului, pe te
renul central al parcului sportiv Stea
ua, de la Ghencea. In meciul decisiv 
al probei de simplu bărbați, dina- 
movistul bucurețtean Viorel Marcu 
obține o netă victorie și totodată pri
mul său titlu de campion al tării, la 
seniori.

învingătorul și-a manifestat supe
rioritatea încă de la începutul parti
dei, adversarul său. Ion Santel, nepu. 
tînd prelua decît rareori inițiativa 
Marcu se distanțează rapid. în primul 
set, cu două breakuri consecutive 
(2—0 și 5 1). continuind la fel de 
bine și în cel de-al doilea, cînd doar 
ultimul ghem e<te mai dirz disputat, 
fiind decis abia după șase set-baluri,

egalate
3-0 in

fiecare dată de Sântei. Lade fiecare dată de Sântei. La 
.. setul trei, Sântei are o reve

nire surprinzătoare, reușind pentru 
prima oară să egaleze. El este insă 
din nou condus, cu 4—3 și 3-3, se 
apropie apoi la 5—4, dar Marcu clș- 
ttgă printr-un ultim efort și al zece
lea ghem, cu serviciul, terminlnd 
învingător. Finala a durat 1 oră și 
40 minute.

Am 
noului 
cial la 
a luat 
atac. E . .. __
prezentat insuficient 
o gripă virotieă.

Scorul finalei t Viorel Marcu (Di
namo București) — Ion Sântei (C.S.U. 
Construcții Bucuicști) 6—1, 6—2, 6—4.

remarcat verva deosebită a 
campion, foarte bun în spe- 
loviturile de pasing, prin care 
adversarului orice șansă în 
diept, însă, că Ion Sântei s-a 

restabilit după

s

ly"

VIOREI. MARCU 
(Dinamo București) 

noul campion

f.a. : La noi in fabrică lucrează un 
mare număr de femei, determinat, fi
rește, și de profilul unității noastre. In 
multe secții, activitatea este aproape se
dentară, fiind solicitate numai anumite 
părți ale corpului. Trebuie să mal adaug, 
de asemenea, că multe operații solicită 
și o încordare nervoasă sporită, ceea ce. 
desigur, după cîteva ore de lucru intens 
determină o scădere a randamentului în 
procesul de producție. Pentru a readuce 
organismului vioiciunea necesară, cea 
mai bună soluție este practicarea unor 
exerciții de gimnastică, adaptate specifi
cului profesiunii. La noi s-a introdus a- 
cest sistem, fapt care mi-a dat posibili
tatea să observ că el are și o eficientă 
economică. Spunind aceasta mă gindesc 
că după repriza ae gimnastică ritmai 
de lucru crește, muncitorul est.e mai 
bine dispus, calitatea muncii sporește.

E.r. : Eu_ am să vă ofer un exemplu 
personal. Sînt la o vîrstă la care reuma
tismul mă încearcă adeseori. Datorită po
ziției nu prea comode la mașina la care 
lucrez, după un timp simt dureri destul 
de puternice și. implicit, nevoia de a 
face mișcare, de a-ml „dezmorți" oa
sele. cum se spune. Mărturisesc că nu 
nț-am lăsat ușor convinsă de eficiența 
gimnasticii, dar cu vremea ml-am dat 
seama de utilitatea ei și acum nu aș 
Putea să-mi continui activitatea fără ca

Emanuel FANTANEANU

(Continuare in pag. a 2-a)

S-au încheiat întrecerile campionatului național 
de parașutism

ILIE NEAGU Șl EVA BALOGH - CAMPIONI
Marti la prtnz, pe aerodromul 

București — Clinceni s-au încheiat 
campionatele naționale de parașu
tism. Cu toate condițiile atmosferice 
nefavorabile, pînă la urmă întrece
rile s-au desfășurat în totalitatea 
probelor.

Rezultate finale : INDIVIDUAL : 
salt de la 1 000 m cu aterizare la 
punct fix — masculin : STAN VA- 
SILE (lotul national) ; feminin : 
DOINA KEREKES (lotul național) j

salt de Ia 2 000 m cu executarea 
de figuri impuse — masculin • ILIE 
NEAGU ( lotul național) ; feminin : 
FLORICA UȚA (lotui național) ; 
Proba pe echipe : 1. Lotul național, 
2. Aeroclubul „Moldova" Iași, 3. 
A.S. „Șoimii" Buzău. CLASAMENT 
GENERAL INDIVIDUAL ; MASCU
LIN — 1. Ilie Neagu, 2. Vasile 
Stan, 3. Ștefan Niță ; FEMININ : 
1. Eva Balogh, 2. Florlca Uță, 3. 
Jferia Iordănescu,



TENIS
Intr-un an al marilor afirmări 

românești în tenis, ultima ediție 
a campionatelor țării capătă sem
nificații aparte. Nu atît pe planul 
rezultatelor finale, cit mai ales pe 
acela al valorilor existente azi în 
eșalonul fruntaș de jucători și ju
cătoare, acel fond de rezervă pe 
care se poate construi, în viitor, 
schelăria succeselor așteptate. Din 
acest motiv, chiar dacă de la Cluj 
au lipsit primele rachete — în 
frunte cu Iile Năstase — angrena
te. în aceeași perioadă, în activita
tea marilor turnee internaționale șl 
a pregătirilor pentru finala „Cupei 
Davis", întrecerile n-au fost mai 
puțin interesante de urmărit.

SCHIMB DE GENERAȚII LA UN RIDICAT NIVEL CALITATIV HOCHEI NOILE MODIFICĂRI ALE REGULAMENTULUI

tot atît de important este faptul 
că acest schimb se face la un ni
vel calitativ ridicat, așa cum arată 
întrecerile abia încheiate.

Desigur, campionatele de la Cluj 
au atras și pentru motivul că — 
în proba de simplu masculin — 
ele constituiau un criteriu de se
lecție pentru desemnarea echipie
rilor nr. 3 și 4 din reprezentativa 
țării. Perspectiva de a-și vedea în
scrise numele pe soclul ilustrei 
„Salatiere de argint", la apropia
ta finală, a însuflețit în mod deo
sebit de competitori. Șl aci am 
avut satisfacția de a nota, printre 
candidații direcți la titlu, o serie 
de tineri în ascensiune. Dintre a-

bler“. Voleul său aspru și smeciul, 
pe cale de a se perfecționa, îi sînt 
arme de preț pentru această spe
cialitate.

Dreptul de a păși în echipa re
prezentativă a fost cîștigat de Vio
rel Marcu și Ion Sântei, doi jucă
tori care au mai purtat tricoul de 
Davis-cupmeni, în edițiile trecute. 
Ei s-au detașat, destul de catego
ric, de restul competitorilor. Mai 
cu seamă învingătorul ultimei fina
le, dinamovistul Viorel Marcu, care 
cucerește pentru prima oară titlul 
de campion al țării.

La capitolul întrecerii feminine 
ar fi multe de notat. în primul 
rînd, poate tot atît de prețioasă ca

Noii campioni naționali de tenie: Virginia Ruzici. Mariana Simionescu (ambele Dinamo București), Dumitru 
Hărădău, Viorel Sotriu iambii Steaua), Traian Marcu (Dinamo Brașov).

unei tenismane junioare. De îndată 
ce-și va corecta cîteva elemente 
tehnice încă deficitare (cum este, 
de pildă, serviciul al doilea). Ru
zici va putea aspira la rezultate și 
mai înalte. De asemenea, împreună 
cu Mariana Simionescu, coechipie
ră în finala cîstigată la dublu fe
minin și adversară în cea de mixt, 
ea formează un cuplu de certă va
loare.

Nu vom încheia aceste rinduri 
fără aprecierea datorată eforturilor 
depuse de gazde în scopul bunel 
desfășurări a întrecerii. Din nefe
ricire. vremea potrivnică a ridicat 
greutăți eu neputință de trecut. De 
aceea, prezența remarcată, în finala 
probei de dublu, a clujenilor Lu
cian Bolder și Gheorghe Kotnoroczi. 
poate fi socotită drept o frumoasă 
și meritată compensație.

Radu VOIA

BASCHET -i
N nniZH d

Pe aceste criterii, semnalate mai 
sus, ediția d.n acest an a _nato
nalelor' ne-a oferit satisfacții cu 
totul deosebite. Din cele opt titluri 
puse în joc — in totalul cea— 
cinci probe — nu -na: put n de 
șase, în toate întrecerile de perechi, 
revin reprezentanților * -.--etului 
Nici unul din noii campon: be
dublu nu depășește virsta de 22 de 
ani... Iar la dublu feme:. ca-r.p.oa- 
neie noastre totalizează tmpre uaă 
abia 33 de ani !

Iată un tablou reconfortant ca
pabil să dea temei speranțelor pe 
care le punem intr-im scr.rr.b ra
pid de generații în vîrful p -a— ie 
acestei discipline sportive, ta acea 
reîmprospătare a cadrelor de ju- 
cători capabili de performanță. Șt

ceșt-a. cel mal departe în turneu 
a mers fostul r.unedorean Dumitru 
Hârâdău. semifinaîist al probei. In 
rizââl progres practirind un tenis 
de frumoasă al-n. tenismanal ste- 
Lst poate avansa cttrfnd și pe trep
tele clas f:.ter i l-am recomanda, 
totajr. ma- -naltă concentrare în 
joc și ma; patină crispare. ca și 
respectul ctrrerh: pentru valoare- 
adversa.—uIxl Toate acestea repre- 
nsa rtsâtur ale ipeătorului ma
tin'. așa e=~n bndr să devină fi ei 
CcectvpQeril să; de dubli Tiarei 
*in«irie. ea care a tatpirțrt ricSorta 
ta Exală. ne șna\rx t^ai mțj-t 
V te s. 3-s est» tirzru ca ei
să F-o trxmvi dar avea -m- 
p-es-a că Secure poete desen: ta 
pranol riad sa Ioane ten „tto-

și afirmarea tinerelor, este acea 
splendidă revenire a unei cam
pioane. Iudith Dibar-Gohn recuce
rește titlul, pe care l-a mai deținut 
de patru ori pînă acum. ultima 
oară în 1969 Calitățile sale tehni
ce, prea binecunoscute, sini du
blate acum de o maturitate și un 
simț deosebit al jocului, care o fac 
încă imbatabilă.

Nu greșim, însă, dacă spunem că 
performanța învinsei sale din fi- 
eală, tînăra Virginia Raziei, este 
tot atît de prețioasă. Ea a disputat 
ta total trei finale, cîștigînd alte 
două dintre eleZ Jocul pe care-1 
practică acum se aprop-.e de nive
lul maxim pe care-1 poți pretinde

fllMSll IMM’» DL (HJLAW
Ia e-apa a n-a a prîmX-i tur a- «2 

rid B au fost ur-nawa ele
rezultate . MASCULIN : CLu>arxa Cluj — 
Mureșul Tg. Nxres >-« <«—J5. «i-S» 
— proaspăta proyyaxâ in divizia se* 
cundâ a taru: a ci* o surprinzătoare 
victorie asupra eeft-pe Mureșul, care 
in pr-.mâvarâ tna xr a ir. di. u.a A. 
c;u;em: au ©ouius axa; >-.ta:ea umpxui 
și au avu: ta Tacac, 25 P F Ba nț 13 P 
ce: mai ten <P. *AD\ ACT —
coresp.j, C-S.U. Basc- — Pooxefctara 
Galați «5—C (33—•<) — ar^^-a;. de do
rința d* a re**esâ ta «tar ..-a A. g-A’-l enu

SE APLICĂ CHIAR
Au mai rămas puține zile pînă 

cînd, și la noi în țară, hocheiul pe 
gheață va începe să fie prezent pe 
agenda competițiilor de amploare, 
oferind — așa ca întotdeauna — a- 
matorilor de spectacole sportive 
„tari1*, tradiționalele dispute cu 
crosa și pucul, cu bogăția lor de 
faze palpitante. Prima întrecere • 
sezonului va fi organizată la Bucu
rești, pe patinoarul „23 August" 
(mai bine mai tîrziu, decît nici
odată...) și va pune față-n față cele 
8 echipe participante la campiona
tul diviziei A, care își vor măsura 
forțele în cadrul „Cupei României". 
Competiția, dincolo de interesul pe 
care-1 stîrnește prin prilejul ce-1 
oferă de a lua un prim contact cu 
formațiile noastre fruntașe, are și 
menirea de a departaja pe partici
pante. urmînd ca după clasamentul 
ei final să se alcătuiască cele două 
grupe valorice aie diviziei A.

înainte însă de a vorbi despre 
„Cupa României' și despre locui ei 
in ansamblul competițiilor interne, 
mult mai actual ni se pare să a- 
mintim. fie și succint, cititorilor 
cîteva din noile modificări ale regu
lamentului de joc, modificări care 
vor intra în vigoare începînd chiar 
cu partidele inaugurale ale sezonu
lui. Cea mai substanțială dintre a- 
ce-te meci ficări este, de tapt, o ac-

DE LA PRIMA COMPETIȚIE:
tualizare a unei reguli mai vechi, 
ce fusese anulată din dorința de a 
se acorda jocului un plus de dina
mism. In speță, este vorba de fap
tul că regula „degajării interzise" 
nu se mai aplică atunci cînd în a- 
ceastă situație se află o echipă 
care este in inferioritate numerică 
ca urmare a pedepselor primite. 
Este, ca să zicem așa, un act de 
justiție al L.I.H.G. care — după 
opinia noastră —• se grăbise să sa
crifice pe altarul spectaculozității, 
o prevedere regulamentară ce avea 
darul să ajute ca o formație să nu 
suporte prea multe dezavantaje 
pentru aceeași culpă.

O sene de alte precizări se re
feră la jocul portarului și la prote
jarea lui. De pildă, de acum înain
te se va putea dicta o eliminare 
minoră (2 minute) jucătorului care 
atacă eu corpul portarul aflat în 
suprafața porții sale, indiferent 
dacă el este sau nu în posesia pu
cului sau dacă măcar îl controlea
ză. Măsura este dintre cele mai 
juste, fiind de așteptat ca spațiul 
din fața porții, adică acolo unde se 
petreceau de cele mai multe ori 
busculade în lupta pentru puc, să 
fie ceva mai... liniștit. în plus, ar
bitrii au astfel ocazia să intervină 
eficient și să dicteze sancțiunile 
cuvenite în cazul cînd, așa cum

„CUPA ROMÂNIEI**
obișnuiesc deseori atacanțil, ei je
nează sau blochează portarul. în 
același timp, apărătorul porții unei 
echipe nu poate, Insă, bloca sau 
„plimba" pucul de-a lungul manti
nelei dacă nu este presat sau atacat 
de un adversar, după cum tot por
tarul va fi pedepsit cu o eliminare 
de 2 minute în cazul cînd ia parte 
la joc, indiferent în ce mod, din
colo de linia roșie, de la centrul 
terenului. El poate, așadar, acțio
na ca orice jucător, firește asumîn- 
du-și riscurile de rigoare, numai 
In jumătatea proprie de teren.

Alte modificări ale regulamentu
lui sînt de natură pur disciplinară 
sau administrativă. De pildă, că
pitanul sau ajutorii săi se pot a- 
dresa arbitrului pentru a afla na
tura deciziei sale, însă nu au drep
tul să pună sub nici o formă la 
îndoială justețea deciziei. De ase
menea, casca și apărătoarea de băr
bie sînt obligatorii, ca și masca Ia 
portar, iar în patinoare, la compe
tițiile oficiale, fumatul este interzis.

Cum spuneam, toate aceste mo
dificări sau . noi precizări ale regu
lamentului intră în vigoare imediat, 
deci chiar de la jocurile „Cupei 
României" care încep duminică, 1 
octombrie.

însemnări după „Cupa României"

FEMEILE pot fi atrase mai mult 
ÎN ACTIVITATEA SPORTIVĂ

DEȘI MAI EXISTA „DEBUSOLĂRI“,

SÎNT PE... DIRECȚIA
La cabana Trei Brazi din apropie

rea Predealului, orientarea turistică 
românească și-a sărbătorit — la fi
nele sâptăminii trecute — 25 de ani 
de existență, trecînd cu acest prilej 
:-. revistă realizările și progresele 
făcute în acest sfert de veac, dar 
r.euitind să consemneze și inerentele 
lacune Aceste trei zile de neuitat 
petrecute în decorul Bucegilor, în 

fam:::e a „orientariștilor" au 
reporterului muîte și puternice 

rresi . dintre care e foarte greu 
să selectezi și să transcrii

Vom începe, totuși, cu ..Cupa Ro
mi- ci* aflată la cea de a Vil-a 
eci’ic si onorată de prezența ,cam- 
n:.arei mondiale, maghiara Șarolta 
Mor<iart și de echipa masculină 
a Ungariei, medaliată cu bronz la 
C M. din Cehoslovacia. A fost o 
corr.peti;:? de o dîrzeme rar întîl- 
r.iti în care frigul, ceața și ploaia 
n- -eu do- edit încă o dată că acest 
soort (mai puțin cunoscut marelui 
public) este aspru și crincen, bazat

(Urmare din pag. 1)

tn paura de rucru să nu execut rr„?a 
repriză de gimnastică-

V. L. : Indiscutabil, activitatea spor:. S 
eonstituie un sprijin efectiv in procesul 
de producție al fabricii noastre, a i'.d 
o eficientă pozitivă asupra canr-.ă-_: <• 
calitiții muncii. Din păcate, treb-.e *a 
recunoaștem ; facem incă prea pe.-.-
tru ea efectele să fie mai viz-.b -e ca 
sportul să pătrundă mai profund in 
ta salariatelor noastre.

M. F. s Pentru noi. sportul con-- •. • 
un mijloc de relaxare, dar ș: de refa-ere 
a unor energii ' cheltuite. Este r.r—; 
ea după recuperarea lor să pot: z- 
ait randament, mai cu seamă ca ; -
țările nu sint deloc ușoara

A. T. : Din punct de vedere med.co 
activitatea de educație fizică, la -t. 
acționează ca factor de reconf amare *.- 
zică șl psihică. Stat numeroase -azur e 
cind un muncitor simte ca oox o» 
poate îndeplini obligațiile de serrtrta. e- 
xeeutînd. din proprie iniția- î - 
mișcări de relaxare. Este un sen.-t a 
generaliza măsura devine o ePeaMMe 
de rațiune, cu repercusiuni dmcae asu
pra producției

, psiure.

OM NT-ȘJ DOREȘTE 
O Tivul4 PERFECTA?

SPORTIVII NOȘTRI

BUNĂ!

SPORTUL POATE PRODUCE 
MUTAȚII ȘI PE PLANUL 
RELAȚIILOR DE MUNCA

RED : Considerați ei spomn' 
constitui un mijloc de apropiere, de cu
noaștere. de stabilirea omt net redate 
Intre dumneavoastră Si i alrgă de anatet

M. F. : Mie mi-a - "
jucat handbal, ac.
practicantă a or.er.-i . - '
în timpul serviciu . —
«lății, le-as numi nrialr*. perwadd 
in care Iți pot: for-.: a • î-r. $. : -. ■ • 
mită părere despre -t - ■' ".
puține ori am putut să-rm <■ oeae*-a 
că ea a fos* greș ii. — 
tocmai pe terenul de sport- Vhmai. ♦» 
acest motiv, și în re.au . - 
au intervenit schimbări. luUI fu * 
altfel. în folosul bur.ulx =« a. pv 
ducției.

V. L. : Noi nu cretel e să atOandB OP-

pe dificultatea alegerii celei mai 
bune strategii pe spații de timp 
extrem de scurte. în preajma fie
cărei întreceri de orientare turisti
că sportivii au în fată numai ne
cunoscute, un mister deplin, care 
rezistă oricăror previziuni, fiind 
capabil de variante infinite. Și 
tocmai de aici vine spectaculozita
tea întrecerilor, dificultatea lor, in
teresul eu care sînt urmărite ; dis
tanțele enorme, ascunse printre hă
țișuri nămoloase trebuiesc asaltate 
cu o forță și o rezistență de mara- 
tonist, dar și cu iscusința conferite 
de hartă și busolă.

La „Cupa României" totul a fost 
excelent începînd cu sportivii — a- 
flați într-o continuă luptă cu timpul, 
cu zona, cu condițiile atmosferice, 
cu adversarii și. evident, cu ei în
șiși — și terminînd cu traseele de 
o foarte mare dificultate, atît ca 
distanță, eît și Ca diferență de ni
vel. Din cronicile pe care le-am 
transmis zilnic de la fața locului 
iubitorii orientării turistice au aflat, 
probabil, că sportivii români au o- 
onorat această aniversare cu rezul
tate remarcabile, care, fără discu
ție, vor atrage atenția celor .mai 
buni „orientariști" din lume. Victo
ria categorică obținută de fetele 
noastre în fața proaspetei campioa
ne mondiale n a fost un accident, 
cum mulți ar fi înclinați să creadă, 
ci rezultatul unui progres de ne
contestat pe care această disciplină 
îl tr.registrează la noi. Surorile 
Clara și Piroțca Szabo, Paula Chiur- 
lea. Ecaterina Baicu. Aurora Ș>?u 
stat numat cîteva dintre sportivele 
rotnăncv cu mart posibilități de a- 
fîrrr.are pe plan international. E’.e 
au dovedit resurse fizice nebănuit 
de mari și o excelentă capacitate 
de lucru cu harta și busola, alături 
de ambițiile firești în direcția ob
ținerii unor rezultate de prestigiu. 
Din păcate trebuie să consemnăm și 
faptul că Alieta Cotițosu — una 
dintre componentele lotului națio
nal — a ignorat această competi
ție. absentînd nejustificat de la 
startul ei.

Lq masculin, deși echipa Româ
niei a ocupat locui I, motivele de 
mulțumire nu sînt la fel de nume
roase ca la fete. Băieții noștri au 
arătaț că sînt capabili de rezultate 
bune, că pot concura de la egal la 
egal cu adversari de talie mondia
lă. dar ni s-a părut — și bine ar fi 
să ne înșelăm ! — că, cu cîteva ex
cepții. există o tendință generală de 
automulțumire. Or lucrul acesta 
este complet greșit, cu atît mai 
mult cu cîL pe plan internațional, 
ne aflăm de-ab:a la început de 
drum. Retnarcărî pentru eforturile

Campioana mondială Sarolta Mon- 
spart (Ungaria) a fost învinsă de 
trei dintre reprezentantele țării 
noastre in proba individuală a ,,Cu
pei României", dar ne-a impresio
nat prin dîrzenia cu care și-a apă
rat șansele.

vizibile și sirguința continuă se 
cuvin a fi acordate numai sporti
vilor Coloman Laszlo, Ortwin Le- 
xen, Reinhold Gutt și Mircea Ți- 
cleanu, ceea ce reprezintă foarte
puțin.

In fine, subliniind progresul sub
stanțial înregistrat în „veșnica 
problemă" a hărților, se cuvine să 
dedicăm cîteva cuvinte și schimbu
lui de mîine, prezent la startul în
trecerilor de la „Trei Bra.zi" cu tot 
ce are mai bun. Preocupările spori
te arătate orientării turistice ia 
acest nivel în orașele Cluj, Bucu
rești, Miercurea Ciuc, Bistrița, 
Giurgiu Satu Mare, Craiova, Hu
nedoara. Alba Iulia și Iași ne-au 
dat posibilitatea să vedem cîțiva 
tineri sportivi cu certe calități de 
progres, despre care se va auzi 
foarte curînd. în încheierea însem
nărilor noastre nu putem omite 
ireproșabila organizare (președintei®
comisiei — Paul 
siunea cu care

Simionescu) și pa- 
numeroși veterani,

foști practicanți ai orientării turis
tice, au sprijinit desfășurarea în
trecerilor de la Predeal.

Horia ALEXANDRESCU

CAKOIȘTil Șl CAIACIȘTII ROMAN! SI-AU ONORAT PALMARESUL OLIMPIC
(Urmare din pap l)

la sine despre faptul că — spaMC*. 
poate, impropriu — L '
CAIACUL ȘI CANOE* ȘI-AU FĂ
CUT PE DEPLIN DATORIA, ptirttad 
eu cinste tradiția unor pe:fornante 
de prestigiu cucerite în arena inter- 
națională.

Considerînd că la acea-'-s r-ă e re
trospectivelor olimpice -U' r.e;~- = -e 
toate aceste rememorări, iar s; c_.r . 
privind unele din cauzele sr-cicaie 
care au condus (și pot conduce tn 
Oricare ramură de sport) la un ase
menea succes (asupra căruia verr —a: 
reveni), ne propunem, tn continuare, 
ca tn locul altor aprecieri iESi.ișuaie 
sau generale pe marginea evoluție: 
sportivilor români la Oberschleiss
heim, să vorbim — chiar numa: pe 
scurt — despre ceea ee a fost... înain
te de Jocurile Olimpice.

Contribuții prețioase la 
un succes de prestigiu

Poate că ne repetăm, dar n-are 
rost să căutăm explicații în altă 
parte, decît acolo unde ele există de 
fapt. Am mai spus-o. o spunem și 
acum ; dacă de ani de zile caiaciștii 
și canoiștii români colecționează titluri 
și medalii la cele mai mari copetiții 
internaționale, aceasta se datorește 
faptului că în acest lot. cuprinzind 
sportivi pasionați, modești, fără fu
muri de vedete, SE MUNCI ȘTE 
MULT ȘI CU O MARE RESPONSA
BILITATE PE TOT PARCURSUL 
PREGĂTIRII, LA FIECARE ANTRE
NAMENT. Totul se face cu o parti
cipare conștientă. activă, disciplinat 
și cu o ambiție de autodepășire care, 
din păcate, lipsește pe la alte loturi.

Am vorbit, firește, pînă acum, de 
sportivi. I-am citat pe performeri și, 
In plus, nj se pare potrivit (și sem
nificativ) să amintim că la Munchen 
au figurat ca „rezerve", gata să-și 
«sume răspunderea participării șl să 
obțină, de asemenea, rezultate exce
lente, alți sportivi de valoare recu
noscută : Gh. Simionov, Gh. Danilov, 
Haralamb Ivanov, Maria Ivanov.

Se cere, însă, să însoțim aceste 
elogii cu altele adresate antrenorilor, 
celor care au asigurat pregătirea lo-

de

maxima

Mte

•ti"'»

Car-

am...
ZATOARE IN TOATE 
desigur, cu urgență, in 
rilor Olimpice. Se știe 
„start* se pleacă fără

DouS fete, tfouă medalii (de bronz): Viorica Dumitru și Maria Nichiforov, la cîteva clipe după finala probei de 
caiac dublu In care au avut o evoluție excelentă

Popes- 
cadrul

Iotului olimpic, ajutați de medicii de 
specialitate I. Artănescu și O. 
cu, ca și de alți tehnicieni din 
federației sau C.N.E.F.S.

Este, de asemenea, cunoscut 
că forța și valoarea caiacului 
noei din țara noastră își au un pu
ternic izvor In activitatea — de mulți 

faptul 
și ca-

chen (participant! și rezerve) sînt 
membri ai acestor două cluburi.

Pe linia hotărltoarelor contribuții 
la bilanțul olimpic, pe care încercăm 
să-l comentăm în laturile sale de 
fond, se înscrie, desigur, și activita
tea desfășurată, in toată perioada 
preolimpică, de federația de specia

încă departe

le de selecția și pregătirea olimpică. 
Este remarcabil, în această direcție, 
și stilul de muncă al acestei federa
ții care a lucrat, cum se spune, cu 
„ferestrele larg deschise", manifes- 
tînd deseori receptivitate la idei ve
nite din afară, de la oameni care nu 
îndeplinesc funcții oficiale în federa- 

tiataloi de care dispun caiacul și ca
noe» din (ara noastră. Nici la eonchi- 
zia ed dramul spre medaliile de la 
Oberschletssheîm a fost lipsit de «s- 
perțtățt de obstacole. rie dificultăți 
oteectrte car si stxbtertrve.

Fecerafca de specialitate si — atonei 
rf-yț a fost necesar — conducerea 
CoestSafte Matinal pentm Educație 
Finei p Sport au iazerveeit mai o- 
perauv ca alte cată, aaoptlnd sol-ații 
care s-au te. ificat In reeuJtateȚe ob- 
țisiite de ecîtpe ele noastre la Jocu
rile Ohmaice da ta Minc-nen. Au 
f-st mat multe actele de curaj, dacă 
le outezn pomi astfel, care au ore- 
Tiar Întrecerile de la Oberschleis- 
srieiTi Ne 'tesn.-tin- că ti acest an 
eane:onateie naționale s-au desfășu
rat Sute partiriparea „olimpicilor", 
că tn ’una acriile responsabilitatea 
fUllirii lotului de canoe, pînă a- 

deținută de antrenorul emerit 
Rada Ru|aa. a fost transferată tină- 

antrer.or Octav Mercurean. că

A»er> riuhe de satisfocție. de mindrie. Evolu-
: echioajelor românești la mareo întrecere de lo 

Munchen — m condițiile extrem de dificile, amintite in 
reportcje'e si cronicile publicate la timpul cuvenit — o 
fost de natură să întărească convingerea tuturor iubi
torilor de soort din tara noastră că atît la canoe cit și 
la caiac eriste nu numai o bogăție de talente ci și 
remarcabilă conștiinciozitate in pregătire, o mare modes
tie dar in ccelași timp și o mate îndrăzneală pentru 
cucerirea unor noi poziții fruntașe în ierarhia interna
țională, mondială și olimpică.

Se pune, ca și la alte sporturi, întrebarea docă lotul 
de caiac-canoe putea obține Ia Munchen rezultate și 
mai bune. Răspunsurile sint diferite și ar putea porni 
de la acele 3 sutimi de secundă, ajungînd pînă la gre
șeala tactică de cursă a echipajului de caiac dublu 
(neocolind absenta din finala probei de simplu a lui 
Dragulschi). Mai important este, însă, după părerea 
noastră să putem constate — in baza unei analize 
generale, a rezultatelor, dor si a evoluțiilor din finale — 
că ÎN SPORTUL CAIACULUI Șl CANOE! SE POATE 
OBȚINE MAI MULT ÎN VIITOR, p-in aceasta înțelegînd 
următoarele campionote mondiale și următoarea ediție a 
Jocurilor Olimpice.

Sîntem siguri că strălucirea medaliilor de la Ober
schleissheim nu va aduce în lumea Snagovuluî outo- 
mulțumirea și că, dimpotrivă, va majora ambițiile de 
deplină afirmare.

De aceea, și cu dorința de a arăta tocmai 
din căile progresului de care vorbeam, dorim să 
nalăm unele „zone” unde — cum se spune — 
încă mult loc de mei bine*.

în primul rînd trebuie acționat mai ferm, eu mai

cîteva 
sem- 
.. ste 

în primul rind trebuie acționat mai ferm, eu mai multă 
răbdare, pentru ACOPERIREA VALORICA CORESPUN-

P.S. In altă ordine de idei (deși, -poate, că nu...) : 
propunem federației de caiac-canoe un starf rapid și 
energic in organizarea slalomului nautic.

selecția unor echipaje (mai ales la 
car.oe dublu) a continuat pînă la 
Munchen — chiar și acolo, că în 
ultima clipă au fost operate modifi
cări in ordinea componenților echi
pajului de caiac Sint probleme 
diferite, unele mai importante, altele 
— poate — secundare, dar fiecare în 
parte a fost la timpul cuvenit ,.o 
problemă*, comentată, normal, con
tradictoriu. cu destule implicații, cu 
multe procente de siguranță, dar și 
qa risc.

Pînă ta urmă lucrurile au ieșit 
bir.e. outem spune foarte bine și re
zolvările s-au dovedit a fi din cele 
mai bune, utile, eficiente. Rămînenn, 
însă, la părerea că pe viitor, mal 
ales în ceea ce privește problemele 
de fond ale pregătirii, nu este bine 
să se ajungă la situații care să im
pună măsuri radicale, că aceste si
tuații pot si trebuie să fie evitate, 
indiferent de eforturile care se cer 
pentru aceasta.

PROBELE DE 
cele cuprinse 
că, la fel ca 
prea mari pretenții la proba de 

K 1—1 000 m. Este o stare de lucruri care se cere re
zolvată cit mai grabnic. Fără îndoială, este nevoie sâ 
se progreseze la toate probele, dar subliniem în mod 
deosebit proba de K 1—1 000 m pentru că aici decala
jul față de nivelul internațional (și față de nivelul ge
neral al caiacului românesc) este prea mare.

Așteptăm, de asemenea, realizarea visului de „aur" 
al caiaciștilor noștri — primul titlu olimpic pe care n'J 
l-au putut cuceri, așa cum și-au dorit-o, la Miinchen.

Arătam că la ora actuală există un număr de tineri 
deosebit de talentați, dar nu ne contrazicem afirmînd 
că, totuși, este necesar ca TOATE CENTRELE DE CA
IAC-CANOE — deci, nu numai secțiile cluburilor Dinamo 
și Steaua — să își sporească preocuparea pentru des
coperirea și pregătirea juniorilor, a tineretului. Să nu 
uităm că oric't am vrea sâ fie altfel, unii din fruntașii 
acestui sport — printre ei chior medaliati ai recentei 
ediții a jocurilor Olimpice — nu mai sint foarte tineri 
și, mai curind sau mai tîrziu, vor renunța la activitatea 
comoetițională de mare performanță. Ne vor lăsa în 
urmă odotă- cu prietenii și amintiri din cele mai fru
moase, plăcuta povară a unui palmares glorios pe care 
cei tineri au, însă datoria să-l cinstească și să-l facă 
mai strălucitor...

începe, acum, pregătirea pentru Montreal...

CAIAC-CANOE și. 
în programul Jocu- 
și în alți ani, din
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MARGINALII LA DIVIZIA B
■I

POLITEHNICA IAȘI ÎN „MARȘ LANSAT"

AZI, TREI ECHIPE ROMÂNEȘTI EVOLUEAZĂ
DIN NOU ÎN CUPELE EUROPENE

S-a mai consumat o etapă, cea 
de a VT-a. în întrecerea divizio- 
rare.or B. Liderii seriilor au rămas 
cele două Politehnici, din Iași și 
d.n Timișoara. In timp ce repre- 
ser.ta-t. lașului și-au mărit du
minică zestrea eu încă două punc
te. timișorenii au 
găraș.

Fâcind bilanțul 
trebuie consemnat 
dele au cîștigat pe toată linia, iar 
in unele cazuri chiar la diferențe 
anreciacile de goluri. După cum 
se vede, etapa desfășurată dumini- 
~ț a cern- n.strat. dacă mai era ca- 

avantajul 
favoarea

pierdut

rundei 
faptul

la

a 
că

Fă-

Vl-a 
gaz-

GUPA CAMPIONILOR EUROPENI

F. C. ARGEȘ ȘI ARIS BONNAWEG 
ȘI-AU ALCĂTUIT FORMAȚIILE

Mult interes în jurul partidei de 
azi de la Pitești, deși este clar pen
tru suporterii echipei F. C. Argeș 
că această intîlnire nu poate 
mod normal să pună probleme 
calificare. învingători cu .2—0 
Luxemburg, e greu de presupus 
piteștenii ar putea pierde califica
rea tocmai pe teren propriu.

în tabăra piteștenilor domnește 
încă o atmosferă de nemulțumire, 
după comportarea și meciul nu! clin 
partida cu Farul, dar gindunle lor

fli
în 
de 
la 
că

STAN

se îndreaptă spre partida cu Aris, 
pe care au pregătit-o cu grijă 
printr-o activitate care, luni și 
marți, a urmărit refacerea poten
țialului fizic, odihna. Jucătorii au

participat la două antrenamente 
ușoare, iar marți și la analiza jo
cului cu Farul. în ce privește for
mația. antrenorii FL Halați-.n și 
T. Dima ne-au informat că vor in 
ceoe meciul eu Aris cu Dobrin :

STAN — PIGULEA. BAKBC 
VLAD. IVAN — PREPCRGEL. M. 
POPESCU — TROI. ROȘU. DO- 
BRIN. RADU.

Rezerve : Niculescu. Mustăcea. 
Ciolan și Jercan (acesta în cazul 
cînd nu se va mai resimți de pe 
urma accidentării suferite mai 
mult).

OASPETTI Ar SOSIT 
LA PITEȘTI

Marți la amiază, a ajuns la Pi
tești echipa luxemburghezâ. venind 
de la București, unde de la sosire 
(sâmbătă seară) a făcut un antre
nament inters pe stadionul Progre
sul (luni dupâ-amiază) Intre timp, 
duminică, oaspețu au urmărit e- 
chipa F. C. Argeșului contra Fa
rului, aceasta fiind si explicația so
sirii lor mai devreme cu două zile, 
după cum mărturisea antrenorul 
Marcel Welter. Marți Aris a făcu: 
un antrenament pe terenul din Tn- 
vale. Cu acest prilej antrenorul 
Weiler a făcut cunoscută formația 
pentru miercuri : ZENDER — ~ 
DEL. 
NEN. 
RUS, 
NER. 
tar). 
Weis 
foarte greu pentru noi. dar ne vor. 
strădui să oferim un joc bun care 
să cootribaie la reușita spectacolu
lui fotbalistic**.

Brigada de arbitri greet având la 
centru pe Katsoras. este așteptată 
să sosească astăzi la Pitești.

• sn

ceea ce mărește ambițiile de reabi
litare ale gazdelor.

Nu-i mai puțin adevărat că ș 
fotbaliștii bucureșteni se areaniă 
la un joc ofensiv din partea echi
pei gazdă, mai ales în repriza I a 
meciului, motiv pentru care des .za 
lor este să facă totul pentru a au 
primi gol în primele 45 de minute.

Vom vedea pe teren care dintre 
cele două echipe va trata mai bine 
atît debutul cit și întreaga partidă. 
După părerea noastră. Rapidul va 
trebui să lupte serios pentra a-ș: 
definitiva calificarea „acostata'. de 
acel 3—O de la Bjcurest.

Partida va fi concusâ de arbitrul 
scoțian I. Paterson. Cele doaâ ectu-

U. E. F. A

VA FI NERECUPERABIL HANDICAPUL
DE UN GOL PENTRU U. T. A. ?

FAM-
DABEE. ROlMEJt, SCHA- 
—FESCH. WEIS — MAJE- 

K IR CHENS, LORGE. SCHREI-
Rezerve: Birrebaum (por- 

De Colle. Căpitanul echipei, 
a declarat: „Meciul va fi

CUPA CUPELOR

LANDSKRONA MANIFESTA OPTIMISM;
RAPID, HOTĂRÎTĂ SĂ-ȘI APERE CALIFICAREA

LANDSKRONA, 26 (prin telefon, de 
la trimisul nostru).

După o călătorie obositoare, de 
aproape 6 ore de zbor pe ruta 
București — Arad — Malmo, echi
pa Rapid a ajuns în Suedia, aflîn- 
du-se găzduită de o zi, la ora cir.d 
telefonez, la Orenas, 
Landskrona, într-un 
transformat — ni s-a 
doi ani în hotel.

Pitorescul așezării, 
flă pe malul mării, 
vîrșită — proverbiala liniște 
nuturilor scandinave — și un 
cald surprinzător (la Otopeni, un 
zvon nefondat ne speriase că în 
Suedia temperatura e în jur de 
zero grade) fac plăcute zilele de 
așteptare a partidei retur cu Land- 
skrona.

Cîteva cuvinte despre starea de 
spirit a fotbaliștilor rapidiști. După 
rezultatul egal, dar mai ales după 
calitatea evoluției lor din partida 
cu Steaua, jucătorii giuleșteni au 
un moral bun. Sînt încrezători în 
forțele lor și în procesul de reveni
re a echipei, privind, insă, meciul 
de miercuri cu destulă circumspec-

la 10 km de 
vechi castel, 

spus — acum

- -

castelul 
liniștea

se a- 
desă- 
a ți- 
soare

ție. Au aflat că Landskrona Borș 
este o echipă tipică de joc acasă, 
supunîndu-și, de regulă, pe teren 
propriu, adversarele ia un adevă
rat asediu. Această veste, conjugată 
cu amintirea prunelor 45 de minute 
din meciul de la București, cine 
fotbaliștii suedezi au supus Rapi
dul la un dificil examen, i-a de
terminat pe antrenorii Marian și 
Nutescn să aleagă o așezare spe
cială în teren a jucătorilor (eu de
osebit accent pe apărare) pentru 
partida 
seară).

Cum 
Cu un 
aflat că jucătorii de la Landskrona 
Boys cred realmente, în pofida sco
rului sever de la București, în ca
lificare. Se apreciază aici că două 
goluri recuperate pină la pauză 
(două goluri posibile, după părerea 
gazdelor) ar însemna un mare pas 
spre turul II al competiției. Din 
această idee se înțelege, implicit 
că echipa suedeză va ataca puter
nic încă din primele minute ale 
partidei încercând să răstoarne încă 
din prima repriză, situația favora-

de mime seară (n.r. astă-

văd gazdele meciul retur ? 
nedisimulat optimism. Am

NDRRICOPÎKG » 
la triarârf nostru)

Tn
U T A. au găstt c 
de toamnă caldă, 1 
a picurat puțin, dar apoi cerul 
limpezit din n<xi și la amiază 
ieșit soarele. Luni seara, dup® o 
scurtă și binemeritată odihnă, ară
denii au efectuat un antrenament 
la lumina reflectoarelor, pe stadio
nul municipal (capacitate 20 MO de 
locuri), care va găzdui partida de 
miercuri seara. Jocul va începe 
ora 19,3) (20.30 — ora București 
lui).

întîlnirea e așteptată cu un de
osebit interes. Deși fotbaliștii sue
dezi și antrenorii lor sînt afectați 
de înfrînger’ea suferită in ultimul 
meci de campionat (nai. I.F.K. 
Norrkoping a pierdut duminică cu 
1—0 în fața lui Oergryte. in de
plasare), ca șî de jocul slab prac
ticat, ei speră în calificare, mai 
ales datorită avantajului luat la 
Arad. Gazdele își pun mari spe
ranțe în atacanții Wendt și cunos
cutul KindvalL ultimul aflîndu-se 
în prezent pe locul 3 în clasamen
tul golgeterilor din campionatul 
suedez.

Trebuie să vă spunem, însă, că 
nici în tabăra jucătorilor noștri în
crederea nu lipsește. U.T.A. are de 
acum o experiență internațională, 
dobîndită în competițiile europene 
la care a luat parte în ultimii ani, 
crede în puterea de luptă. în ex
periența și dăruirea jucătorilor săi 
și se gîndește la refacerea handica
pului din primul meci, plecind de 
îa premisa că în fotbal nimic nu e 
imposibil.

Marți după-amiază. arădenii au 
făcut un nou antrenament sub con
ducerea antrenorului Toma Jurcă, 
cu participarea tuturor jucătorilor 
care au făcut deplasarea. De re
marcat că echipa română va bene
ficia de aportul unuia dintre ju
cătorii săi buni, Broșovschi, absent 
în ultimele meciuri de campionat

Cît privește cele două formații 
pe care antrenorii le vor trimite 
miercuri seara in teren, ele nu se 
deosebesc de cele folosite în parti
da de la Arad. Așadar, iată alcă
tuirea lor, probabilă :

I.F.K. NORRKOPING : Andersson
— Eck. Malm, Larssen. Pressfcldt
— Huldberg. Sienguist — Jansson 
KindvalL Nordin. Wendt.

Partida (care se va transmite pe 
posturile noastre de radio) va fi 
condusă de o brigadă din U.R.S.S., 
care va avea la centru pe cunos
cut-. art Brahamov, ajutat la 
linie de Rntnev și Milcenko.

Mircea TUDORAN

zul. că In acest eșalon 
terenului atimă greu în 
echipei ce joacă acasă.

Dintre rezultatele de 
cel mai surprinzător, ea 
■i se pare cel de la Iași, cu care 
s-a i-che:a: partida Politehnica — 
Progresul București (5—1). Fără 

scădea cu nimic din meritele 
ir.v.r.l-•- trebuie arătat însă 
că buCTirestenii nu formează încă 
.-. ansamblu echilibrat, omogen. 
L-- --n rândurile lor figurează ju
cători ‘ cu experiență (Măndoiu, 
A- C ‘-stantinescu și Dudu Geor- 

u de p:!dă) ei manifestă ca
rențe evidente în toate comparti- 
menteie. dar mai ales în 
i-.a:~tării. Convingător în 
se.-.s este faptul că ei au 
doar două goluri în șase 
cel de al treilea gol pe

a-; trecut în clasament fiind auto-
- ... fundașului băcăuan Tănăsa- 
che).

Dar, un start slab au luat și alte 
pretendente la șefia seriilor. Ne 
-oferim la F.C. Galați (seria I) 
ș: la F.C. Bihor (seria a II-a). Dacă 
Zălățenii au. oarecum scuza unei 
lipse de omogenitate, în schimb 
loș'.ii divizionari A nu pot invoca 
așa ceva : ei s-au comportat sub 
nivelul posibilităților și pretenții
lor suporterilor orădeni, evoluî.nd 
bine acasă și mediocru, chiar slab
— în deplasare. în prezent. F.C. 
Bihor se găsește în plasa liderului, 
la numai două puncte diferență, 
ciar duminică va juca în deplasa
re. la Bistrița, de unde puține 
echipe au plecat cu puncte. O altă 
fostă divizionară A, C.F.R. Timi
șoara. nu-și găsește încă cadența, 
ocupind Un loc' modest (11). De 
altfel, și timișorenii se prezintă 
slab la capitolul eficacitate i trei 
goluri în șase partide !

In seria I Politehnica Galați a 
pierdut contactul eu zona liniștită. 
Cauzele acestei situații sînt mul
tiple. După cum ne-a relatat co
respondentul nostru, în clubul gă- 
lățean treburile nu merg prea 
Dragostea manifestată ani 
rîndul față de echipă s-a 
stins și s-a ajuns la situația 
desființării biroului secției de fot
bal. iar acum de rezolvarea tutu
ror problemelor lotului se ocupă 
doar antrenorul Dragoș Cojocaru 
și, din cînd în cînd, și secretarul

duminică
proporții,

cel al 
acest 

marcat 
partide 
oare îl

bine, 
de-a 
cam 

auto-

.ui, In „Clina TM.B.“ cu handicap

STEAUA - T. M. B.
„Cupa T.M.B." cu handicap a 

ajuns la cea de a treia ediție. As
tăzi, pe terenul T.M.B., de la ora 
16, va avea loc primul meci al 
acestei ediții între echipa organi
zatoare, T.M.B. și divizionara A 
Steaua. Jocul va începe, conform re
gulamentului competiției, cu scorul 
de 2—0 în favoarea T.M.B. în des
chidere de la ora 14,30, se va des
fășura întîlnirea Șoimii Tarom 
București — Steaua (tineret rezer
ve).

La actuala ediție a „Cupei T.M.B. 
mai participă echipele bucureștene 
Dinamo, Rapid și Sportul Studen
țesc.

DUPĂ 360 DE MINUTE

CIFRELE VORBESC • ••

CĂLĂRIE ‘ TERENUL, UN OBSTACOL IN PLUS
PENTRU CONCURENȚI I

(Vrmare din pag. 1)

lor 18 ani, căpătînd dreptul de a 
concura în probele rezervate se
niorilor.

Cîteva greșeli, în special, la 
schimbările de picior, datorate 
nervozității calului, nu i-au per
mis concurentei Norica Petric 
(Mondial Lugoj), cu Diadema, să 
se claseze pe locul II, poziție ocu
pată d» Dana Chirnoagă (Filmul 
București) cu Coudor, care a a- 
cumulat cu numai 4 puncte mai 
mult decît rivala sa din Lugoj. 
Oricum, pentru modul cum au 
executat mișcările progresiei am
bele sportive au dovedit o bună 

ne face să cre

Stroescu (Steaua) cu Șaghia. Pen
tru stabilirea ierarhiei în această 
manșă a fost necesar să se dispu
te un baraj, de această dată nu
mai pe 6 obstacole, a căror înăl
țime a fost ridicată la 1,20 m. Con
form așteptărilor, stelista Dania Po
pescu cu Piersic a avut din nou 
o evoluție ireproșabilă, terminlnd 
cu zero puncte, ceea ce i-a permis

PROGRAMUL DE AZI

tru toți călăreții, fapt care și-a pus 
amprenta, în mare măsură, asupra 
evoluției lor. Singurul care a reu
șit să termine fără nici o pena
lizare a fo6t reprezentantul asocia
ției sportive Rovine Craiova, Gri- 
gore Lupancu cu Palermo. Pe locu
rile următoare s-au situat Dumi
tru Velea (Steaua) cu Sonor, Os
car Recer (Dinamo) cu Jack. Du- 
tru Velea cu Viorica și Gheorgbe 
Teohari (Recoîta Mangalia) cu Sa
trap.

în urma probei nr. 2, ce va avea 
loc azi, se vor cunoaște noii cam
pioni atît la juniori, cît și la ca
tegoria mijlocie.

• In meciurile disputate simbătă 
și duminică s-au înscris 23 de go
luri (media : 2,87 goluri de partidă). 
Deci, pină in prezent s-au marcat 
82 de goluri, reprezentînd o medie 
de aproximativ 20 de goluri de 
etapă.

• în această etapă s-au tras la
poartă 213 șuturi, deoi un procerit 
de eficacitate de 10,79 la sută. Cla
samentul eficacității, după patru 
etape se prezintă astfel : 1. STEA- 
GUL ROȘU 19,51 la sută ; 2. A.S.A. 
1 .85 : 3. F. C. Argeș 13,56 ; 4.
Steaua 13,33 ; 5—6 S. C. Bacău și 
Univ. Craiova 12,96 ; 7. Dinamo 
12.50 ; 8. Sportul Studențesc 8,06 ; 
9. Jiul 7.84 ; 10. „U“ Cluj 6,55 ; 11. 
Farul 6,25; 12. Rapid 5,00; 13—14. 
Petrolul și C.F.R. Cluj 4,76 ; 15.
U.T.A. 3,92 ; 16. C.S.M. Reșița 0.

• Hajnal (A.S.A.) este primul ju
cător care a reușit să înscrie trei 
goluri într-un meci, de la începu
tul campionatului.

• In această etapă s-a acordat 
o singură lovitură de la 11 m și 
aceasta în ultimul minut al meciu
lui S.C. 
Pînă în 
vituri de 
formate.

• In această etapă și-au mai fă
cut apariția încă 16 jucători. Pină 
în prezent, cele 16 divizionare au 
folosit 254 de jucători. Cei mai multi 
a utilizat Sportul Studențesc — 21,

Bacău — Univ. Craiova, 
prezent, s-au dictat 3 lo- 
la 11 m, toate fiind trans-

Bădulescu 
p — cam- 
Chirnoagă 
p, 3. No-

pregătire, ceea ce 
dem că în viitor ele vor marca o 
evol .tie ascendentă.

Clasament: 1. Sorin 
(Petrolul) cu Rubin 331 
pion național, 2. Dana 
(Filmul) cu Condor 300
rica Petric (Mondial Lugoj) cu Dia
dema 296 p.

Dup)-amiază, primii care au in
trat în concurs au fost călăreții 
înscriși în proba nr. 1 de obsta
cole, rezervată juniorilor de 16 ani. 
După executarea parcursului de 
bază, doar trei din cei 9 
au reușit să termine fără 
punct penalizare i Dania 
(Steaua) cu Piersic, Sorin 
(Rovine Craiova) cu Val și

călăreți 
nici un 
Popescu
Ionescu 
Răzvan

Ora 15 : proba nr. 2 de 
(juniori 16 ani)

Ora 16,30 : proba nr. 2 de obsta
cole (cat. mijlocie).

obstacole

să ocupe primul loc și să păstreze 
mari șanse pentru cucerirea titlu
lui. Ceilalți doi rivali ai săi au 
trebuit să se mulțumească cu pozi
țiile următoare, fiind penalizați, 
pentru o derobare (Sorin Ionescu) 
și pentru doborîrea unui obstacol 
(Răzvan Stroescu), păstrînd și ei, 
desigur, posibilitatea de a concura 
încă, cu succes la primul loc. îna
intea probei nr. 2 ordinea primilor 
clasați este următoarea i Dania Po
pescu cu Piersic, Sorin Ionescu cu 
Val, Răzvan Stroescu cu Șaghia.

După întrecerea juniorilor a fost 
rindul celor 16 concurenți înscriși 
în proba nr. 1 de obstacole, cate
gorie mijlocie, să se prezinte la 
start. Terenul extrem de greu a 
constituit un obstacol în plus pen-

BANI
EXCURSII

AUTOTURISME

iar cei mai puțini, U.T.A., AJS.A., 
Steagul roșu și C.F.R. Cluj, fiecare 
cîte 14.

• Cronicarii ziarului nostru 
acordat celoj- 8 arbitri care 
condus partidele acestei etape 35 
de stele (dintr-o recepționare gre
șită, (ui I. Chilibap i-au fost tre
cute 4 stele în loț de 5 și cu a- 
ceasta facem rectificarea cuvenită) i 
4 au primit cîte 5 stele, 3 cite 4 
stele, iar A. Bentu numai 3.

• La partidele acestei etape
asistat aproximativ 102 000 de spec
tatori, cei mai mulți — 40 000 — 
au urmărit meciul Rapid — Steaua, 
iar cei mai puțini — 4 000 — au 
fost prezenți în tribunele stadionu
lui din Petroșani. Clasamentul ora
șelor, pe baza mediei de specta
tori, după patru etape arată astfel : 
1. CRAIOVA 20 000 ; 2. Pitești
16 000 : 3. Arad 15 000 ; 4. Bucu
rești 14 875 ; 5. Reșița 13 506 ; 
Bacău 12 000 ; 7. Ploiești 12 500 ; 
8 Tg. Mureș 11 000 ; 9. Cluj 9 750 ; 
10. Constanța 9 500: 11. Brașov 
8 000 ; 12 Petroșani 3 750.

• Situația in „Trofeul Petschov- 
schi", după patru etape, este urmă
toarea : 1—2. CLUJ și PITEȘTI 
9,50: 3—5. Bacău. Constanța și 
Ploiești 9,00 ; 6. București 8.62 ; 
7—9. Petroșani, Reșița și Brașov 
8,50 ; 10. Tg. Mureș 8,00 ; 11. Arad 
7,50; 12. Craiova 7,00.

Adrian VASILESCU

au 
au

au

6.

EXCURSII LOTO
Și în această ultimă 

lui, programul de 
excursii al cîștigătorilor Loto — 
Pronosport este foarte bogat, nume
roși participanți urmînd să plece 
în diferite direcții.

După ce recent au sosit grupu
rile de cîștigători care au efectuat 
călătorii în Polonia — Cehoslova
cia și Ungaria revenind cu frumoa
se impresii din excursia care î-a 
condus prin locuri pitorești și in
teresante, alte două grupuri vor ple
ca după cum urmează : Ia 30 sep
tembrie a.c. cîștigătorii unei fru
moase excursii pe ruta KIEV, LE
NINGRAD, RIGA și MOSCOVA — 
durata cca. 14 zile — iar în luna 
octombrie grupul celor care vor 
vizita BULGARIA. UNGARIA și 
IUGOSLAVIA — durata cca. 9 zile.

parte a anu- 
plecare în

PRONOSPORT
Acestora li se vor adăuga noi 

și noi grupuri întrucît Loto — Pro
nosport oferă pe mai departe călă
torii din ce în ce mai atractive.

• Tragerea Fronoexpres 
tăzi va fi 
dioul de 
de la ora

televizată direct 
Televiziune cu 
18.40.

de as- 
din Stu- 
incepere

PRONOSPORT 
concursului Nr. 39 din 
1972

24Premiile 
septembrie

CATEGORIA 11 (12 rezultate) 2 va
riante 50% a 28.514 lei și 9 variante 
10% a 5.703 Iei

CATEGORIA a Il-a i (11 rezultate) 
53,75 variante a 2.419 lei

CATEGORIA a 111-a (10 rezultate) 
061,70 variante a 295 lei

Rubrică redactată 
de LOTO-PRONOSPORT

samentului, Metromul a avut o 
evoluție bună și eșecurile suferi
te, numai în deplasare, au fost 
doar la o diferență de cite un gol.

Trebuie amintit și faptul că a- 
proape în fiecare etapă s-au în
registrat abateri disciplinare,

suporterii 
la vechile 
umărul la 
ieșirea ei

clubului. Să sperăm că 
Politehnicii 
sentimente 
redresarea 
din impas.

Pe o linie ascendentă
le promovate, în special cele din

vor reveni 
și vor pune 
echipei, la

merg noi-

Apăraren echipei Dunărea Giurgiu 
înaintașilor Metalului București

prima serie. Dintre acestea se re
marcă în primul rînd Gloria Bu
zău, aflată pe poziția a treia (cu 
același număr de 
ca al Progresului 
locul doi) și oare 
un rol major în 
hiei finale. Este adevărat că Glo
ria posedă un lot de jucători buni 
și, în plus, beneficiază și de apor
tul a doi sportivi cu o bogată ac
tivitate competițională i Badea și 
Juhasz, care își valorifică din plin 
experiența, organizînd jocul și tot
odată, dîndu-i o notă de spectacu
lozitate.

In cealaltă serie, Metrom Bra
șov, care și ea beneficiază de ser
viciile unor foști divizionari A, 
ca Gane, Necula și Selimesi, este 
pusă pe fapte deosebite în aceas
tă ediție. Deși în prezent este cla
sată pe o poziție din mijlocul cla

puncte — 8 — 
Brăila — de pe 
dorește să joace 
stabilirea ierar-

luptă să stăvilească un nou atac at
Foto l S. BAKCSY

bitrii fiind nevoiți să arate car
tonașul galben multor jucători, iar 
pe alții să-l elimine. Măsurile luate 
de Comisia centrală de competi
ții și disciplină, prin suspendarea 
celor vinovați desigur că vor avea 
efect, însă și birourile 
datoria să activeze cu 
eficiență în educarea

..Maratonul" diviziei 
află în plină desfășurare, 
cele 32 de participante — una do
vedește o constanță apreciabilă, 
fiind de altfel și singura neînvin
să i Politehnica Iași. Celelalte a- 
cuză, într-o măsură mai mică sau 
mai mare, jocul din deplasare, în. 
care gazdele folosesc, uneori, mij
loace peste prevederile regulamen
tare pentru a termina învingătoa
re.

CITITI AZI IN NUMĂRUL
i

331 AL REVISTEI
o Numeroase comentarii asupra 

etapei a patra a DIVIZIEI A (re
latări asupra meciurilor, notele a- 
cordate jucătorilor și arbitrilor, 
clasamente, amănunte de- la parti
dele de tîrieret-rezerve. echipa 
etapei, echipa campionatului etc).

• Descreșterea nivelului de joc 
al echipei naționale (reflecții pe 
marginea meciului cu Finlanda, de 
la Helsinki).

• Interviul săptămînii 
SPECTATORUL ANONIM !

• DIVIZIA B : cronici de la 
cîteva din cele mai importante 
jocuri ; clasamentul golgeterilor.

• înaintea celor trei jocuri ale 
echipelor noastre în cupele euro
pene (relatări ale trimișilor noștri 
speciali).

cu...

secțiilor au 
o mai mare 
fotbaliștilor, 
secunde se 

Dintre

• Un important apel-avertisment 
legătură cu sporti-al U.E.F.A., în 

vita tea.
• ZAGALLO 

dc pregătire și
• Vă prezentăm viitorii noștri 

adversari: interviu
C. Braun-Bogdan, care a văzut ... 
lucru reprezentativa R.D. Germa
ne.

• O pagină de MAGAZIN 
EXTERN.

• Rubricile obișnuite : CARNE
TUL SCRIITORULUI, CARNET 
EXTERN, DIN FOTBALUL IN
TERNAȚIONAL. PRIM PLAN. 
CAMPIONATELE NAȚIONALE ÎN 
EUROPA. ,

are nevoie de timp 
Pele.de...

cu antrenorul 
la

AȘA SE FACE „GALERIE!"
O etapă furtunoasă, soldată cu 

detronarea liderului, în urma înfrîn- 
gerii acestuia de către... ultima cla
sată. O etapă cu multe meciuri 
„tari*, dintre care trebuie amintită 
confruntarea Rapid — Steaua, dar, 
mai ales, dramatica partidă de la 
Bacău, unde decizia a venit cu cî- 
teva clipe înaintea fluierului final, 
sfîșiind inimile fotbaliștilor de la 
Universitatea Craiova și înseninînd, 
în schimb, chipurile jucătorilor bă
căuani și ale suporterilor lor.

O etapă, deci, din care n-au lip
sit momentele de tensiune. Și, to
tuși, o etapă. în general, calmă, cu 
meciuri disputate în limitele spor
tivității, cu jucători disciplinați, cu 
spectatori „cuminți*, care și-au în
curajat din toate puterile echipele 
favorite, dar au acordat, în același 
timp, respectul cuvenit formațiilor 
adverse. Un excelent exemplu din 
acest punct de vedere l-au dat cele 
două galerii de la meciul Rapid — 
Steaua, una mai dinamică decît 
cealaltă, cu merite egale în stimu
larea echipelor, în realizarea unei 
atmosfere de-a dreptul captivante 
pe stadion. Așa se face „galerie" !

Păcat că tocmai în acest cadru 
atît de reușit, portarul lapidului, 
Răducanu, a comis un gest urît, 
„repezindu-se la tinărul său coechi
pier Grigoraș și aplicîndu-i, osten
tativ, palmele pe obraz", așa cum 
relatează cele întîmplate arbitrul 
meciului, Chevorc Ghemigean, care 
i-a arătat lui Răducanu cartonașul 
galben. Mai puțin nervos atunci 
cînd Angelescu, jucător cu experien
ță, a greșit, permițînd deschide
rea scorului de către Steaua, Rădu
canu a vrut parcă să-l... mănînce 
pe Grigoraș (18 ani 1), la o gre
șeală a acestuia rămasă fără urmări. 
Cîteva minute mai tîrziu, același 
Grigoraș scotea de pe linia porții 
mingea scăpată de Răducanu. Un 
sărut, în acel moment, ar fi consti
tuit cea mai bună autocritică. Ră
ducanu n-a făcut-o, însă ...

Dar, să trecem de la București 
la Bacău. Observatorul federal, Cor
nel Simionescu, consideră că Uni
versitatea Craiova „s-a bătut sin
gură", trecînd la scorul de 2—1 
pentru ea, la o apărare strictă. Cît 
privește golul al doilea al gazde
lor, din locul unde se afla, trimi
sul Federației n-a avut posibilitatea 
de a aprecia cu exactitate dacă 
mingea trecuse linia porții cu în
treaga ei circumferință. Cel mai 
aproape de fază a fost arbitrul de 
linie, care a semnalat gol. Obser
vatorul federal notează un amă
nunt caracteristic în situații ase
mănătoare t jucătorii care protes

tează nu sînt cei din apropierea 
imediată a fazei, ci ceilalți, care 
n-au văzut nimic ! Avertizați în 
timpul meciului pentru proteste, 
Oblemenco și Niță au avut și după 
terminarea jocului o atitudine con
damnabilă. Deși faultul comis de 
Bădin, în minutul 90, a fost în 
afara oricărei îndoieli, cei doi fot
baliști, împreună cu alți jucători 
craioveni, l-au așteptat pe arbitru, 
după terminarea meciului, formînd 
un culoar viu și — scrie Mircea 
Bădulescu, în foaia de arbitraj — 
„aplaudindu-mă în deridere". Tn 
fața unei asemenea manifestări, 
urîte și nedrepte, conducătorul par
tidei, notat cu 9 de către observa
torul federal, s-a stăpînit cu greu 
să nu plîngă.

Tn schimb. Aurel Bentu mențio
nează disciplina desăvîrșită a jucă
torilor de la Dinamo și Sportul Stu
dențesc, care n-au protestat la nici 
una dintre deciziile sale. De altfel, 
cum spuneam la început, în majo
ritatea meciurilor, condițiile de joc 
au fost bune și foarte bune chiar, 
rubricile consacrate aspectelor dis
ciplinare, din rapoartele observa
torilor și din foile de arbitraj, ră- 
mînînd goale de data aceasta.

Se poate, deci, și așa, indiferent 
de miza meciurilor, de momentele 
lor de cumpănă ...

Jack BERARIU

JOI, IN CAPITALA 

PROGRESUL - 
SPORTUL SIUDLNHSC 

(TIJWRET-RfZLRVE)
Stadionul Progresul din Capita

lă va găzdui joi d”pă-amiază un 
meci amical între divizionara B 
Progresul și echipa de tineret-re- 
zerve Sportul Studențesc. Partida 
va începe la ora 16.

JOCUL AMICAL 
DINAMO - STEAUA 
A FOST AMÎNAT 
tntîlnirea amicală, dintre Dinamo 

și Steaua, prevăzută pentru astăzi, 
nu se mai dispută din cauza stării

I terenului Dinamo.
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de handbal 
care se deș

ECHIPA ROMÂNIEI S-A CALIFICAT IN TURNEUL FINAL LASSE VIREN A CÎSTISAT

AL OLIMPIADEI DE SAH a

ic

• în u'timul meci al preliminariilor: 4-0 cu Insulele Feroer
■ . Ci

oment ci 
pruna zi

wța 3>.
tul

Previziunea dr. Octav Troianes- 
cu, antrenorul echipei de șah a 
României, s-a adeverit. REPRE
ZENTATIVA NOASTRĂ S-A CA
LIFICAT IN TURNEUL FINAL AL 
CELEI DE A XX-A OLIMPIADE 
CARE SE DESFĂȘOARĂ LA 
SKOPLJE. Adversara noastră din 
ultima rundă a fost formația Insu
lelor Feroer (n.r. un grup de 22

Peru
17 (3)

grupa

grupa a 
a do ua

19. Anglia
; grupa a 
POLONIA 
a IV-a:

(1). a doua

f.

Asea:

România — Ins. Virgine 
România — Tunisia 
România — S.U.A.
România — Iran 
România — Austria
România — Filipine 
România — Ins. Feroer

Britanie, 
provincie

insule, la nor.d de Marea 
1 400 km.p. suprafață, 
daneză autonomă, cu federație de 
sine stătătoare, afiliată la F.I.D.E.), 
unde șahul se bucură de mare 
popularitate printre cei 37 000 de 
locuitori, dar ai cărei jucători frun
tași au o valoare modestă. Cum 
era normal, românii au cîștigat la 
toate cele 4 mese (Gheorghiu — 
Midjord, Ciocâltea — Mikkelsen, 
Ghițescu — Dhomfeld și Ungurea- 
nu — Olsen), acumulînd 20I,'i punc
te, care le asigurau — practic — 
locul doi în grupă.

în această a 7-a rundă, 
nezii — marea revelație a 
piadei iugoslave — luptau 
energic împotriva echipei 
lidera seriei. A fost și un moment 
de emoție cînd formația Filipinelor 
a luat conducerea, prin victoria 
lui Lobigas asupra lui Kane. Dar, 
peste puțin timp, scorul s-a egalat, 
Kavalek cîștigînd Ia Torre: în 
clipa cînd partida Bisguier — Car
doso s-a dat remiză, echipa noas
tră era calificată în turneul final. 
Rezultatul întreruptei dintre Ben
ko și Rodriguez nu mai poate in
fluența configurația primelor trei 
locuri ale clasamentului grupei a 
VIII-a : S.U.A. 21 P (D, ROMANIA 
20> Filipine 19 (1).

înaintea disputării întreruptelor 
din runda a 7-a a preliminariilor 
se cunosc, afară de S.U.A. și Româ
nia, încă 12 echipe calificate pen
tru ‘turneul, final.

în grupa I : U.&SJS. 22. DANE
MARCA 15. Cuba 13;
II- a : IUGOSLAVIA 22 
clasată este incertă și se va 
după întrerupte : 
17» 2 (1). Elveția
III- a : UNGARIA 
22, Norvegia 20 :
R. F. A GERMANIEI 24 
clasată se va cunoaște și aici după 
încheierea partidelor > neterminate: 
Islanda 17 (2), Argentina 15>'i (3) ; 
grupa a V-a : CEHOSLOVACIA 
21> i (2). SPANIA 19'> Mongolia 
17 (1) ; grupa a Vl-a : R. D. GER
MANA 21* 2 (2). SUEDIA 30. Ca
nada 18 ; grupa a VH-* : BULGA
RIA 20*,», OLANDA 20, Albania 
18* j.

Specialiștii apreciază că, in ge-

rupteior. 
cooâ fin, 
ELVETLA

A avut loc, de asemenea, trage
rea la sorț: a competiției feminine. 
Echipele participante au fost îm
părțite în 4 grupe, primele două 
caitftctndu-se în turneul final de 
8. Reprezentativa României (Ale
xandra Nîcolau, Elisabeta Polihro- 
itiade. Gertrude Baumstarck) concu
rează în grupa a III-a, alături de 
echipele Elveției, Braziliei. Mongo
liei, Bulgariei și Israelului.

Valeriu CHIOSE

Munchen. învingătorul a fost 
t pe distanța de 9 600 m 
de 37-37Ă, fiind urmat de 

compatriotul său Kantanen —'■ 27:39.2. 
sovieticul Sviridov — 27:41,8. englezul 
Tuck — 27:43,0, cehoslovacul Ianski — 
27:46.0 și belgianul Roelants — 27,49,8.

în clasamentul pe echipe, pe pri
mul loc s-a situat Finlanda cu 12 
puncte, urmată de Cehoslovacia — 
38 puncte și U.R.S.S. — 43 puncte. 
Cursa feminină, desfășurată pe un 
traseu in lungime de 2 400 m, a re
venit sportivei olandeze Van Gerven 
în 7:48,6. Pe locul secund s-a clasat 
Silaki (Ungaria), urmată de Nerudova 
(Cehoslovacia). La această ediție — 
cea de-a 18-a a competiției — au 
participat 68 de atleți și atlete din 16

la 
some:

(7—12 an'), pa 
-Optimisi". Ren 
ție că ambele re

ATENA 2C prin telefon). Pe tra
seu! olimpic d:n portul Pireu s-au 
cesfăsurat primele două regate a 
celei de a VI-a Balcaniade de yach
ting. la care participă veliști din 
Grecia. Bulgaria. România <sportivii 
turti și iugoslavi au anunțat în ul- 

nu pot lua star- 
de concurs, du
bitul puternic

in cea oe-a doua zi ei a 
1 tărie st. astfel, ir.trece- 
vut loc in cele mai bune 
Diminețile au- fost rezer- 
w mai tineri competitori 

niți la clasa 
cu satisfac- 

u revenit ta- 
i HORI A IS

PAS. care s-a instalat ferm la con
ducerea plutonului dnaxntea bulga
rului Boian Gheorghiev. avînd șan
se mari de a cuceri primul loc in 
final. Al doilea -optimist* repre
zentant al țării noastre. Valeria Io
sif, a ocupat locurile 5 și. respectiv 
4. el străduindu-se acum pentru 
obținerea medaliei de bronz. La 
clasa Finn, categoria juniori, Dra- 
gnș Mihailovici a condus in prima 
regată pinji aproape de sosire, dar 
a avut neșansa să i se rupă catar
gul, trebuind să abandoneze. A do
ua zi, cînd a cîștigat velistul bul
gar Fencev, el s-a clasat pe locul

iiimivi

IV. Cristian Rarinca 
atunci, al cincilea. La 
petiția este dominată 
țării gazdă, care, de pildă, au ocu
pat primele patru locuri in regata 
a doua. Dintre cei patru reprezen
tanți români cea mai bună situație 
o au Alexandru Vasiliu (loc. IV și 
VP si Nicolae Opreanu (loc V și 
VID. In fine în întrecerile ultimei 
clase din programul Balcaniadei, 
_F. D. („Olandezul zburător"), tot 
veliștii greci sint în frunte. Ei con
duc prin frații Cristos și Antonios 
Bonas (de două ori învingători) și 
prin echipa Nicolas Dimou — Pav- 
ios Kurkulos. Echipajele române 
Emil Gresianu — Florin Panaites- 
rn și Ion Alexandru — Dumitru 
Micu dețin șanse pentru locurile 
III—IV 
funcție 
vor fi 
regate.

a sosit, tot 
seniori, com- 
de sportivii

în clasamentul general. In 
de condițiile atmosferice, 
programate ultimele patru

i 
Teodor ROIBU

filipi- 
Olim- 
foarte 

S.U.A.,

TURUL CICLIST
AL BULGARIEI
SOFIA 26 (Agerpres). — Disputată 

pe traseul Razgrad — Tolbuhin, pe 
un timp rece și ploios, cea de-a 6-a 
etapă a Turului ciclist al Bulgariei a 
adus mari schimbări în clasamentele 
generale. Noul purtător al tricoului 
galben este cehoslovacul Henke, ur
mat de coechipierul său Hajek — la 
1:13 și bulgarul Nikolov — la 1:47. 
Fostul lider, Trifonov (URSS), ocupă 
locul 7 la 5:21 de lider. Dirftre cicliș
tii români, primul în clasamentul ge
neral este Ion Cerjiea, situat pe locul 
9, la 8:53. David se află pe locul 15, 
Hrisoveni pe locul 18, iar Gera pe 
locul 30.

In clasamentul general pe echipe, 
în frunte a trecut selecționata Ceho
slovaciei, urmată de Bulgaria — la 
5:14, Polonia — la 12:52, România — 
la 21:45, U.R.S.S. — la 22:59 etc. Eta
pa a 6-a a revenit olandezului Bun
der, cronometrat pe distanța de 167 
km cu timpul de 4h 14:04.

în cadrul turneului 
al Armatelor prietene, 
fășoară la Wroclaw, formația ro
mână a învins-o cu 15—14 (9—6) 
pe cea a U.R.S.S. și se numără în 
continuare printre formațiile neîn
vinse alături de echipele din Po
lonia și Cehoslovacia. Alte rezul
tate : Polonia — R. D. Germană 
16—15 (11—8), Cehoslovacia — Un
garia 26—23 (12—12).

SMITH-PE LOCUL DOI
(DUPĂ HIĂSTASE)

După disputarea turneului inter
național de tenis de la Los Angeles, 
în clasamentul „Mareluj Premiu 
FILT” continuă să conducă tenisma- 
nul român Ilie Năstase cu 543 puncte. 
11 urmează Stan Smith (S.U.A.) —- 
422 p. și Manuel Orantes (Spania) — 
416 p. ■ „«liSgsai

PROFIL

IORDANKA BLAGOEVA
i 
I

— F. C. Bast 
ind împărății !

din C.C.E. Horvath surprinde apărarea elvețiană 
Foto: M.T.I.

preolimpic dar rezultatul a- 
sezon nu o clasifica în pri- 
30 de performere ale anului. 
1 ianuarie 1972 Iordanka

CINE VA CÎȘTIGA „CUPA INTERCONTINENTAL A“ Nr. 11 ?

AZI SE DECID ECHIPELE 
CALIFICATE ÎN TURUL 
AL DOILEA DIN CUPELE 

EUROPENE
Azi, in Cupele europene sînt pro

gramate meciurile retur din prima 
manșă : Cupa campionilor europeni, 
Cupa cupelor șl Cupa U.E.F.A. Un 
nou „program maraton", care polari
zează atenția milioanelor de iubitori 
ai sportului cu balonul rotund de pe 
continent. Se vor înregistra surprize ? 
Vor fi eliminate din primul tur echi
pe cunoscute ? Iată întrebări pe 
care ni le punem în mod firesc: O 
scurtă trecere în revistă a principa
lelor favorite ne poate edifica în oa
recare măsură asupra viitoarelor for
mații calificate.

în C.C.E. : F.C. Argeș Pitești, Real 
Madrid, Dinamo Kiev, Gornik Zabrze, 
F.C. Magdeburg, se pot considera ca 
și calificate în urma rezultatelor din 
primul tur. In rest, plutește încă in
certitudinea... Juventus Torino—Olym- 
pique Marseille, Rosenborg Trondheim
— Celtic Glasgow, Bayern Miinchen
— Galatasaray sînt partidele cele mai 
atractive.

în CUPA CUPELOR, Rapid Bucu
rești se prezintă în meciul cu Lands- 
krona cu o zestre apreciabilă, și fi
rește, este ’ ’ ’ " ............
candidate' 
A.C. Milan, 
via, Cork 
Zeiss Jena.

In fine în CUPA U.E.F.A. numărul 
meciurilor este cu mult mai mare, 
și, firește, și favoriții mai mulți. 
Prin prisma rezultatului din tur și 
a actualei forme, U.T.A. nu are șanse 
prea mari în fața suedezilor la

principala favorită. Alte 
pentru ttirul al doilea : 
Schalke 04. Legia Varșo-
Hibernians și F.C. Cari

O fază din primul meci l’jpesti Dozsa 
printr-un șut de la 30 de metn. ir
Norrkoping (spre deosebire oe Uni
versitatea Cluj cu Levski Spartak, 
dar acest meci este programa: ia So
fia, abia miercurea viitoare A?.e 
candidate pentru turul al doilea Bo
russia Monchengladbach. F.C. Bruges. 
Tottenham. Feyenoord. Vitoria 
Setubal, Steaua roșie Belgrad. taier- 
nazionale, Beroe și Slovan Bratislava- 
Una din formații este deja calificata: 
Hvidovre din Danemarca, prin re
tragerea echipei I.F.K. Helsinki.

ȘTIRI, REZULTATE
• La meciul dintre Manchester Uni

ted și Chelsea (0—0), Bobby Charlton 
în vîrstă de 34 de ani, de 106 ori selec
ționat în echipa Angliei, a tost sărbțk 
torit de cei 60 000 de spectatori pentru 
cel de al 600-lea joc în formația sa 
(Manchester United).

• In Cupa U.E.F.A. : Vestmanaoe 
(Islanda) — Wiking Stavanger (Norve
gia) o—0. In tur o—l.

Gheorghe Ghipu conduce plutonul alergătorilor in cursa de 15.. th

• Intr-un cadru festiv s-au 
..ghetele de aur. argint și bronz* p- - 
milor trei golgeteri ai camp-.onr.e •- 
precedente : Gerd Muller (aur). Aaie- 
niadis (argint) și Lee si Santrae (bronz).

• Antrenorul iugoslav Ceaikov^ki. 
care activează in R.F. a Germa --e 
a fost amendat cu 1 000 de mârm v 
germane pentru că a insulta: un arc.-

Mîir.e seară, pe stadionul olim
pic din Amsterdam. Ajax și Inde- 
pediente Buenos Aires vor fi din 
nou față în față. S-au mai găsit 
in această postură la 4 septembrie, 
pe terenul argentinienilor, și între
cerea lor s-a terminat fără un în
vingător (1—1). Un rezultat care, 
firește, avantajează echipa antre- 
rată de Ștefan Covaci, beneficiară, 
acum, a avantajului terenului. 
Âiax luptă să completeze un bu
chet de performanțe care ar ■ ajun- 
t» astfel unic pentru un^ singur 
sezon ; el ar colecționa tot ceea ce 
coate obține o echipă de-a lungul 
•unu: an de competiție: ambele mari 

—ot.t:: interne (cupa șiVampio- 
mM? și cele două mari probe in- 
temaț.tnale (Cupa campionilor și 
cea intercontinentală). Indepen-

diente luptă și ea din răsputeri 
spre a înregistra în sfîrșit un suc
ces în a treia finală inter-conti- 
nentaiă în care apare. In preceden
tele două tentative Internazionale 
s-a arătat an veritabil coșmar pen
tru argentinieni răpindu-le tro
feu] atît în ediția 1964 cît și în a- 
ceea din anul următor.

Joi seara a avut loc o manșă 
decisivă pentru a 11-a ediție a a- 
cestei competiții. Trebuia să fie a 
12-a finală dintre campioanele A- 
mericii de Sud și Europe; dar, cum 
se știe .anul trecut Ajax nu a ac
ceptat să dispute finala și, astfel, 

acordat trofeul, 
zi a disputării re- 
„Cupei interconti- 
decisă pentru ca

1$

să constate cît mai exact 
talentul, sîrguința si perspectivele 
fiecăruia dintre elevii lor.

Din constatările noastre vă ru
teni mărturisi, cu mina pe 
că elementul principal al progresu
lui îl constituie volumul și calitatea 
muncii desfășurate de acești tineri, 
neț superioare, in multe cazuri, ce
lor ale seniorilor. Deși este -secre
tul lui Polichinele-. acesta este 
totuși considerentul oertru care 
mulți dintre juniori mecr mr ma: 
ferm spre virful pifi 
manțej sportive, in t 
mă de seniori coboa 
spre baza ei. Si am 
element interpretau i 
mod diferit în cele două tatece > 
disciplina sportivă și extrasportivă). 

e ușor de imag.nat că luntom 
t aceia care țin seamă de acea*- 
cond:ție suie qua non In realiza

rea performanțe, in oricare dome
niu de ac

Cei care au impus acest sistem de 
muncă, cei care au lupta: pentru 
incetătenirea lui. cri care au 
exemplu personal >u fost Si 
antrenorii. Lotul de juniori are

ti nerfoe- 
ce o sea- 
verriginos

i’€.

dat 
sini 

la

ATLEȚII NOȘTRI JUNIORI URCA FERM
7

SPRE VlRFUL PIRAMIDEI PERFORMANȚELOR
(Urmare din pag. I)

prea multe performanțe apropia
te ca valoare de cele ale juniori
lor, cu un ritm de creștere egal 
cu al colegilor lor. Deși numără 
In rîndurile sale clteva performe
re (Ev* Zbrgo, Dorina Cătinean, 
Roxana Vulescu, Doina Popescu, 
Mariana Constantin, Mariana Nan) 
ea nu are încă omogenitatea va
lorică necesară unei ascensiuni ge
nerale pe măsura veleităților și a 
muncii depuse. De aceea, după 
opinia noastră va mai fi nevoie 
încă de multe căutări 
descoperirea acelor talente 
printr-o muncă asiduă si continuă, 
să poată progresa pe măsura ce
rințelor internaționale actuale.

Se pune, desigur, întrebarea i 
care sînt explicațiile progresului 
rapid și sigur înregistrat în ultima

pentru 
care,

vreme de junioare și mai cu seamă 
de juniori 7 Pentru a găsi răspun
sul trebuie să vorbim despre preo
cupările ceva mai accentuate, deși 
îr.că nu pe măsura nevoilor, ale 
forului atletic de specialitate și ale 
M.E.I. Școlile sportive de atletism. 
Liceul centra! experimental de la 
Cîmpulung Muscel, unele secții ale 
cluburilor și asociațiilor sportive au 
contribuit mai bine la dezvoltarea 
bazei de masă a atletismului de 
performanță, prin selecționarea șl 
pregătirea unui număr mai mare de 
tinere talente. Programul competi- 
țional, intern și internațional, mult 
îmbogățit, a dat, de asemenea, posi
bilitatea acestor talente să se con
frunte cu marile valori, să-și ve
rifice periodic stadiul de pregătire, 
să facă un util schimb de experien
ță cu atlețj și atlete de vîrsta lor. 
Specialiștilor le-a fost oferită posi
bilitatea — grație acestor confrun-

dispoziție o „echipă" de antrenori, 
in frunte cu antrenorul federal Ni- 
colae Mărăsescu, nu numai bine 
pregătiți, ci și dornici — in aceeași 
măsură cu elevii lor — de afirmare, 
de progres. Este acesta elementul 
esențial în tot ceea ce s-a realizat, 
mai cu seamă în ultimii ani, în do
meniul atletismului românesc al ju
niorilor.

Elogiind activitatea și performan- 
țele unora dintre juniori nu dorim 
să se creadă că în această direc
ție nu este loc de mai bine, că nu 
sînt încă multe carențe care nece
sită o grabnică și hotărîtă interven
ție a forurilor competente. Ne refe
rim în primul rînd — mai ales că 
este vorba de juniori — la activita
tea atletică din școlile de toate gra
dele, deoarece — cu toate că atle
tismului i s-a acordat prioritate în 
programa de învățâmînt — nume
roși profesori de educație fizică ig-

noreazâ nu numai nevoile generale 
ale -portului nostru ci chiar indica
ția fermă a Ministerului Educației 

lavâtămîntului. Mergind pe linia 
miotmei rezistențe și mai ales a 
CMMrfîtății- profesorii care predau 
etacatia fizică (cu și fără specia- 
i ranei aruncă o minge în mijlocul 
eterilor, ii lasă să se „distreze" în 
tâaapal atei, socotind că astfel și-au 
îndeplinit obligațiile.

Vn atare număr de profesori de 
educație fizică cu specializare în 
aUet^sm stat concentrați în secțiile 

O sumară analiză 
a actrrităUi acestora, un bilanț al 
realizării producției propuse scot 
ia 11 ideală ineficacitatea multora 
dintre aceste unirăți care ar trebui 
să fie furnizorul principal de ele
mente talentate pentru atletismul de 
performantă românesc. Nu organi
zarea lor 
entuziasm 
<i-au ales 
Lipsurile 
mai ales in procesul instructiv-edu- 
cativ se fac simțite atît in penuria 
de elemente de perspectivă cit și 
in slaba pregătire tehnică a atleți- 
lor îa această prr:r.- nu trebuie 
să ne ghidăm după cele cîteva ele
mente de excepție din loturile na
ționale, ci după nivelul sub orice 
critică la care se prezintă o bună 
parte dintre concurenții înscriși Ia 
campionatele și concursurile repu
blicane de atletism. Am semnalat la 
timp, revenim și vom mai reveni 
asupra acestui aspect: este inadmi
sibil ca mai bine de jumătate din 
participanții la campionatele națio
nale ale juniorilor să nu fi îndeplit 
nici măcar baremul, totuși, nepre
tențios impus de F.R.A. pentru ad
miterea la o astfel de competiție L„

Așadar, este evident că, 
greșul realizat de juniori 
o îmbucurătoare realitate, 
extrem de multe rezerve 
care ar putea propulsa atletismul 
românesc pe orbita marilor perfor
mante Internaționale, Pentru a- 
ceasta este însă nevoie de o co
relare a tuturor forțelor, de o aten
tă și continuă muncă de 
și control a forurilor de 
entuziasm și dăruire.

tn contextul măsurilor . 
C.N.E.F.S., ca urmare a sarci- 
trasate de partid, pentru con- 
dezvoltare a sportului româ- 

cu siguranță că atletismul va 
sprijinul necesar pentru extin- 
și continua îmbunătățire a

în 1971 nu s-a 
Amînarea cu o 
turului finalei 
nentale" a fost 
întîlnirile din cupele europene să 
nu concureze acest joc. mai cu sea
mă că muilte societăți de televi
ziune din Europa, alături de altele 
din cele două Americi și Africa, 
și-au manifestat dorința de a pre
lua în direct desfășurarea întîlnirii.

CAMPIONATE.
A.E.K.

Kalamata 
Fostir 3—0 ;

i — Panathinaikos 0—0 : 
Herakis 3—1 : Trikala 

Panahaiki — Kavala 3— 
Voios — Ethnikos 1— 
Nicosia — Aegaleo 2-

1. — Olympiakos Pireu 
PAOK — 6 p. 3 — “

este de vină, ci lipsa de 
a unora dintre cei care 
această nobilă profesiune, 
in munca de selecție și

GRECIA (etapa a 2-a) : 
Serrai 2—1 : Atromltos
1— 0 ; Olympiakos Pireu —
Aris Salonic 
Panlonios — 
PAOK 0—1; : 
Olympiakos 
Olympiakos 
Clasament : .
6 p ; 2. — PAOK — 6 p. 3 — Panahaiki 
6 p (în campionatul Greciei pentru un 
meci cîștigat se acordă 3 puncte, unul 
esal două puncte și unul pierdut un 
punct.

BELGIA (stapa a 4-a) : Antwerp — 
Standard 1—0 ; Berchem — Cerele Bru
ges 0—0 ; Racing White — Beerschot 
0—1 : Beringen — Union Sft. Gilloise
2— 1 : F.C. Liege — Mechelen 1—1 : St. 
Trond — Diest 2—1; Anderleeht — 
Schaerbeek 2—1 ; F.C. Bruges — S.K. 
Lierse 1—0. Clasament; 1. — F.C. Bru
ges — 7 p : 2. — Standard LiCge — 
6 p : 3. — S.K Lierse — 5’p.

CEHOSLOVACIA (etapa a 8-a) : 
Jilina — bukla Praga 
Bratislava — Lokomotiv 
V.S.S. Kosice T. Z 
Tatran Preșov — A.C. Nitra 4—1 ; 
tek Hradec Kralove — Slavia 
2—0 : Sparta Praga — S.K.L.O 
Teplice 2—0 : Banlk Ostrava — 
P’sen 2—0 : Zbrojovka Brno — 
tak Praga 3—3. Clasament : 1 — '
Preșov — 15 p ; 2. — Z.V.L Jilina 
11 p ; 3. — Spartak Tmava 10.

2—1 :
Kosice 

Trjinec

deși pro- 
a devenit 
sînt încă 
nefolosîte

îndrumare 
resort, de

te de 
nilor 
tinua 
nesc, 
primi 
derea 
activității sale.

preconiza*

Are 25 de ani, 1,74 m înălți
me și 62 kg greutate ; este 
profesoară de educație fizică ; 
căsătorită, are un băiat de 
un an ; evoluția performan
țelor la săritura în înălțime: 
1968 — 1,79 m, 1969 — 1,83 m, 
1970 — nu a concurat, 1971 — 
1,78 m. 1972 — 1.94 m record 
mondial ; medaliată cu argint 
la Jocurlie Olimpice de la 
Munchen și la campionatele 
europene de sală 1972 ; utili
zează procedeul cu rostogo
lire ventrală.

Daca la începutul acestuian — 
precizăm, la începutul anului și 
nu al sezonului atletic în aer 
liber — cineva ar fi așezat nume
le Iordankăi Blagoeva printre cele 
ale posibilelor învingătoare olim
pice, autorul pronosticului ar fi 
fost considerat un mare curajos. 
De ce ? Blagoeva reușise în 1969 
un foarte promițător 1,83 m, dar 
în sezonul următor a fost nevoită 
să întreruoă complet activitatea 
sportivă. Și-a reluat pregătirea în 
anul 
celui 
mele

La
Blagoeva nu figura deci nici mă
car printre outsiderele olimpice 
ale săriturii în înălțime. Recupe
rează spectaculos în sezonul de 
iarnă pe care îl încheie cu 1,84 m 
— si o medalie de argint la Gre
noble — intrînd astfel în rîndul 
vedetelor probei. Progresează con
tinuu în sezonul de vară — reali
zînd succesiv 1,86, 1.87. 1,88 m — 
în timp ce numele „mari" de pînă 
acum se plafonează la 1,85 m (sau 
mal jos). La Balcaniada de la 
Izmir sare 1,90 m. devenind, a pa
tra atletă care depășește această 
graniță (duoă Iolanda - Balaș 1,91 
m. Ilnna Gusenbaner 1,92 m și 
Rita Scbmidt 1.90 — în sală). îna
intea J.O. devenise deja marea 
favbrită, dar este învinsă de o 
apariție meteorică — Ulrike Mey- 
farth.

Duminică 24 septembrie, în pri
mul concurs post olimpic la care 
participă reușește însă 1,94 m, unul 
din cele mai valoroase recorduri 
mondiale ale atletismului feminin, 
performanță cane o desemnează 
indiscutabil drept nr. 1 al probei.

EMILE PUTTEMANS

Z.V.L.
Slovan

2—0 :
2—0 : 

: Spar-
Praga 
Union 
Skoda
Spar- 

Tatran

Cîți dintre cei prezenți în toam
na anului 1970 pe stadionul Repu
blicii. la „internaționalele" de a- 
cletism au văzut în firavul învin
gător al probei de 5 000 m pe vii
torul ei recordman mondial ?

Ascensiunea „grădinarului din 
Louvain" a fost foarte rapidă și, 
în același timp, liniștită, fără 
exteriorizări agresive sau excen-

nâlscut la 8 octombrie 
la Vasserm (Belgia), 

Louvain; 1,82 m inălți-lingă
me, 68 kg greutate ; de pro
fesie grădinar 
mondial la 5 000
3 060 m (7:37,6),
Belgiei la 10.000
3 000 m obstacole
Medalie de argint la Jocurile 
Olimpice de la Munchen la 
io ooo m.

; recordman 
m (13:13,0) și 
recordman al 
m (27:39,6) și 

(8 :28,6).

trice. Ea a început în 1971, ime
diat duDă campionatele europene 
de la Helsinki — în care Putte
mans a făcut o prezență onorabilă 
atît la 5 000 m cît și la 10 000 m, — 
emulul lui Roelants realizînd în 
cîteva săptămîni o suită de per
formante excepționale : record 
mondial la 2 mile, recorduri eu
ropene la 2 000 m și 3 000 m, re
corduri belgiene la 5 000 m. 10 00p 
m și chiar 3 000 m obstacole. (Men
ționăm că toate recordurile Bel
giei ne aceste distanțe aparțineau 
lui Gaston Roelants). Impresia 
produsă la Helsinki de dubla vic
torie a lui Vaatăinen era însă 
mult prea puternică, așa că r-’-’ul- 
tatele lui Puttemans au rămas 
oarecum pe un plan secundar.

în 1972 începutul de sezon este 
destul de discret, dar la Munchen 
ocupă
10 000 cu un timp 
27:29,6. După Olimpiadă își înce
pe obișnuitul ,.forcing" de sfirsit 
de sezon cu două recorduri mon
diale, unul mai valoros decît celă
lalt (la 3000 și 5 000 m). si o vic
torie asupra lui Lasse Viren.

Este un alergător de trenă — 
superior totuși în viteză unui 
Bedford sau Clarke — și al treilea 
mare campion belgian în probele 
de alergări, după Roger Moens și 
Gaston Roelants.

un neașteptat loc doi la 
excepțional :

ULTIMELE REZULTATE»ULTIMELE ȘTIRI "ULTIMELE REZULTATE
In meci revanșă

ROMANIA — R.D. GERMANA 6—4 LA BOX (Tineret)
TVLCEA 26 (prin telefon de la co

respondentul nostru). Marți seara a a- 
vut Ioc în sala Casei de cultură a sin
dicatelor din localitate, întllnirea revan
șă dintre reprezentativele de box tineret 
ale R<xr.inl« și R. D. Germane. Șl de 
data areasta. puglllștil români au rea
lizat o frumoasă victorie, dar la un scor 
mult ma; rtrlrts : 6—4. lată rezultatele

in ordinea celor 10 categorii, de la muscă 
la grea : D. loader p.p. L. Reiner, I. 
Memet b.p. Scltertke, C. ștefartovlci bip. 
Zornow, D. Bltcg p.p. Kosomcklewlz, Ad. 
Guțu b.p. Siebert, M. Lupu b.p. Schultz, 
Șt. Florea b.p. Schieber, C. Tăriase 
p.k.o, 1 ixxchkem, V. Croltoru b.p. 
Meisner, M. Aurel p.k.o. 1 iteutor.

Meciuri internațional» amicale de volei la Bacău
VIITORUL — REPREZENTATIVA R.P. MONGOLE 3-2

In sala Tineretului din Bacău, divi
zionara A din localitate, Viitorul, a sus
ținut două partide amicale cu reprezen
tativa masculina de volei a K. P. Mon
gole. In prima IntUnire, voleibaliștii 
băcăuani au clstlgat cu 3—2 (11, 4 —8, 
—8. li), după un Joc atractiv. In setu
rile 3 și 4 antrenorul V. Petrișor a lo

loslt multe rezerve, Iar în cel decisiv 
băcăuanii, eu prima formație tn teren, 
au fost conduși cu 9—2. reușind Insă 
pină la urmă să clștige. Au arbitrat bine 
V. Dumitru și I. Stoica din Bacău.

în al doilea meci echipa Viitorul a în
vins cu 3_ 2 (—11, K. 5, —14, 13).

• Aseară, la Moscova, In cel de 
(2—2, c—o, 2—1), la hochei pe gheață.

MOTOCICLIȘTII ROMANI 
PE PENULTIMUL LOC

Concursul internațional de dirt-trac'K, 
desfășurat la Sofia, a fost cîștigat da 
sportivul bulgar P. Petkov cu 15 puncte. 
In clasamentul pe echipe, primul loo 
a fost ooupat de formația Bulgariei 
cu 29 p, urmată de Cehoslovacia — 22 p. 
Ungaria — 18 p, Austria — 11 p, 
mânia - 1 p fi iugoslavia — 8 p.

BILLIE JEAN KING 
ÎNVINSA...

Turneul internațional feminin de te
nis de la Albany (California) a fost 
ctștigat de Jucătoarea australiană Mar
garet Court. In finală. Maigaret Court 
a învins-o in două seturi cu 6—4, 6—1 
pe cunoscuta tenuswaeâ americană 
Billie Jean King.

al 3-lea med, Canada — UJUâ.S. 4—3
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