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Miercuri dimineață, a părăsit Ca
pitala, plecind spre Republica Popu
lară Bulgaria, delegația de partid 
și guvernamentală a Republicii So
cialiste România, condusă de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului de 
Stat, care va face o vizită de prie
tenie în această țară.

Din delegație fac parte tovarășii 
Ion Gheorghe Maurer, membru al 
Comitetului Executiv, al Prezidiu
lui Permanent al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului de Miniștri, 
Ilie Verdeț, membru al Comitetu
lui Executiv, al Prezidiului Perma
nent al C.C. al P.C.R., prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Miniștri, 
Leonte Răutu, membru al Comite
tului Executiv al C.C. al P.C.R., 
președintele părții române în Co
misia mixtă guvernamentală româ- 
no-bulgară de colaborare econo
mică și tehnico-științifică, loan 
Avram, membru al C.C. al P.C.R., 
ministrul industriei construcțiilor de 
mașini, precum și Nicolae Blejan, 
ambasadorul Republicii Socialiste 
România la Sofia.

La plecare, la aeroportul Băneasa, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu și mem
brii delegației au fost salutați de 
tovarășii Manea Mănescu, Gheorghe 
Pană, Gheorghe Radulescu, Virgil 
A'rofin, Maxim Berghianu, Florian 
Dănălache, Emil Drăgănescu, Petre 
Lupu, Gheorghe Stoica, Ștefan Voi- 
tec. Cornel Burtică, Miron Con- 
stantinescu, Ion Ioniță, Vasile Pati- 
lineț, Ion Pățan, Ion Stănescu, Ște
fan Andrei, Ion Dincă, de membri 
ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de 
Stat și ai Consiliului de Miniștri, 
conducători ai instituțiilor centrale 
și organizațiilor obștești.

Erau prezenți Boris Konstantinov, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al R. P. Bulgaria ’a București și 
membri ai ambasadei.

Un mare număr de cetățeni a: 
Capitalei, venițj la aeroport, au sa
lutat cu entuziasm pe tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, pe ceilalți con
ducători de partid $i de stat

Un grup de pionieri a oferit flori 
secretarului general al partidului, 
membrilor delegației.

în dimineața zilei de miercuri, 
27 septembrie, tovarășul Ni-colae 
Ceaușescu, secretar general ai 
Partidului Comunist Român, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste Rcmâr:a. a 
sosit la Vama. în fruntea unei de
legații de partid si guvernamen
tale a țârii noastre. Intr-o vizită 
de prietenie pe literalul bulgar al 
Mării Negre.

în întîmpinarea conducătcrulu: 
partidului și statului nostru, a celor
lalți oaspeți români, la aercoortu! 
din Vama, au venit tovarăș:: 
Todor Jivkov, prim-seerctar al 
C.C. al PC.B, președintele Con
siliului de Stat al R.P Bulgaria. 
Stanko Todorov, membru al Bi
roului Politie al CC al PCB, 
președintele Consilni.'ui de Mi
niștri, Tano Tolov. membru al 
Biroului Politic al CC. al PCB^ 
prim-vicepreședinte al Cerșii ului 
de Miniștri. Jivko Jrvkcv. mem
bru al Biroului Poi tie al CC al 
PC3, vicepreședinte al CoesETj- 
lui de Miniștri, președintele pârtii 
bulgare In Corc.sia mixtă guver
namentală bclgaro-roenânâ de eo- 
lc bora re economică $1 tehmoxt- 
ințifîeă. îîristo Panaăctov, mem
bru al CC. al PCB. m-i ris- 
trul industriei grcle. Spas Goepoccv,

ambasadorul Bulgariei la București, 
precum și Todor Stoicev, prim- 
secretar al Comitetului județean 
Vama al PC.B, membru al Con
siliului de Stat. Hristo Trandafilov. 
președintele Comitetului Executiv 
al Consiliului Popular al județului 
Vama, viceamiralul Ivan Dobrev. 
comandantul flotei maritime mili
tare. alțî reprezentanți ai orsar.e- 
lor locale de partid și de stat, ai 
organizațiilor obștești.

Erau de fată consulii generali 
acreditați la Vama și membri ai 
corpului consular.

Ora mo. Aamrara cu însem
nele românești aterizează pe ae
roportul din Varna.

La ccborirea din mm, tovară
șul Nicolae Ce*u se seu este Inttep-- 
rat cu căldură de tovarășul Todor 
Jivkov. de ceBalți conducători «Se 
partid și de ssat bulgari. care-, 
urează bun venit.

Conducătorii de partid și de stat 
ai crier două țâri vecine sr priete
ne string corcial nuin-je. se *~*- 
brăt șează a căldură.
I cvarâșul Tadcr Jivtov. tcșre- 

umă cu per toarsele care ■ tesotesc. 
salută, de asemenea, cu peies» ■ e 
pe tovarășul Ion Gbecrgrie Macrcn 
și pe eeual-d oaspeți ~W-,

Un grup de poccăeri ca brațele 
încărcate de Cori se
spre tovarășul NkcCae OeaoțeKp. 
spre ceilalți membri ai deâesatse- 
c*ermdu-Je în se= de bon m3 
șj aleasă prețui: e.

t= oocarea cceâocâtortkr *■ 
partid s de stat ai țârS ncastrc 
se desfășoară tzrz- tere=jcra as
sart a primes. Trrarâțr-Ncclce 
Ceaușescu primeșae raportul mrra-

F.C. ARGEȘ Șl RAPID lN TURUL II
AL CUPELOR EUROPENE DE FOTBAL'

CUPA
CAMPIONILOR

CITA
CUTELOR

U.T.A. eliminata cu

ARGEȘ și RAPID «așteaptă, evident cu 
cunoască adversa f-ii din optimile de 

lucru se va intim pja in ziua de 2 oc- 
I

că a patra reprezentantă, „V“ CLUJ,

multa
partid e- 
trei re-

.'C ostriua-e fa ren a 4-aț

• ELENA BALLO a cicerit «edalia de argint • Echipa

României pe lecil secoid îi clasamentul general

tocheiat
primului campionat 

Fvo-

EUROPENI
F.C ARGEȘ MTEȘT1

AIS BONNAWrG 
4—0 3—e !■ "UI: 2—0

irmKe In returul 
r evopene. Cele 

pmânesc. angajate ieri 
de diferite, au obținut

n-a arut probleme 
burgheze Aris Bon- 
r f. cu un rezultat 

spre optimi, etapă 
ilă. prin valoarea for- 

E4P/D. definătoa-ea Cupei Româ- 
examertul (așteptat) greu de 

:ux fa un gal diferență, astfel 
â grație cărora va merge mai 

în fine a treia reprezen-

ușurința la Norrkoping 
fantă — U T.A, — n-a putut depiăș, nive/ul evoluți
ilor de pînă acum din campionat aii nistru și, în
tinsă la Arad, a aedat și la Nonțlj oping, ieșind astfel 
din Cupa U.E.F.A.

Acum. FC. 
emoție, să-și 
finală. Acest 
tombrie.

Reamintim
va disputa returul meciului cu Levski-Spartak Sofia 
la 4 octombrie Să sperăm că ■studenții clujeni vor 
reuși să-fi apere avansul luat la Cluj (1—1) și că 
ne vor da satisfacția calificării, a trei echipe româ
nești in aceste prestigioase cc mpetifii internaționali

ț

Maestrul emerit al sportului, Ion N. Radu — medaliat cu aur la prima 
edifie a campionatelor mondiale de rachetomodele.

TIRUL

LANDSXRONA BOYS
RAPID BUCUREȘTI

1—0 (1-vO) în fvr : 0—3

CUPA U. E. F. A.

r
1

LFX NORRKUPÎNG —
U.T. ARAD

2—0 «-O) In tur: 2—1

LA RACHETOMODELE CO PARAȘUTA->

Recent, la Vrșae, s-an 
întrecerile 
mondial de rachetomodele. 
luind excepțional la acest concurs 
desfășurat în Iugoslavia, sub egida 
F.A.I., sportivul român Ion N. Rada 
a ocupat primul loc în proba de 
rachetomodele cu parașută (motor 
5 N.s.), cucerind titlul de campion 
al tumii. Ion N. Radu este profe
sor de matematică la Liceul „Ion 
Eliade Rădulescu" din orașul Tîr- 
goviște, a corectat de curînd recor
dul mondial al acestei probe cu
cerind de-a lungul frumoase: sale 
activități sportive numeroase titluri 
de campion al țării. Anul acesta, 
cu prilejul campionatelor europene 
de la Dubnica, maestrul emerit al 
sportului Ion N. Radu a cucerit 
medalia de aur la proba de rache- 
toplane 40 N.s.

O compcrtore remarcabilă la a- 
ceste întreceri a avut și tinâra Ele
na Ball*, care in cadrul aceleiași 
probe, a ocupat Socul II Iată de 
altfel, clasamentul primilor cinci : 
L Ion N. Radu 415 sec.. 2. Elena 
Baiio 411 s, 3 Ea ie 
295 s, 4. Joe Rondolph 
295 s. 5. Gru 
278 s. Pe echipe, in 
generat 
Ion 
tru 
(826 
(859

La categoria rachetoplane. motor 
5 N.s., titlul de campion mondial a 
fost cucerit de Mohamed Serif 
(R.A.E.), 165 s. urmat fiind de 2 
Peter Friburey (Anglia). 130 s. 3 
Zoran Milicici (Iugoslavia) 105 s. .. 
9. Eiena Ballo 89 s.

avut și 
in cadr 
locul II 

clasamentul primilor
— sec.. 2.

Stine (S P A.) 
(SÎ’A.) 

ibid Bozo (Iugoslavia) 
clasamentul 

reprezentanții noștri — 
N. Radu. Elena Ballo și Silves- 
Moraru — au ocupat locul II 
s). după formația S U A 

s)
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cucerind noi medalii olimpice

C u toată încercarea de opoziție a portarului Zender, atacantul piteștear. Radu înscrie cel de-al treilea gol 
al lui F C Argeș Foto l S. BAKCSY

ÎN „CUPA CAMPIONILOR EUROPENI" PITEȘTENII ÎNVINGĂTORI 

LA SCOR DUBLU FAȚĂ DE PRIMA MANȘĂ 
cizie a paselor, doar Zender și Kir
chens evidențiindu-se prin calități 
suficiente — ne este greu să înca
drăm exact evoluția lui F. C. Argeș. 
Tn orice caz, jucătorii piteșteni au 
avut vervă și au fost destul de în
țelepți ca să caute poarta adversă 
pe drumul cel mai scurt și prin me
toda cea mai adecvată în condițiile 
unei replici precare și a unui teren 
greu : șutul de la distanță și fără 
pregătire specială. Pe calapodul a- 
cesta ofensiv s-a modelat tot atacul 
piteștean, și Roșu, Troi, Prepureel,

Ion CUPEN

PITEȘTI, 27 (prin telefon, de Io 
trimisul nostru). — Nimeni nu și-a 
închipuit, desigur, că Aris Bonna- 
weg va însemna un obstacol dificil 
pentru campionii noștri. O echipă re- 
prezentînd un fotbal 
tradiție, învinsă în 
terenul propriu, nu 
leități autentice. Și, 
s-a întîmplat nici un 
dionul 1 Mai din 

măruntă, 
gazonul, totuși, relativ re- 
atîta umezeală, s-a desfă- 
meci previzibil, dominat

fără prea mare 
meciul tur pe 
putea avea ve- 
într-adevăr, nu 
miracol pe sta- 

Pitești 1 Sub o 
continuă și pe un

" a
peților, dar frecvența reușitelor pl- 
teștene nu a mai fost atît de feri
cită și tabela de marcaj avea să se 
mai rotească, pînă la sfîrșit, doar de 

în 
ra-

Pe autostrada B 13, de 
Milnchen, la jumătatea drumului 
duce spre pistele de apă ale canotori
lor, canoiștilof și caiaciștilor, se află 
poligonul olimpic. După sumedenie de 
locuri virane sau terenuri de instruc
ție, mărginite de pilcuri firave de ar
buști, șoseaua face brusc o cotitură la 
dreapta, irupînd într-o zonă prea mo
dernă și îngrijită față de săracele 
vecinătăți. Un splendid havuz și o bi
zară statuetă non-figurativă daurită 
(despre al cărei simbol este o naivi
tate să te întrebi) întîmpină pe vi
zitatorul care s-a hazardat pînă aici, 
la liziera dintre localitățile Garching 
și Hochbriick (aflate la 7 km de Mun- 
chen), cele ce și-au împrumutat nu
mele conjugat nou construitului poli
gon olimpic. Și trebuie să mărturi
sim de la început că sute de specta
tori și-au petrecut timpul aci, vreme 
de o săplâmînă, atrași de spectaculoa
sele probe sub cerul liber (cele cu 
arme de vînătoare), dar și la adăpos
tul poligonului pentru armele cu glonț 
în care țintele erau la fel de vizibile 
ca și emoțiile trăgătorilor, manifes
tate în ușoare tresăriri din umeri. în 
prelungi adăstări deastfpra lunetei 
sau în lente clătinări din cap.

Amenajările poligonului olimpic se 
disting în primul rînd printr-o maxi
mă concentrare de spațiu, gospodărit 
cu parcimonie de către arhitecți în

• DAN IUGA Șl NICOLAE ROTARU 
— valori autentic* • Posibilități le 
țintașilor români pot ți trebuie să fie 
mai bine exploatate • Promovarea 
tinerilor noștri trăgători s* impun* cu 
mai multă pregnanță • Șase noi re
corduri mondiale și olimpice

la nord de
ce

care a ciștigat-o lo 
pistol liber 

Foto 1 D. NEAGU

La cîteva momente dup 
premiere. Dan Iuga a- 
rată cu justificată mfn 
drie medalia de argrn' 
P?

LA 1 OCTOMBRIE
așa fel îneît pentru a parcurge toate 
cele 113 de standuri și linii de tra
gere ale tuturor armelor, nu era ne
voie de mai mult de 10 minute 1 îm
prejurarea aceasta a făcut ca trăgă
tori și spectatori să conviețuiască 
timp de 6 zile într-o atmosferă de 
colectivitate indisolubilă, în care cu 
fiecare nouă zi se recunoșteau unii 
pe alții, schimbînd impresii și foto- 
grafiindu-se fie în fața uriașelor pa
nouri cu rezultate, fie In jurul po
diumului de premiere, care orna ca
reul central al poligonului. Firește că 
lipsa unei păduri mai dese, a unei 
zone de verdeață mai densă a neli
niștit mal ales pe trăgătorii cu arme
le de vînătoare, dar pînă la urmă cu 
toții au apreciat calitatea excepționa
lă a Instalațiilor.

Rald-aacfietă prin Institutele
de InrâtâiDlnt superior

din Central adiersitar București

întocmai ca și în alte sporturi olim
pice, prin amploarea competiției și a 
numărului impresionant de partici- 
panți. întrecerile de tir au permis o 
mai reală trecere în revistă a poten
țialului mondial actual. Numai la pro
ba de armă de calibru mic, poziția 
culcat, de pildă, au 
duri 101 concurenți 
țări, printre ea re 
de vreme ce pînă 
Owen Phillips, din 
tanic, a obținut c 
555 puncte.

In condițiile unei asemenea mari 
concurențe, repartiția medaliilor a 
confirmat, în majoritatea cazurilor, 
imposibilitatea definirii centrelor im
portante ale tirului mondial La cele 
aouă probe de pistol, de exemplu, 
cele 6 medalii au plecat spre 6 țărj

luat too pe stan- 
dln peste 60 de 

deloc „plezlrtști", 
șl ultlmu) clasat, 

.. Hondurasul Bri- 
onorabllul total de

diferite. Cine ar putea, In consecință, 
să vorbească de o școală predomi
nantă, de o superioritate netă ? O 
atare clasificare nu este posibilă nld 
măcar la talere, unde Italienii au 
obținut totuși două medalii Singura 
categorie care marchează o oarecare 
dominație este aceea a probelor de 
pușcă, in care reprezentanții Statelor 
Unite au cules patru medalii, urmați 
de trăgători! sovietici, eu două me
dalii (una dintre ele datorită probei 
reintroduse la țintă mișcătoare). Da
că se poate vorbi de o superioritate 
de ansamblu, apoi aceea revine spor
tivilor din țările socialiste eare, glo-

Victor BANCIULESCU

(Continuare în pag, a 3-a)

ploaie 
teren cu 
zistent la 
șurat un 
<ub toate aspectele de jucătorii pi- 
teșteni. Ei au marcat patru goluri cu 
o lejeritate explicabilă și ar mai fi 
putut marca, dacă un mobil precis 
le-ar fi dictat acest lucru.

Pentru a risipi orice suspens po
sibil, F. C. Argeș a deschis scorul 
rapid, după două minute de la în
ceputul meciului : Troi a fugit cu 
mingea pe extrema dreaptă, a cen
trat din alergare cu un șut plin, de 
mare acuratețe, și la întilnirea cu 
balonul. Dobrin a făcut o piruetă în 
mijlocul careului, 
ce nu a putut fi 
Zender. După alte
1 înscris al doilea __ ,.....
scor fluviu pentru palmaresul

două ori, consfințind un scor 
orice caz mai echilibrat decît . 
portul de forțe dintre cele două cam
pioane. (Celelalte puncte au fost în
scrise tot de către Radu și Dobrin, 
ultimul din penalty, după ce piteș- 
teanul însuși driblase, cu minge 
strecurată printre picioare, pe fun
dașul Dobee, care, apoi l-a cosit pe 
înaintașul nostru).

Neavînd un termen de comparație 
solid — Aris are o apărare pesie- 
trabilă, nu are un conducător de joc, 
forță de percuție și nici destulă pre- (Continuare în pag. a 4-a)

SÂPTĂMÎNA VIITOARE LA BUCUREȘTI

reușind un voleu 
parat de portarul 
trei minute. Radu 
gol. Se profila un 

oas-

IN ÎNTRECERE, 
GIMNAȘTI JUNIORI 

ROMÂNI SI SOVIETICI
orașul GheorgheAzi și mii ne. in 

Gheorghiu-Dej are loc dubla în- 
tîlnire internațională de gimnastică 
dintre echipele de juniori ale Ro
mâniei și R.S.F.S. Ruse. Joi, de la 
ora 17, este programat meciul din
tre selecționatele masculine, iar vi
neri, de la aceeași oră, cel dintre 
formațiile feminine. Se va concu
ra numai cu exerciții liber alese.

DINAMOVIADA DE ATLETISM

s

START ÎN NOUL AN UNIVERSITAR

1 ÎN ANSAMBLUL PREOCUPĂRILOR
1 CE LOC SE ACORDĂ SPORTULUI?

OCTOMBRIE marchează, ca
universitar. Peste tot (sau aproape peste tot) in lumea univer
sitarilor — studenți și cadre didactice — pregătirile se desfă
șoară dia plin. în multe cazuri ele sint chiar practic încheiate. 
Pe tema acestor pregătiri — firește, cele din sfera activităților 
de educație fizică și sport — am întreprins și noi raidul- 

anchetă de față, cuprinzlnd, intr-o primă etapă, principalele institute și 
facultăți din centrul universitar București.

de obicei, startul într-un nou an

A XlV-a ediție a Dinamoviadei 
de atletism, programată în zilele 

pe stadionul 
a. va fi — 

însemnat 
post-olimpic

I.E.F.S.: Este normal sâ fie 
ața L.

Nu a surprins pe nimeni — <1 
deci, nici pe reporter — că In pu
ținele zile care au mai rămas pînă 
la deschiderea noului an universi
tar, conducerea I.E.FK, cadrele di
dactice se preocupă intens de asigu
rarea celor necesare reluării activi
tăților, a celor sportive In primul 
rînd. Bazele sportive pe care se va 
desfășura activitatea celor aproape 
1000 de studenți și studente pri-

mese în aceste zile ultimele retu
șuri.

Pe asistentul C. Negrău l-am vă
zut, de pildă, In sala de baschet, dî- 
rijînd personal „operațiile" de repa
rare a panourilor ; pe asistentul 
Gh. Moise In sala și apoi pe tere
nul de 
punînd 
munca 
bal, în 
rit se ocupa de instalațiile necesare 
bunei desfășurări a lecțiilor de 

box.

Timpul scurt care a mai rămas 
pînă la deschiderea anului universi
tar este folosit din plin. Și este 
normal să fie așa. Ca în fiecare an, 
viitorilor profesori de educație fi
zică și antrenori le sînt create 
cele mai bune condiții pentru o în
sușire temeinică a materiilor ce li 
se vor preda, pentru împletirea teo
riei cu practica.

volei ; pe lectorul M. Birsan, 
ia punct detaiiile legate de 
viitorilor specialiști în fot- 
timp ce lectorul E. Mârgă-

textul suplimentării programei de 
învățămint (de la 12 la 18 ore); 
mutarea centrului de greutate al 
activității sportive de masă In ca
drul fiecărei facultăți ; patronarea 
Pe plan sportiv a 12 școli generale 
și licee de cultură generală pentru 
depistarea, canalizarea șj pregătirea 
talentelor în formare; organizarea 
în cel mai scurt timp a „Cupelor 
anilor 1“ ; amplificarea preocupări
lor metodico-științifice In cadrul 
catedrei de resort

Firește că toate acestea ar rămlne 
în domeniul enumerărilor abstrac
te, dacă ele nu ar fi susținute de •

ne

UNIVERSITATEA 
BUCUREȘTI: 

Acolo unde este onorata 
tradiția • ••

Conferențiarul V. lonescu
mărturisea că „atacarea" noului se
zon sportiv studențeso se va face, 
în primul rînd, pe plan 
o judicioasă repartizare a forțelor 
didactice, mai ales acum, în con-

teoretic 1

Raid ancheta realizat de : Tiberiu 
ST AMA, Paul IOVAN, Radu TIMOFTE, 

Ion CUPEN fi Claudiu SECARA

(Continuare în pag. a 2 a)

de 7 și 8 octombrie, j.. 
Republicii din Capitală, 
indiscutabil — cel mai 
concurs internațional 
și probabil unul dintre cele mai 
valoroase competiții de acest gen 
organizate vreodată în țara noastră. 
La startul celor 34 de probe vor 
fi prezenți atleți și atlete din Bul
garia (Levski-Spartac), Cehoslova
cia (Ruda Hvezda), R. D. Germană 
(Dynamo), Polonia (Gwardia), Un
garia (Dozsa), Uniunea Sovietică 
(Dinamo) și România (Dinamo).

Printre competitori se numără 
sumedenie de sportivi de marcă, 
campioni olimpici și alțî laureați 
ai J.O. de la Munchen. Din lunga 
listă a acestora spicuim cîteva 
nume : Ludmila Braghina. Iuri 
Tarmak (în fotografie), Peter Fren
kel, VVladislaw Komar — campioni 
olimpici, Evghenl Arzanov, Diana 
lorgova, Argentina Menis — meda- 

argint, Ivanka Hristova, 
Vasilka Stoieva, Karin Balzer —• 
medaliate cu bronz, la eare se mai 
adaugă și alți performeri de clasă 
ca: Svetla ZIateva, Lutvian Mol- 
Iova, Aleksandr Korneliuk, Hans- 
Peter Gies, Ritta Schmidt șa 
și foștii campioni de Ia 
Miloslava Hiibnerova și 
Stalvotzky,

ca
Mexico,

Gyula
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PRIMUL CONCURS,..
• Cu ecusoane „A. S Floreasca“ • Mannix

incepînd de duminică, formațiile masculine
DIVIZIEI ALA STARTUL UNEI NOI EDIȚII A

pe podium... • Premii pentru învinși
frumoasă de septem- 

Pe
Duminică

brie în cartierul Floreasca. 
aleile din preajma cinematografului 
înaintează, la pas, o coloană de 
mașini „I.S B ” Zgomotul înf undat 
al motoarelor atrage atenția puști
lor că, în curînd. pista de concurs 
va fi gata Nu mal e timp de pier
dut 1 Mecanicii, in pantaloni scurți, 
verifică încă o dată mașinile, asi- 
gurînd piloții că totul este in or
dine La rîndul lor, piloții — cei 
mai mici sportivi ai cartierului — 
verifică echipamentul cu ecuson și 
cozoroc „A. S. Floreasca". în sfir- 
fit, la ora 10 punct, se dă startul — 
cum spunea un pitic competitor — 
în primul concurs al primei asocia
ții sportive din primul sector al 
Capitalei.

Așadar, start în întrecerea inau
gurală a primei asociații sportive 
de cartier clin sectorul 1 Steaguri, 
podium pentru premiere, secretariat 
ele concurs, cupe, cofeturi.. Serial 
la triciclete mici, dispute aprinse la 
triciclete mari, apoi cursele finale 
la biciclete mici, biciclete mijlocii, 
biciclete mari... Toate acestea bine
înțeles, pe categorii de vîrstă : bă
iet: intre 4—6 ani, fete intre 8—10 
ani. grupe speciale pentru patine cu 
rotile, pentru trotinete pentru zeci 
de competitori Și tODuși. înscrierile. 

• foile de concurs sint completate a- 
proape instantaneu Ba, la inter
vale regulate, „presa" primește și un 
buletin cu ultimele clasamente

— Formidabilă organizare — în
drăznim noi. Economist să fii și ..

— Dar sintem chiar economiști 
■— ne răspunde tinăra Nicoleta Tă
năsoiu. Eu. bunăoară, mi-am luat 
examenul de stat. ieri. Iar soțul.. 

Valentin 
Mai pre-

sectorist, plutonierul Constantin 
Colfescu. aflat și aici la datorie.

Firește, nu toată lumea s-a clasat 
pe primele locuri. Ca ia orice con
curs au fost și învinși. Da. avea 
dreptate regizorul francez Lelouch, 
cel care la Milnchen s-a ocupat cu 
filmarea marilor învinși. Există in- 
tr-adevăr, o frumusețe tragică a în- 
fringerii La copii, poate, mult mai 
tragică. Iar dacă organizatorii con
cursului de la „Floreasca" nu a- 
veau inspirația să rezerve citeva 
premii (de învinși, bineînțeles) și 
celor veniți pe ultimele locuri, toa
tă frumusețea tragediei se ducea de 
rlpă.

Acesta a fost concursul organizat 
de „A. S. Floreasca", asociație și ea 
organizată cu aproximativ două 
săptămini in urmă In viitorul a- 
propiat, ne spunea tov. S^rghei Pet- 
culeț. prim-vicepreședinle al Consi
liului popular al sectorului 1, sQ 
preconizează și alte întreceri, 
cum șî înființarea a încă 10 
ciații sportive de cartier

Și acum campionii: Octavian Ra- 
țiu (triciclete mici, băieți), Corina 
Savu (triciclete mici, fete). Barbu 
Iugurică (biciclete mici, băieți/. Car
men Stoenescu (biciclete mici, fete). 
Andrei Ionescu și Gec-rgeta Pop.ș- 
teanu (triciclete man). Mihai Po- 
povici, Florica Constantin (biciclete 
mijlocii), Floi in Ionescu (bicicictc 
mari), Cătălin Moratu și Carmen 
Stănescu (trotinete). Constantin 
Hera și Diana Amziucă (patine cu 
rotile).

pre- 
aso-

„CUPA ROMÂNIEI"

FINALIȘTII ZONELOR TIMIȘOARA Șl SATU MARE
Duminică începe o nouă ediție a campionatului masculin de handbal, 

divizia A, o ediție pe care toți iubitorii acestui sport o așteaptă cu 
interes sporit, la un nivel mult mai ridicat decît cea precedentă. După 
cum veți vedea, în toate Ioturile au apărut nume noi, jucătorii tineri 
care debutează în primu] eșalon al țării, handbaiiști despre care pînă 
acum cîtva timp, vorbeam în cadru] cronicilor de juniori. De altfei de 
la ei, de la tinerii handbaiiști debutanți în divizia A. așteptăm aducerea 
unui suflu nou în cea mai importantă competiție internă, un suflu care 
să însemne progres, perspective noi, certe, pe drumul spre alte succese.
STEAUA BUCUREȘTI

Burger, Istrate, Nistor, Bodo, Jurcă, 
Kernetzky, și Drotar.

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI

INDEPENDENȚA SIBIU
Antrenor : Gheorghe Bădeanu
Lotul : Belu și Kubitschka (por

tari) — Roth, Stentzei Savu. Speck, 
Petri, Schmidt, Tonsch. Zikeiy, Se- 
coșan, Schnepp, Bietsch, Suciu și 
Crăciun.

întrecerile pentru „Cupa Româ
niei". cea de a doua competiție 
autohtonă de anvergură. după 
campionatele naționale, se află în 
plină desfășurare. Recent, la Timi
șoara și Satu Mare s-au încheiat 
asalturile din cadrul etapelor de 
zonă, practic semifinalele între
cerii

LA SATU MARE — FLORETELE
LA DISCREȚIA GAZDELOR

de la Satu Mare, scrime- 
Olimpia au 
probele de
Constantin

dominat cu 
floretă. Bă- 
Moise cu 5 
Decsei cu 4 
E. Nussbaum

Antrenori : Cornel Oțelea și Otto 
Teiman.

Lotul: Dincâ, Orban șî Munteanu 
(portari) — Gruia, Gațu, Goran, 
Marinescu, Birtalan. Stock], Cris
tian, Popescu. Coasă, Kicsid. Dră- 
găniță, Nica. Ganea, Pantelimon, 
Cerbu,, Ciubuc și Dumitru.

DINAMO BUCUREȘTI

Antrenor : Eugen Trofin
Lotul: Tale, Banciu și Cornaciu 

(portari — Voina. Cosma. Ștef, Cîr- 
lan, Roșu, Anton. Belciug. Tirni- 
ceru, Vărgălui. Linca Szabo. Tra
ian, Gabriel. Bodin. Savencu, Da
fin. Sabău. Boean, Mihai, Matei, 
Oprescu, Talabă, Stanciu și Dră- 
ghici.

TROTUȘUL GH. GHEORGHU-DEJ
Antrenor: Mihai Pintea
Lotul : Toth, Boțea și Vasilache 

(portari) — Bădău, Paraschiv, Kun, 
Blaj. Cucii. Ghioc, Badea, L.ascăr, 
lacob, Berbecaru. Demușcă, Boroș, 
Moise, Gheorghe, Paizan. Oprea 
Zăbreanu.

LA TIMIȘOARA — IEȘENII 
ÎNVINGĂTORI ÎN DOUA PROBE I

Și

Antrenor : Oprea Vlase
Lotul: Penu și Tamaș (po rtHTi) — 

Samungi, Licu, Moldovavn, Dan 
Marin. Papp. Dinea. Bota. Smerea. 
Coman. Fi'ipescu, Preotu, Moțoc. 
Gabor, Bejenaru și Dicu.

UNIVERSITATEA CLUJ
Antrenor : Romeo Sotiriu
Lotul : Slavici. Kiel și lancu (por

tari) — Schobel. Capră. Tudosie, 
Chircu. Stuparu, Sajgo Oros, Udrea.

POLITEHNICA TIMIȘOARA
Antrenor : Constantin Jude
Lotul : Biriescu și Covăsînțan 

(portari) — Gunesch. Comănescu. 
Sauer. Rominu. Teacoiu, Bicleșan, 
Drăgoi. Rusu Jude. Moțică, Fort, 
Țîtnpu, Oană, Schranger. Omescu, 
Diliță, Bonfert, Manolache, Ivan și 
Bicleșan.

LA SEMICERC
• Astăzi va avea loc la Brașov 

primu! meci din cadrul noii ediții 
a campionatului masculin de hand
bal divizia A, care va opune for
mațiile Dinamo București și Dina
mo Brașov. Precizăm că acest joc 
a fost programat cu trei ?ile îna
intea debutului oficial al campio
natului, întrucît echipa bucureștea- 
nă va pleca la dinamoviadă.

• Jocul feminin dintre divizionarele 
B Universitatea II Timișoara și Teba 
Arad, din cadrul etapei I, încheiat cu 
scorul de 15—3 in favoarea primei for
mații. se omologheazâ cu rezultatul de 
0—fi, contestația înaintată de echipa 
Teba Arad fiind aprobată de federația 
de specialitate. De menționat că în con
testație. teamul arădean a semnalat fap
tul că jucătoarea Georțeta Prundaru. le
gitimată pentru echipa de divizia A, a 
jucat în acest meci. încâlcind regula
mentul în vigoare.

DINAMO BRAȘOV
Antrenor : Ion Donca
Lotul : Bogolea Guiman, Caciz și 

Postule (nortari) — Messmer, Kro
ner, Willisch, Hotnog, Lechner, 
Schmidt, Serafim, Bucă, Gheorghe- 

vici, Neudorfer, Pilbart, Savu, Lu- 
țaș, Schmaler, Dinu, Chiriac. Pasz- 
tor și N. Marin.

— Eu — completează 
Tănăsoiu — abia astițzi 
cis. acum două ore

— Felicitări! înseamnă
Academie ați

— Sarcină 
fiei !...

festivitate 
cut i și campion al , A S Floreas
ca" la triciclete mari ('băieți) Adrian 
Ionescu I Cu aer grav, de necontes
tat campion, urcă pe podium asul 
categoriei „cinci ani și jumătate". 
Flori, aplauze, diplomă, tțiocolată. 
Ing. Ion Ionescu iși ia sportivul in 
brațe și ne mărturisește că înfiin
țarea acestei asociații sportive — 
pe care o va sprijini — es*te una 
dintre cele mai frumoase realizări 
clin cartier Acum. pe podiutp. s-a 
ur-at Cristinel. zis „Mannix", zis 
„S parge-geam" Puștiul privește, un
deva. către bascheții noi și zimbește 
fisticit cind este felicitat de către

venit direct
din partea

că de la 
aici

t asocia-

de premiem: pe lo-

V. TOFAN

A treizeci și una cursă din cadrul întrecerilor de la „Floreasca".

• Următoarele meciuri stnt amtnate : 
S.C. Bacău — Comerțul Constanța, din 
1 octombrie, se va desfășura fn ziua de 
miercuri 11 octombrie : Independența Si
biu — Steaua din 1 octombrie, va avea 
loc joi 5 octombrie la Sibiu, pe terenul 
Luceafărul.

Foto : S. BAKCSY

• Comisia Centrală de disciplină a dic
tat următoarele sancțiuni: Jucătorul Gh. 
Nistor (Universitatea Craiova) — sus
pendat pe 4 etape : arbitrii O. Ionescu 
șl I. Grigoriu din Pitești sint sancționați 
cu ridicarea dreptului de a conduce 
jocuri oficiale pe timp de 2 etape ; ju
cătorul Ion L’ivaroșan (Constructorul 
Oradea) suspendat pe 4 etape : jucătorul 
Vasile Hovtrneanu (Rafinărie Teleajen) 
suspendat pe 2 etape : anrenotrul Iu- 
liu Voinea (Constructorul Hunedoara) 
suspendat pe 2 etape : Jucătoarea Rodfca 
Cordoș (Mureșul Tg. Mureș) este sanc
ționată cu avertisment pentru nepartici- 
parea la salutul final : arbitrii Eugen 
Tetiva și Constantin Alexa, ambii din 
Suceava, sint suspendați pe o lună, in
cepînd cu data de H septembrie : antre
norul Sava Becic (Progresul București) 
este sancționat cu avertisment pentru 
comportare necorespunzătoare In timpul 
jocului.

MINAU» BAIA MARE
Antrenor : Lascăr Pană
Lotul : Negovan și Albu (por

tari).— Panțîru, Palko, Sîngeorzan, 
Răzor. Alboaica. Kiss, Ignătescu, 
Baizat, Pop. Stoica. Rotaru, Mărieș, 
Novac. Răduțoiu, Haiduc și Bencze.

VOINȚA BUCUREȘTI
Antrenor : Ilie Alexandru
Lotul : Anca și Marian (portari) 

— Mureșan, Anghel. Roșescu. Zam- 
firescu. Dumitru, Popescu. Viezure. 
Floroiu, Eremia, Dima, Gunescu și 
Buruc.

Jucătorii subliniați sînt transfe
rați în acest sezon.

Zona de la Timisoara ă consem
nat succesul net al trăgătorilor de 
la Politehnica Iași 
lae Pufnei). Astfel 
retă bărbați, locul 
de N. Vlad, cu 4 
făcut față cu brio talonajuiui lui 
Fr. Hetz (Șc. sp. Oradea), E. Heim 
(Poli Tmș.) și V. Cursaru (Petrolul 
PI.), toți cu cîte 
fi putut cîștiga 
în ultimul 
fi insistat 
disputei.

Și proba 
trăgătorilor 
pescu (4 v.), după un turneu de ba
raj cu D. Mancaș (Petrolul PI.). 
Pe locul 3, Cr. Georgescu (Petrolul 
PI.), iar pe locul 4, V. Șuta (Poli 
Iași) Proba a fost foarte disputată, 
consemnînd forma bună a lui D. 
Popescu, care se anunță unul dintre 
favorifii competiției.

Celelalte probe au revenit Elenei 
Pricop (Farul Constanța) și iui A- 
drian Cărămidă (Electroputere Cra
iova). Floretista din Constanța a 
condus cu autoritate un grup final 
din care au mai făcut parte Iudith 
Dolnoki (Crișul) cu 4 v., Ecaterina 
Fenyvessi (Crișul) cu 3 V., și Geor- 
geta Miilner (Șc. sp. Oradea) cu 
2 v. La spadă, Ad. Cărămidă a 
avut drept adversari în finală pe... 
proprii lui colegi de club, D. Po
pescu, Al. Mironov și I. 
tuați în această ordine 
sa.

De notat faptul că toți 
ții amintiți mai sus (cîte 
care probă) s-au calificat pentru 
finala competiției.

prof. Eugen ISO VE A NU

asalt 
mai

LA 1 OCTOMBRIE START
(Urmare din pag. 1)

bază materială adecvată. Or, vizi- 
tind perimetrele sportive ale Uni
versității. dispersate la fostul insti
tut pedagogic din șoseaua Panduri 
ș: la Facultatea de drept, le-am gă- 
s.t bine gospodărite, în plm proces 
de reîntinerire i zgura înlocuită și 
tasată, așteptind doar marcajul, 
lemnăria vopsită, sălile de sport 
pregătite m nuțivs, tnstatețr.te sam- 
va:e renovate. La capitolul 
materială", o noutate — un 
de zgură tip universal pentru 
bal, voiei, tenis ți fotbal 
construit prin munca patriotică a 
s udenților și cadrelor didactice. 
Este, dacă vreți, un răspuns la e* 
xemplul oferit de colectivul Facultă
ții de biologie, care s-a autodotat, 
in acest fel, încă de anul trecut.

in același timp, catedra de edu
cație fizică preconizează înfiriparea 
unei activități sportive a studenților 
din cămine. In acest scop, s-a di
fuzat un program de gimnastică cu 
aplicativitate specifică, pentru bă
ieți și fete.

și pe terenurile de la Stadionul 
neretului.
I.M.F,; Prea puține raze 

speranță...
Institutul medico-farmaceutic 

desigur, unicul 
dispun^ □€ nici

Capitala este, 
țdră care nu 
fel de terenu 
baza spcru vâ

Ti

de

din

IN NOUL AN 
caniiniștilor Așa au luat flintă cen
tre de inițiere, de pildă, în tenis, 
care stîrnesc un mare interes-

Noul an universitar este aștep
tat de cei de la Politehnică cu

la jocuri spor_ _______< ljt sprC-iicv

roase 
comp In

• a
J e -

f—

„bază 
teren 
hand- 
red us.

viața, 
greu 

acope- 
săptâ- 
I.M.F.

(antrenor, Nico- 
în proba de flo- 
I a fost ocupat 
victorii, care a

3 victorii. Vlad ar 
și mai ușor, dacă 
cu V. Cursaru ar 
mult în finalul

de sabie a revenit tot 
ieșeni, prin Dan Po-

în zona 
rii de la 
autoritate 
ieții, prin 
victorii, urmat de St.
V., Z. Szabo cu 3 v. și 
cu 2 V., toți de la Medicina Tg. 
Mureș. Fetele, prin Iudith Haukler, 
de asemenea cu 5 victorii. După 
ea s-au clasat : Lucia Briscan (Me
dicina Tg. M.) cu 3 v. și Gabriela 
Garda (Olimpia) cu 3 v.

Cum era de așteptat, proba de 
spadă a revenit lui Anton Pongraț 
(Medicina Tg. Mures) cu 4 v.. dar 
destul de greu, după un baraj cu 
P. Szabo (C.S.M. Cluj). Pe locul 3, 
Ad. Domianschitz I (Medicina) cu 
3 v., iar pe locul 4, C. Kiss (CSM 
Cluj) tot cu 3 v

în fine, la sabie, reprezentantul 
Tractorului Brașov, Fr. Csiki a 
terminat în frunte turneul final, cu 
5 victorii. S-au mai calificat pen
tru finală VI. Șerban 
cu 4 
și I. 
gur, 
care

(Tractorul) 
v., V. Mezei (Olimpia) cu 3 v. 
Pop (C.S.M. Cluj) cu 2 V. Si- 
surprinde poziția lui I. Pop, 
pornise favorit al probei..

corespondentD. REUS,★
Scrimerii care fac , __

na municipiului București îșl vor 
desemna finaliștii în zilele de 4 șl 
5 noiembrie. Finala competiției ur
mează să aibă loc în zilele de 10 
—12 noiembrie, în Capitală.

parte din zo*

Dima, si-
în urma

concuren-
4 din fie-

AB FOST STABILITE

BLIIMELE FINALISTE

p.ceie Din 
neglijența conducerii administrati
ve a Institutului, sala rezerva ‘.ă 
acestora nu poate fi utilizată. Pro
babil, doar, cu unele stăruințe de 
ultim moment...

utili

A.S.E.: Condiții optime pentru 
o activitate cit mai rodnică

Dintr-o convorbire purtată cu 
lectorul Adrian Vasiliu, am aflat 
tot ce a întreprins catedra de spe
cialitate de la A.S.E. pentru ca o 
dată cu deschiderea anului univer
sitar activitatea sportivă să cunoas
că un start mai mult decît promi
țător.

Astfel, în incinta clădirii din Pia
ța Romană, în cele trei săli de sport 
s-a lucrat intens la zugrăveli, re- 
vopsiri și, bineînțeles, la curățenia 
generală. In aceste săli se vor pre
găti iubitorii de baschet, volei, 
handbal, tenis de masă și gimnas
tică. Evident că, atil timp cit va 
fi posibil, activitatea sportivă se va 
desfășura în aer liber. Baza spor
tivă din curtea Academici va fi gala 
pentru lecțiile practice chiar din 
prima zi de cursuri. Dar pentru că 
numărul studenților și studentelor 
este cu mult mai mare decit poate 
cuprinde această bază, colectivul ca
tedrei de educație fizică va lucra

9 luni in urmă, prinde greu 
Inir-o atare situație este 

de imaginat cum vor putea fi 
nte toate cele 250 de ore pe 
mînă in care studenții de la
sînt chemați să facă sport, după ap
titudini și preferințe. Sigur că se 
va apela la diverse săli și terenuri 
de sport (Recolta, Palatul pionieri
lor, Progresul, Conservator etc.), dar 
aceasta va însemna o uriașă pier
dere de timp și pentru studenți, 
și pentru cei din catedra de spe
cialitate. Mai ales că proprietarii — 
firesc — vor fi aceia care vor avea 
prioritate. Și așa, mai bine de 2 000 
de studenți vor sta în cumpănă, 
dacă este cazul să-și piardă vremea 
pînă la sala de sport sau să renun
țe... Conferențiarul Octavian Bănă- 
țan, pe care l-am găsit planificînd 
de zor grupele în funcție de spațiile 
de lucru de care teoretic vor bene
ficia, ne-a dat să înțelegem că în 
cazul cel mai fericit vor putea fi a- 
siguraie orele de activități sportive 
doar cu studenții și studentele din 
anii I. Și atunci, cei din II ce vor 
face ? Dar studenții din anii mai 
mari, dornici și ei să practice 
sportul ?

INSTITUTUL POLITEHNIC : 
Spre noi împliniri

La Complexul sportiv de la „Re
gie", al studenților de la Politeh
nică, activitatea febrilă, dirijată 
chiar de șeful catedrei de educație 
fizică, conferențiarul C. Oprișescu. 
Tot ce am văzut acolo atestă pasiu
nea pentru sport : studenții de la 
electronică, de la mecanică, aproape 
de la fiecare facultate și-au amena
jat terenuri proprii. Aproape ia fel 
s-au petrecut lucrurile și în cazul

INSTITUTUL DE CONSTRUCȚII: 
Baza de la Tei revendicată de 

peste 2500 de studenți !
„Construcțiile** tind să iasă din 

zona de centru a Capitalei. Și-au 
ales un sediu mult mai adecvat — ca 
spațiu și ca silențiozitate — în ve
cinătatea lacului Tei. Exceptînd Fa
cultatea de instalații, care se află 
într-un local comun cu Rectoratul 
și „Utilajul", găzduit de Univernita- 
te, treptat toate celelalte 
se deplasează către Tei.

Din punct de vedere al 
profesionale a viitorilor 
perspectivele sînt ideale. Pe planul 
acoperirii nevoilor de mișcare ale 
studenților) situația nu mai este la 
fel de limpede. La Tei, institutul 
dispune de prea puține amenajări 
sportive ; practic, doar de o sală și 
ceva terenuri în aer liber. în rest, 
acces la bazele sportive ale Uni
versității din incinta Complexului 
sportiv Tei, la poligonul „23 Au- 
gust“, la stadionul Tineretului. Si
gur, mai sînt în discuție, deocam
dată, sala și terenurile de sport din 
perimetrul 
peste

UNIVERSITAR
de la „construcții" practicarea spor
tului începe să devină o problemă, 
dacă ne gindim cit timp trebuie ei 
să p ardă cu deplasarea la și de la 
terenuri la facultate și acasă. Confe
rențiarul Dinu Grănescu, șeful ca
tedrei de educație fizică, ne sugera 
o soluție mult ma echitabilă dat 
Fiind faptul că institutul s« va muta 
integral, in viitorii așu. la Tei. Cum 
plexul sportiv de pe coronamentul 
tacului si Fie cedat spre adminis
trare celor de la „Construcții". S-ar 
asigura astfel acoperirea tuturor ne
voilor. pe plțn sportiv, ți in plus, a 
ținut să ne asigure tov Grănescu, 
se vor găsi modalități pentru ca și 
alte institute de invățămint superior 
6in Capitală — ți in primul rind 
Universitatea — să-ți rezolve toate 
nevoile.

CUPA MUNICIPIULUI 
BUCUREȘTI" 

Competiția se va desfășura în perioada de întrerupere a 
campionatului diviziei A

O frumoasă inițiativă a comisiei 
de rugby a Capitalei : în1 perioada 
în care campionatul diviziei A se 
va întrerupe pentru a îngădui pre
parativele și desfășurarea unor în- 
tîlniri internaționale (turneul în An
glia și partidele cu R. F. a Germa
niei și Franța) va avrea loc o com
petiție dotată cu 
lui București”. 
6 formații din 
vează în prima 
nanio, Grivița 
dențesc. Vulcan și Gloria.

„Cupa municipiu- 
Vor participa cele 
Capitală care acti- 
divizie ■ Steaua. Di- 
Roșie. Sportul stu-

facultăți

pregătirii 
ingineri,

ALE CAMP10NAIIUJI
La sfîrșitul săptămînii trecute, au 

avut loc, la Rm. Vîlcea și la Tg. Jiu, 
ultimele două „zone" ale campiona
tului republican de oină.

La Rm. Vilcea, s-au reunit șase 
formații După dispute interesante, 
pe primele locuri s-au clasat echipele 
Avintul Curcani (21 p) și Celuloza 
Călărași (19 p), ambele obținînd cali
ficarea pentru turneul final. De men
ționat că la partidele acestei zone 
nu s-au prezentat echipele Flăcăi a 
Horezu (jud Vîlcea) și Petrolul 
Urlați (jud. Prahova).

In cealaltă zonă, desfășurată în ju- 
dejul Gorj, la Tg. Jiu, printre favo
rite se numărau formațiile C. P. 
București și Chimia Tr. Măgurele. 
Prima, multiplă campioană a țării ți 
cîștigătoare a „Cupei României", 
a obținut calificarea fără dificultate, 
ocupind primul loc. Cealaltă favorită 
a fost, însă, în mod surprinzător în
trecută de echipa Recolta Crasna 
(Gorj) care, după mulți ani, parti
cipă din nou la actul final al cam
pionatului național.

„Zonele" de la Rm. Vîlcea șl de la 
Tg. Jiu au fost, în comparație .eu 
„zonele" edițiilor precedente ale cam
pionatului, mult mai disputate, par
tidele desfășurindu-se ia un nivel 
tehnic ți spectacular ridicat și In fața 
unui public numeros. Se cuvine a fi 
menționat și un fapt nedorit, petre
cut la Rm. Vîlcea .• echipa Turbina 
Doicești; fiind învinsă de Celuloea 
Călărași, nu s-a mal prezentat la 
ultimul joc, găsind de cuvință că 
acest lucru este inutil din moment 
ce a pierdut orice șansă de calificare. 
Este o notă slabă pentru formația 
antrenată de maestrul sportului Gh. 
Drăghici.

In urma disputării acestor zone, 
putem publica lista completă a par
ticipantelor la turneul fina) al cam
pionatului (6—8 octombrie, la Cra
iova) i Tricolorul Baia Mare, Avîn- 
tul Frasin (jud. Suceava), Biruința 
Gherăiești (Neamț), Steaua roșie Rm. 
Sărat (Buzău), Dinamo București, 
Torpedo Zărnești (Brașov), C. P. 
București Recolta Crasna (Gorj), A- ( 
vîntu] Curcani (Ilfov) șj Celuloza Că-’ 
lărași (Ialomița).

Vulcan — Steaua
Dinamo — Gloria
Etapa a VII-a — 9 noiembrie 
Gloria — Vulcan
Steaua — Sportul studențesc 
Grivița Roșie — Dinamo
Etapa a VIII-a — 12 noiembrie
Grivita Roșie — Steaua
Sportul studențesc — Gloria 
Dinamo — Vulcan
Etapa a IX-a — 19 noiembrie
Vulcan — Sportul studențesc 
Gloria — Grivița Roșie
Steaua — Dinamo
Etapa a X-a — 26 noiembrie 
Steaua — Gloria
Grivita Roșie — Vulcan 
Dinamo — Sportul studențesc

PROGRAMUL JOCURILOR : 
EUpa 1 — 28 septembrie 
Grivița Roșie — Sportul studențese 
Geren Paneut copilului, ora H.W) 
Steaua — Vulcan
(stadionul Ghencea. ora 16.34) 
Gloria — Dinamo
(teren Gloria, ora 16) 
Etapa a Il-a — 1 octombrie 
Vulcan — Gloria
Sportul studențesc — Steaua 
Dinamo — Grivița Roșie
Etapa a IlI-a — 5 octombrie 
Steaua — Grivița Roșie
Gloria — Sportul studențesc 
Vulcan
Etapa a
Sportul 
Grivița 
Dinamo
Etapa a V-a — 15 octombrie 
Gloria — Steaua
Vulcan — Grivița Roșie 
Sportul studențesc — Dinamo 
Etapa a Vl-a — 5 noiembrie 
Sportul studențesc — Grivița Roșie

iiiul

CRIȘUL ORADEA 
SANCȚIONATĂ

DE F. R. NATAȚIE
Analizînd comportarea echipei 

Crișul Oradea, învinsă în etapa a 
V-a a campionatului național de 
formația Dinamo București cu sco
rul de 30—0, biroul F. R. Natație 
a hotărît sancționarea cu avertis
ment a secției de polo Crișul Ora
dea și atrage atenția că repetarea 
unei asemenea evoluții va duce la 
excluderea echipei din prima divi
zie a țârii.

— Dinamo
IV-a — 8 octombrie 
studențesc — Vulcan 
Roșie — Gloria
— Steaua

INSTITUTUL AGRONOMIC;
Preocupări de buni gospodari

Afirmația noastră este justificată 
prin fapte : a fost recondiționat te
renul de fotbal, au fost amenajate 
sistemele de drenaj ale altor tere
nuri pentru jocuri sportive, s-a vop
sit sala de gimnastică, s-au impros 
pătat marcajele La toate aceste ac
țiuni gospodărești au luat parte 
mulți dintre studenții institutului. 
De la Conferențiarul Gh. Tătârescu, 
șeful catedrei de educație fizică, am 
aflat ca prezența studenților de aici 
la diferite munci patriotice nu re
prezintă un fapt izolat. In marea 
lor pasiune pentru sport, ei ințeleg 
să răspundă. în proporții de masă, 
și chemărilor catedrei de specialita
te. Apare firesc de aceea 
cipăm participări masive 
mele competiții ale noului 
versitar: „Cupa anilor I".
30 Decembrie" anul acesta de o an
vergură neobișnuită — și „Agrono
mia da**.

Dumitru NEGREA
Pavel GIORNOIU — coresp.

să anti 
la pri- 
an uni- 

„Cupa

Duminică, tn Capitală și In țară, 
cele 18 echipe din divizia A de lupte 
greco-romane vor fi prezente la star
tul primei etape a returului. Iată 
programul complet al triunghiularelor 
din cele două serii :

SERIA EST

Rectoratului. Dar una 
și în cazul studenților
N GENERAL, raidul nostru a consemnat aspecte pozitive. Peste 
tot, elan, muncă rodnică. Conducerile institutelor de învățămint 
superior din Capitală au acordat multă atenție rezolvării pro
blemelor din sfera educației fizice ți sportului. Excepțiile — 
cazurile de la I M F. și Institutul politehnic — sperăm să fie 
lichidate pe parcursul anului de invătămint. Mediciniștii au 

nevoie de binefacerile exercițiului fizic. Ar fi un paradox ca tocmai 
care miine vor recomanda pacienților lor să facă mișcare, să prac-

alta,

I
Și ei
aceia ... . ... __ .
tice un sport sau altul, acum să se afle in afara sălilor și stadioanelor! ...

(duminică, 1 octom- 
: Aluminiu Slatina — 
- IPROFIL Rădăuți; 

A.S.A. Bacău — Dunărea

Etapa a 5-a 
brie) : TULCEA 
Dunărea Tulcea 
GALATI • 
Galați - CS. Pitești ; BUCUREȘTI :
Rapid — Steaua — Metalul.

Etapa a 6-a (duminică, 22 octom
brie) : BACĂU : Aluminiu Slatina — 
A.S.A. Bacău — Rapid București ; 
GALAȚI : Dunărea Tulcea 
rea Galați — Steaua ; 
IPROFIL Rădăuți - C.S. 
Metalul Buc.

Etapa a 7-a (duminică.

— — -Ui SZ IS * L ț
- Dună- 

PITEȘTI : 
Pitești —
S noiem

brie) : BUCUREȘTI : Aluminiu Slati
na — Dunărea Galați — Metalul 
București ; RĂDĂUȚI : A.S.A. Bacău
- Steaua - IPROFIL Rădăuți ; PI
TEȘTI : Dunărea Tulcea — C.S. Pi
tești — Rapid București.

Etapa a 8-a (duminică, 26 noiem
brie) : SLATINA : Aluminiu Slatina
— C.S. Pitești — Steaua ; BACĂU : 
Dunărea Tulcea — Metalul București

Bacău ; BUCUREȘTI : 
Rădăuți — Dunărea Galați 
București.

- A.S.A.
IPROFIL
— Rapid

SERIA VEST
Etapa a 5-a, SATU MARE : Dina

mo București — Olimpia Satu Mare 
— C.F.R. Timișoara ; CRAIOVA : Pro
gresul București — Electroputere Cra
iova — Crișul Oradea; LUGOJ : A.S.A.

Cluj — Vulturii Textila Lugoj — 
Steagul roșu Brașov.

Etapa a 6-a, BUCUREȘTI : Dinamo 
București — Progresul București — 
A.S.A. Cluj ; CRAIOVA : Olimpia Sa
tu Mare — Electroputere Craiova — 
Vulturii textila Lugoj ; ORADEA : 
C.F.R. Timișoara — Crișul Oradea — 
Steagul roșu Brașov.

Etapa a 7-a, BRAȘOV : Dinamo 
București — Electroputere Craiova — 
Steagul roșu Brașov ț TIMIȘOARA : 
Progresul București — Vulturii texti
la Lugoj — C.F.R. Timișoara ; ORA
DEA : Olimpia Satu Mare — Crișul 
Oradea — A.S.A. Cluj,

Etapa a 8-a. BUCUREȘTI : Dinamo 
București Crișul Oradea — Vultu
rii textila Lugoj ; Olimpia Satu Mare
— Steagul roșu Brașov — Progresul 
București ; CLUJ : C.F.R. Timișoara
— Electroputere Craiova — A.S.A. 
Cluj

„AMICII MUNȚILOR" AU RĂSPUNS 
PREZENT I

Cu cîteva luni în urmă, lua ființă 
la Sibiu, pe lîngă asociația sportivă 
Voința, un club turistic numit .,A- 
niicii munților". Noul club iși pro
punea printre altele t popularizarea 
și răspîndirea turismului în rîndul 
tineretului, educarea maselor în spi
ritul unei comportări turistice civi
lizate, construirea de refugii și a- 
dăposturi. întreținerea potecilor și 
marcajelor turistice, cunoașterea și 
ocrotirea monumentelor naturii ș.a. 
Printre sutele de iubitori ai munte
lui care și-au înscris numele încă 
de la început printre membrii coti
zând s-au numărat maestrul emerit 
ai sportului Emilian Cristea, prof. 
Virgil Ludu și multi tineri din în
treprinderile și școlile sibiene.

Și iată o primă manifestare a 
membrilor acestui club: la apelul 
lansat de Consiliul popular munici
pal și al Oficiului județean de tu
rism Sibiu, 42 de persoane — între 
care erau și membrii echipei „Sal- 
vamont", conduși de înceicatui al*

pinist Toma Boerescu — s-au de
plasat în zilele de 9—10 septembrie 
la cabana Suru, din masivul Făgă
raș. Scopul acestei ieșiri a fost în
locuirea și revopsirea marcajelor 
de pe traseul de creastă situat în
tre vîrfurile Fruntea Moașei și Co- 
coriciu.

După o muncă asiduă dificilă 
chiar — s-au transportat materiale : 
ciment, țevi și vopsele la o altitu
dine de peste 2300 de metri, pe 
ploaie și lapoviță — în circa 10 ore 
de lucru efectiv, cei 42 membri ai 
clubului și-au încheiat cu succes 
datoria față de munte. Care este 
acțiunea viitoare propusă ? Repara
rea și verificarea marcajelor de pe 
traseu! dintre Suru și Negoiul.

Ilie IONESCU, coresp județean,

RADIOCLUBUL CERE SA FIE... 
VĂZUT

Radioclubul județean Dîmbovița 
a desfășurat în decursul anilor o ac
tivitate rodnici în rîndurile tinere-

tuluL O dovadă în sprijinul acestei 
afirmații este aceea că numărul ra
dioamatorilor de toate viratele a 
crescut simțitor. Mereu se ridică 
noi cadre tehnice de specialitate tn 
acest sector.

Un deziderat i Federația de spe
cialitate să fie mai „atentă" cu 
acest Radioclub ce deține rezultate 
meritorii— dotîndu-1 în continuare 
cu aparatură modernă, capabilă să 
satisfacă cerințele actuale ale acti
vității de radioamatori.
Mișu AVANU, coresp. județean.

CE A ARĂTAT SONDAJUL

Un sondaj făcut în asociațiile 
sportive Dacia IMT, Fabrica de 
piine, Combinatul de celuloză și 
hirtie, Combinatul de fibre artifi
ciale din cadrul municipiului Brăila

• In satul tMicIoșara a luat 
ființă cea mai tinără asocia
ție sportivă din județul Co- 
vasna Noua asociație va 
funcționa, pentru început, cu 
numai trei secții i atletism, 
fotbal și popice.

Gh BRIOTA, 
coresp județean.

■ scos la iveală faptul că membrii 
acestor asociații nu erau cuprinși în 
nici o activitate sportivă de masă, 
iar conducerile respectivelor asocia
ții (conduse și îndrumate de către 
comitetele de sindicat) nu au orga
nizat nici o acțiune in această di
recție.

Ce comentariu se mai poate face ? 
E de necrezut 1

Nicolae COSTIN, coresp. județean.

„TOPOLOGUL"

Peste 2 000 de locuitori ai văii 
Topologului, printre care și nume
roși turiști din orașele județului 
Argeș, ți-au dat intilnire duminică 
10 septembrie a c. la... muntele Po- 
deanu, pentru a participa la con
stituirea celei de a doua societăți 
turistice de drumeție alpină : „To- 
pologul'*. Cu același prilej a avut 
loc festivitatea afilierii societăților 
tehnico-științifice și cultural spor
tive „Urmașii lui Manoie** (Trustul 
de construcții Argeș) și „Argeș 
2000“ (Institutul de proiectări Ar
geș) la societatea de drumeție alpi
nă „Gențiana".

Alexandru MOMETE, coresp.

„CUPA MUREȘULUI Șl TÎRNAVELOR"

C.J.EFȘ. Mureș a luat inițiativa 
de a organiza, în primă ediție, o

• Ia apelul Asociației spor
tive Textila din Cisnădie cir
ca 400 de textiliști au lucrat 
zilnic la amenajarea terenului 
de fotbal și a Pistei de atle
tism. S-au prestat multe ore 
de muncă voluntară, s-au eco
nomisit mulți bani. O dova
dă a dragostei față de sport.

Ilie ANDREI coresp.

competiție de masă dotată cu Cupa 
Mureșului și Tirnavelor — la băr
bați, și Cupa Femina — la femei. 
Mii de tineri s au întrecut în etapa 
de masă a acestor întreceri, apoi 
260 sportivi dm Sighișoara, Reghin, 
Tîrnăveni, Luduș și Tg. Mureș — 
in fa?a județeană Iată rezultatele 
obținute i CUPA FEMINA Fotbal 
— Tg. Mureș ; handbal — Sighișoara; 
volei —i Tg. Mureș; atletism — 
Luduș; înot — Sighișoara. CUPA 
MUREȘULUI ȘI TÎRNAVELOR. 
Fotbal — Tîrnăveni; handbal — 
Reghin ; volei — Sighișoara ; atle
tism — Luduș ; înot — Sighișoara, 
tată și clasamentul general pe lo
calități : 1 — Sighișoara, 2 — Tîrnă
veni, 3 — Luduș, 4 — Reghin. 5 — 
Tg. Mureș.

loan PAUȘ, coresp. județean.

HANDBAL LA BISTRIȚA

Cea de a V-a ediție a competiției 
dotate cu trofeul „Cupa orașului 
Bistrița" — întrecere deschisă hand
balistelor din divizia școlară — 
s-a desfășurat înaintea începerii 
campionatului divizionar, școlar 
1972/1973. La invitația organizato
rilor — C J E F S. Bistrița Năsăud 
— au răspuns reprezentativele șco

lilor sportive nr. 2 București, Tg. 
Mureș. Bistrița și Năsăud, Liceul 
Bolyai și asociația Voința Reghin.

După dispute aprige între echipe
le participante, pe primele trei lo
curi ale clasamentului s-au clasat t
1 — Șc. sportivă nr. 2 București,
2 — Șc. sp Bistrița, 3 — Șc sp. 
Năsăud. în fotografie 1 o fază d;n- 
tr-un mec' al turneului (Foto i 
GUSTAV SCHNEIDER)

1. TOMA, coresp.
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bal, întrec cu mult în pondere toate 
celelalte țări medaliate la un loc.

Dintre aparițiile noi in palmaresul 
olimpic, senzație au făcut mai ales 
trăgătorii din R.P.D. Coreeană, care 
și-ău apropiat o medalie de aur prin 
excelentul țintaș Ho Jun Li, campion 
olimpic Ia armă de calibru mic, pozi
ția' culcat, ale cărui 5 serii de cîte 
100 puncte nimerite au stîrnit invidia 
multor trăgători celebri. în domeniul 
rezultatelor surprinzătoare, trebuie 
epus că mulți specialiști ai tirului au 
fost tulburați de spectaculoasele răs
turnări în ierarhiile prestabilite, ba
zate pe performanțele marilor compe
tiții internaționale anterioare. Iată 
două exemple edificatoare : la armă 
de calibru mic, 3 poziții, campionul 
olimpic de la Ciudad de Mexico, 
vest-germanul Bernd Klingner nu se 
mai clasează, în propria sa patrie, 
decit pe locul 16, iar fostul campion 
olimpic al probei de pistol liber de 
la Mexico, sovieticul Grigori Kozih 
nu mai reușește să obțină, la Miin- 
chen, decît locul 8. .Asemenea exem
ple se pot multiplica și în cazul 
altor medaliați de acum patru ani. 
De altfel, singurul trăgător care aci 
și-a reînnoit victoria olimpică a fost 
polonezul Jozef Zapedzki. Ia pistol 
viteză, dar numai cu prețul unui nou 
record olimpic, care intrece cu două 
puncte pe cel anterior.

In privința rezultatelor obținute de 
fruntași, trebuie să menționăm că — 
exceptînd probele de skeet și armă 
liberă calibru mare — în toate cele
lalte 6 întreceri s-au realizat noi re
corduri mondiale sau olimpice, 
ceasta constatare nu poate fi 
generalizată, pentru câ de pilc 
{>roba de talere totalul de 193 de 
ere nimerite, care marchează ajc 

al 5-lea clasat, figura la Mexico ș 
dreptul celui de al 13-lea cla< 
Această relativitate a performante
lor, justifică adesea rezultatele 
tradictorii sau ev 
așteptărilor noastr

participat, sînt modeste si oricu

unde

ROMÂN Al OLIMPIADEI

di

«Rll-

lecz^c

DL MINIFOTBAL

si fi

Pe standurile deschise de tale 
sub privirile cind admirative, 
decepționate ale unei mari tna 
spectatori, trăgătorii au pornit i 
mărirea concentrată 
zburătoare* de tu 
de puțin depi; 
nu va putea : 
destă a reprez 
ge Fior eseu — 
la u 
rem« 
Intre

la

DIN IUGÂ - PRiMUL MEDUI4T

i

Tirul romanesc, de 20 de ani cu o 
prezență tradițională nu numai în a- 
rena olimpică, ci și în palmaresul de 
onoare al Jocurilor, a trimis la Mfln- 
chen o delegație puternică, reunind 
trăgători în șapte din cele 8 speciali
tăți. Componența acestei delegații a 
încercat să valorifice și experiența 
unor sportivi rutinați, și prospețimea 
unor tineri trăgători, cărora o apari
ție pe poligonul olimpic era de pre
supus că le va stimula aspirațiile 
sau, oricum, le va înlesni calea spre 
comDOrtări bune în viitor. A reușit 
această tentativă ? Iată o întrebare 
la care răspunsul este destul de greu 
de dat, într-un sport în care valorile 
sînt foarte apropiate și în care up 
singur punct în plus te poate sălta 
de pe locul 15 pe locul 8 (cum ar fi 
putut fi cazul tînărului skeetist Lu
cian Cojocaru, de pildă).

Fapt este că, în raport cu speran
țele noastre, cele două medalii tim
purii, din primele două zile ale con
cursurilor' de tir, au produs pe de o 
parte o mare (și justificată) bucurie, 
iar pe de altă parte au făcut mai di
ficilă aprecierea lucidă a rezultate
lor din zilele următoare. Dan luga și 
Nicolae Rotaru întruchipau, neîndoios, 
principalele nădejdi ale tirului româ
nesc. Ei și-au îmbogățit panoplia per
sonală — dar și a sportului nostru — 
cu cîte o medalie olimpică. Este însă 
ia fel de adevărat că în timp ce con
sacrarea definitivă a lui Rotaru la 
poziția culcat era dorită, așteptată, 
prevăzută (si în sfîrșit realizată), afir
marea lui luga era mai curînd pro
nosticată la pistol viteză (unde nu a 
reușit), decit la pistol liber (unde a 
obținut un rezultat care egalează per
formanța de la Mexico a campionului 
olimpic Kozîh).

Tînărul inginer automatist bucureș- 
tean Dan luga a pășit pe standul de 
tragere al probei de pistol liber cu 
conștiința faptului că misiunea sa 
principală este de a se concentra în mod 
special asupra probei de... pistol vi
teză. Tocmai această liniște interioa
ră, Ia o probă pe care nu o consi
dera, probabil, ca făcînd parte din 
zestrea sa de răspunderi principale, 
i-a întărit brațul (același, de altfel, 
ca și la pistol viteză !), l-a făcut mai 
siguț, despovărîndu-1 oarecum de 
emoții și urmarea s-a văzut : în seria 
a doua a fost egalul celui ce va de
veni campion olimpic, suedezul Rag- 
nar Skanaker, în seriile a 4-a și a 
6-a chiar l-a întrecut, pentru ca în 
final să obțină din mîinile președin
telui C.I.O., Avery Brundage, medalia 
de argint. Și aceasta, într-o probă în 
care medaliații de la Mexico se cla
sau pe poziții aflate între locurile 5 
și 161 Dan luga devine primul me
daliat olimpic român al celei de a 
20-a ediții a J.O.

După cum ne declara antrenorul 
Ștefan Petrescu, acest succes nu l-a 
descumpănit pe Dan luga, dar i-a 
menținut, peste trei zile, aceeași stare 
de liniște, vecină cu lipsa febrei sti
mulatoare de concurs. Efectul a fost 
necruțător, pentru că placiditatea, 
lipsa emoției de întrecere nu este tot
deauna sfetnic bun, mai ales într-un 
sport de mare concentrare nervoasă. 
Greșelile din seriile lungi (de 8 și 6 
secunde) din prima manșă, nu l-au 
dus la corijarea tirului nici în manșa 
secundă și astfel, realizînd un punctaj 
cu două unități mai slab decît cel 
al lui Marcel Ro’șca Ia Mexico, Dan 
luga a ratat posibilitatea de a se evi
denția tocmai în proba care părea 
să-i fie atît de potrivită.

In schimb Ion Tripșa — care ob
ținuse locul în echipă datorită unor 
teste de selecție — a reușit grupaje 
bune, cu o singură excepție și anu
me prima serie scurtă de 4 secun
de cînd a obținut Incredibilul total, 
de 43(!) de puncte, fiind propulsat’ 
inițial spre un loc modest în clasa
ment (al 25-lea). Cu un rezultat nor
mal (pentru valoarea sa) de numai 
49 puncte, Tripșa s-ar fi putut vedea 
clasat cu 10 locuri mai sus.

în acest fel, pistolarii ne-au sur
prins plăcut întîi și ne-au dezamăgit 
pe urmă. De 20 de ani, pentru prima 
oară în clasamentul olimpic al primi
lor șase la pistol viteză lipsește un 
nume românesc. Va trebui 
ne consolăm cu începerea 
tradiții olimpice românești 
liber ?

săoare 
unei noi 
la pistol

CONSACRAREA LUI NICOEAE ROTARU
Trăgătorilor cu pușca nu li se poate 

reproșa mai nimic. Dimpotrivă, avem 
datoria să onorăm cum se cuvine per
formanța lui Nicolae Rotaru care — 
la a patra sa participare olimpică — 
egalează recordul mondial și olim
pic, egalează rezultatul campionului 
olimpic.de Ia Mexico și se clasează, 
în aceste condiții, pe locul 3, obținînd 
nu numai medalia cfe bronz, ci și de
finitiva consacrare, care vine după o 
suită de performanțe olimpice în con
tinuă ascendență. După cum se spu
nea, în glumă, în scuarul poligonului, 
probabil că urmînd progresia, la 
Montreal, lui Rotaru îi va veni rîn- 
dul la medalia de argint (dacă nu 
cumva se va ambiționa el însuși să 
dezică datele calculului probabilități
lor, candi'tînd chiar la cea de aur !). 
La cea de a doua probă la care a

confirmă 
în fiecare

parca lenta sa
domeniu : cu 4

participat
ascensiune ... _____ ._______ ____
locuri mai bine, cu două puncte mai 
mult decit în concursul olimpic de la 
Mexico) la cele trei poziții. Constan
ța progresului la Rotaru — chiar da
că Ictjt— ește un element <1e subli
niat,_ dovedind conștiinciozitate in 
pregătire și permanentă aspirație spre 
mai bine.

Nu’ același lucru se poate spune 
despre Petru Șandor, ale cărui per
formanțe; la cele două probe la care 
a

Apreciat pentru frumoasa lui evoluție, Nicolae Rotarii s-a bucurat de multă simpatie în rîndul spectatorilor 
care i-au solicitat numeroase autografe. Foto : D. NEAGU

Cu două medalii, de. argint și bror.z și cu 9 puncte 
acumulate, țintașii noștri s-au situat in eșalonul fruntaș 
al sporturilor care ne-au reprezentat la J.O. de la 
Miinchen. Care a fost valoarea acestei ediții jubiliare f 
Ea este cel mai bine exprimată de cele șase noi re
corduri mondiale și olimpice realizate. Și, demn de sub
liniat, dintre campionii olimpici de acum patru ani, doar 
polonezul Josef Zapedzki și-a reeditat victoria, printre 
medaliații cp aur de Io Miinchen nu s-a aflat nici unu! 
dintre actualii deținători ai titlurilor supreme, iar la pa
tru probe (pistol liber — Skanaker, armă liberă calibru 
redus 60 focuri culcat — Ho Jun Li, talere aruncate din 
șanț — Scalzone, mistreț alergător — Zelesniak) Iau- 
reații erau cvasi necunoscuți înaintea competiției. Prin 
urmare, cifre înalte, cele mai multe dintre ele înscrise 
de concurenți debutcnți la Olimpiadă și chiar la în
treceri internaționale.

In această conjunctură, in această companie de elită, 
performantele iui Dan luga și Nicolae Rotaru capătă 
și mai multă consistență, apar in adevărata lor lumină, 
menținind tirul românesc pe poziția 
mondial cu care ne-cm obișnuit de 
certificare a valorii putea fi insă ți 
dacă și la alte probe (pistol viteză 
lere și armă calibru mare) evoluțiile 
fi atins cotele așteptate, cifrele cu care erau ei creditați 
anterior. Motivele se cunosc. Unele au apărut ca ur
mare a condițiilor specifice celei mai complexe compe
tiții care este o olimpiadă, altele iși au rădăcini mai 
adinei, provenind din procesul de instruire, din optica 
existentă incă la cluburi, la tehnicieni și la alți factori 
față de tir și de întregul angrenaj care determină a- 
ceastă activitate.

• Citeva semnale critice ale ziarului nostru la timpul 
cuvenit și-au găsit confirmarea, din păcate, la Miin- 

con- 
ale 

per-

de virf in eșalonul 
20 de ani. Această 
mai bine punctată 
in primul rind, ta- 
sportivilor noștri ar

cuvenit si-au găsit confirmarea, din pacate, la 
chen. Un singur exemplu. S-a observat incă de la 
cursurile premergătoare că procentajele de ratări 
pistolarilor de viteză, la seriile lungi, continuau să 
siste. Și totuși...

* Față de proba de armă liberă calibru mare, 
tâ de ani de zile o atitudine de reținere din partea 
burilor si antrenorilor. Ce poate fi mai elocvent decit 
cazul recent cind la „Cupa municipiului București" aceas
tă probă nu s-a putut desfășura din lipsă de concurenți 
(doar unul singur).. Și unde ? în capitala țării, cu două 
cluburi puternice ca Steaua și Dinamo care, fără îndo
ială, dispun de posibilitățile necesare.

in aceeași ordine de idei am sugera co federația noas
tră, in strinsâ legătură cu organele pendinte, să atragă 
intr-o proporție mai mare în tirul de performanță pe tră
gătorii de elită din rindurile militarilor noștri. Este vorba 
de o sursă importantă de elemente care, beneficiind 
de o pregătire specifică, ar putea îmbogăți cu noi suc
cese patrimoniul nostru sportiv. Faptul că printre actualii

exis- 
clu-

•A"

LOTO-PRONOSPORT
Avantajele acordate pârtiei panți- 

lor la sistemele Loto, Pronoexpres 
și Pronosport, prin care își pot a- 
lege — în cadrul premiului obținut 
— un autoturism, continuă și în 
luna octombrie a.c.
NUMERELE EXTRASE LA CONCURSUL 
PRONOEXPRES NR. 39 DIN 27 SEP

TEMBRIE 1972

Fond general de premii : 1 996 332
lei. ' din care 982 669 lei report.

Extragerea I : 27 1 30 44 29 14
Ext'rager-ea a II-a : 38 33 40 12 13
Plata premiilor va începe în Capitală 

de la 5 octombrie pînă la 11 noiembrie; 
în țară de la 9 octombrie pînă ia 11 
noiembrie 1972 inclusiv.

PREMIILE TRAGERII LOTO DIN 22 
SEPTEMBRIE 1972

5 va-
B : 10,25 a 

12,85 a 3 949 lei ; D : 13.23 
; : 41,30 a 1 229 lei : F : 
lei ; Z : 1438,15 a 100 lei. 
100 00o lei jucat pe o va- 

de la categ. 1 a revenit 
SZANTO TEREZIA

F :

Extragerea I : Categ. 1: 1,10 variante 
a 100 ooo lei : a 2-a : 3,15 a 19 611 lei : 

,a 3-a : 13,45 a 4 593 le! ; a 4-a : 36,10 a 
1 697 lei ; a 5-a : 53,15 a 1162 lei ; a 6-a: 
213.55 a 289 lei.

Report categoria 1 : 129 617 leL 
Extragerea a II-a: Categ. A 

riante 10% a 16 915 lei;
4 951 iei ; C : :----- -----
a 3 830 lei; E
48,90 a 1 038

Premiul de 
rlantă 100% 
participantei 
Timișoara.

Rubrică redactată de 
LOIO-PRONOSFORr 

din

în regres față de trecuta Olimpiadă. 
La armă de calibru mare el a tras 
la Miinchen cu 11 puncte mai puțin 
decit la Mexico, ocupind locul 21, 
față de poziția a 8-a ce i-a revenit 
cu 4 ani in urmă. Tinerilor Ilie Co- 
dreanu (la trei poziții) și Eugen Sa- 
tala (la armă de calibru mare), nu Ii 
se putea cere probabil raai mult, in 
condițiile unui concurs a cărui am
ploare i-a. copleșit, atenția lcr fi 
dispersată între propria țintă si 
riozitaiea de a vedea la lucru

•nd 
cu
pe

campioni olimpici și mondiali sint și midți militari con
stituie o încurajare pentru asemenea prospectări.

• Că baza materială și de masă a sportului de per
formanța este deosebit de importantă și ea ar trebui și 
în continuare sporită, mai ales, la tir, este un adevăr 
incontestabil. Dar, rezolvarea acestei probleme nu poate 
fi înțeleasă doar intr-un singur sens, șolicitind fonduri 
peste fonduri financiare. Aceeași însemnătate are și mo
dul cum sint ele gospodărite. Astfel, stimularea produc
ției interne de tot ceea ce are nevoie tirul trebuie să 
capete mai multă pondere. La fel și preocuparea di" 
partea consiliilor județene pentru educație fizică și sport 
pentru menținerea și îngrijirea poligoanelor și a utila
jelor existente.

• De asemenea, secțiile de tir să nu mai fie vitregite, 
un fel de apendice pe lingă cluburi și asociații, ci uni
tăți bine alcătuite, cu o funcționalitate precisa. S-a pre
conizat cindva și înființarea unor cluburi cu profil de 
tir, dar totul a rămas doar in faza de proiect. Se per
mite totodată ca unele secții (și exemplele sînt nenumă
rate in special in București), să-și ducă o existență pre
cară, fără lucru cu tinerii trăgători, in perspectivă. în 
special activitatea celor peste 20 de antrenori din 
pitală nu este deloc de invidiat.

• O schimbare radicală trebuie efectuată și in 
cepția de instruire. Majoritatea antrenorilor lucrează 
plist și pe o durată de timp redusă. Aprecierea 
pregătiri să fie făcută în funcție nu de numărul

Ca

con- 
sim- 
unei

, _ . „_ _ ___ cor
tușelor consumate ci de modul cum este ea concepută 
și aplicată. în acest fel se va micșora la maximum și 
numărul trăgătorilor plafonați (ca vîrstâ și aptitudini) 
prezenți încă in număr mare în efectivele secțiilor.

• Pregătirea pentru noul ciclu olimpic este necesar 
să pornească de la reîmprospătarea secțiilor și a lotu
rilor reprezentative.

_ • Se cuvine ca și munca forului de resort să fie 
simțitor ameliorată. Federația noastră trebuie să acorde 
mai multă grijă calificării profesionale a antrenorilor, 
iar îndrumarea de specialitate să se situeze la cel mai 
înalt nivel. Sint foarte bune și ședințele de analiză, mai 
ales cele făcute periodic, cu o tematică concretă. Dar 
munca practică, pe poligon, are indiscutabil atuurile ei.

lată citeva jaloane care ar putea să constituie o bază 
pentru activitatea viitoare de instruire. Nu sint lucruri 
noi și, fără discuție, activul secțiilor, cluburilor, asociați
ilor și federației noastre sînt în cunoștință de cauză. 
Ceea, ce solicităm însă în primul rind este ca să se 
treacă mai hotărit decit pină acum de la vorbe la fapte. 
Atunci și roadele vor fi mai bogate. Tirul românesc dis
pune de sportivi și cadre tehnice cu mari potențe, are 
capacitățile necesare ca și la viitoarele J.O. sau com
petiții de anvergură să inscrie noi performanțe de răsunet.

Constantin COMARNISCHI

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE CĂLĂRIE

DUMITRU VELEA (STEAUA), CAMPIONUL PRUDENTEI
Ploaia rece și nemiloasă de toamnă 

tîrzie a făcut ieri aproape de nerecu
noscut terenul de concurs al • bazei 
hipice din Calea Pievnei. Pe parcursu
rile amenajate pentru cele două pro
be de obstacole din programul zilei, 
iarba a fost inundată de noroiul fră- 
mîntat de copitele cailor pentru care 
întrecerile au fost într-adevăr chi
nuitoare, ca și pentru călăreți, biciuiți 
de săgețile pătrunzătoare ale ploii...

în fața tribunelor pustii, au evoluat 
călăreții juniori și cei de la categoria 
mijlocie în manșa a doua a acestor 
probe de obstacole, manșă care urma 
să stabilească pe noii campioni na
ționali. Dificila „pîrtle*, a fost des
chisă de juniori. Cu toate inconve
nientele descrise, trei dinte ei : Dania 
Popescu cu Piersic, Ovidiu Delescu 
cu Stelică și Monica Ringheanu cu 
Viniciu au terminat parcursul de ba
ză cu 0 p penalizare. Ei au luat parte 
la barajul pentru definitivarea locuri
lor în această manșă, baraj cîștigat 
de Monica Ringheanu. Pe locul al 
doilea s-a situat Dania Popescu, iar 
pe al treilea Ovidiu Delescu. In urma 
cumulării rezultatelor a fost stabilit 
următorul clasament final :

1. DANIA POPESCU (Steaua) cu 

legată de absența unor urmași. Ar fi 
fost poa:e necesară rodarea premer
gătoare și cu mai multă consecvență 
a ur.or tineri talentați și la talere, 
așa cum s-a procedat Ia alte probe. 
Penuria de elemente valoroase șt de 
perspectivă reclamă in viitor o mun
că susținută pentru a umple golul 
existent.

Intr-o situație similară se af.ă si 
cealaltă ’ peobă-soră skeetuL Exeeri- 
■oeatatuhu si remarrabiii
rare este Gk-b Pintilie

are sâ

M
Lacral in per

spectivă. politica de ixppșâurt 
de pregătire a aoi promoții de tră
gători. iată cbea c# e necesit vi ca
racterizeze activitatea secțiilor, teh
nicienilor și federației eoastre de 
specialitate in genera] și ce precăde
re. in a robele olimpice

Piersic 3 p — campioană națională,
2. Ovidiu Delescu (C.S.M. Iași) cu 
Stelică 7 p, 3. Sorin Ionescu (Rovine 
Craiova) cu Val 7 p, 4. Monica Rin
gheanu (Dinaitjo) cu Viniciu 9 p.

In continuare, pe un teren devenit 
aproape arătură, și foarte alunecos, 
cei II concurenți de la „mijlocie", 
care au mai luat startul, au fost su
puși unor canoane extrem de severe. 
Deseori caii, mai ales cei ai căror 
conducători s-au arătat grăbiți (de 
teamă să nu depășească timpul regu
lamentar), au alunecat în momentul 
bătăii pentru săritură, ceea ce a dat 
loc la derobări ce nu s-ar fi produs 
în situații normale de concurs. Și 
totuși cîțiva dintre concurenți, care 
au dispus și de cai mai experimen
tați, au reușit să încheie nesperat de 
bine proba. Se cuvine, în primul rînd, 
să menționăm excelenta comportare 
a juniorului ploieștean Gheorghe Ni
colae cu Aprod care, deși a intrat 
penultimul în concurs și a trebuit să 
facă față unor obstacole mai dificile 
(figurînd la handicap), a izbutit să 
termine — singur, de altfel — fără 
greșeală. De asemenea; ne-a plăcut 
stilul corect adoptat de stelistul Du
mitru Velea, care a avut *1 curajul

W’-, • • ' '. ' ■* ț, ;■

ARBITRII BECURILOR ETAPEI
M Bi- 

Ha>- 
diB

A v-a A
AjSlA. — Un:v. Cm.ova 

că Ga central ajutat de NL 
mjvici și M. Popescu (toți 
București).

C.S M. Reșița — Sportul Studen
țesc : O. Anderco (Satu Mare) — 
la centru, ajutat de C. Silaghi și 
V. Trifu (ambii din Baia Mare).

Petrolul — Steagul roșu : Al.
Pîrvu (la centru), ajutat de F. Co
loși și M. Nițâ (toți din Bucu
rești).

Rapid — C.F R. Cluj : V.
(Ia centru), ajutat de T. Trofm 
Gh. Ștefănescu (toți din Galați).

Farul — Steaua : N. Cursaru 
centru), ajutat de N. Moroianu 
M. Moraru (toți din Ploiești).

U.T.A. — Jiul : Gh. Popovici

Liga 
Ș»

(la
ȘI

(la

CAMPIONATUL MUNICIPAL

Simbătă dimineața, pe terenurile Di
namo Și Progresul sint programate me
ciurile primei etape a celei de a doua 
ediții (prima fiind cîștigată de Progre
sul I) a campionatului municipal de 
minifotbal, rezervat celor mal mici Ju
cători (nâscuti în 1960) din centrele de 
copil și juniori. Scopul organizării aces
tei competiții ? Căutarea — Și găsirea 
— celui mai bun. celui mai adecvat sis
tem de încadrare a acestor copil (legi
timați) într-o activitate competițională 
de durată, permanentă ; aceasta ea o 
necesitate stringentă a procesului mai 
amplu de instruire.

întrecerea reunește la start 20 de echi
pe. Centrele de copii și juniori ale clu
burilor Dinamo, Rapid. Progresul. Steaua. 
Sportul studențesc. Unirea Tricolor, Li
ceul de fotbal și Școala nr. 17Ș vor par- 
ticipa cu cîte două echipe. Centrul 
Steaua ,.23 August” cu trei formații, iar 
Metalul București cu una.

In seria Intîi vor juca primele echipe 
ale ceior zece pepiniere de jucători, cele 
alcătuite din cei mai talentați copii 
născuti în I960 șl chiar mai, mici. In 
seria a doua figurează echipele... secun
de. dacă pot fi numite în acest fel 
niște formații alcătuite din jucători atît 
de fragezi ca vîmtă.

Regulamentul campionatului prevede, 
printre altele : durata meciurilor 2 re
prize a 23 de minute. folosirea unor 
mingi mal ușoare (de volei sau mate
rial plastic), echipament corespunzător. 
Se va juca fără ofsaid și vor putea fi 
schimbați 5 jucători.

Startul în întrecere se va da simbătă. 
în continuare, celelalte etape ale cam
pionatului sint programate în zilele de 
7. 14. 21 și 28 octombrie, 4. 11, 18 șl 23 
noiembrie. Returul este programat pen
tru la primăvară.

Sîmbătâ, la Clui 
,,U" — S. C. BACĂU

Deoarece echipa „U“ Cluj va 
juca miercuri 4 octombrie cu Lev- 
ski Spartak Sofia, în cupa UEFA, 
Federația română de fotbal a apro
bat ca meciul „U“ Cluj — Sport 
Club Bacău, din etapa a V-a a 
campionatului diviziei A, să se 
dispute sîmbătă 30 septembrie, de 
la ora 15,30.

I. E. A. B. S.
București, B-dul Muncii, nr. 
37—39. sector 3, telefon 

21.66.85.

ANGAJEAZĂ:
șef depozit 
magaziner 
merceolog 
economist merceolog 
paznici (și pentru poligonul 
Tunari)
vopsitor industrial 
recepționer hotel 
Angajarea se face în con

dițiile Legii 12/1971.

de 
cu 
cu 
Nu 
puncte cu Sonor. Bine au mal evo
luat, în această dificilă manșă, Gh. 
Moișeanu cu Banchet și I. Popa cu 
Goya. Dinamovistul Oscar Recer cu 
Jack, care ocupa locul III după prima 
manșă, a încercat să facă un parcurs 
fără eroare și să cucerească astfel 
titlul, dar încă de Ia primele obsta
cole calul i-a derobat și apoi — evo- 
luînd nervos — a pierdut și unul 
dintre primele șase locuri I Prudența 
i-a adus lui D. Velea mult rîvnitul 
titlu I Iată clasamentul final al pro
bei de categorie mijlocie: 1. DUMI
TRU VELEA (Steaua) cu Sonor 4 p 
— campion național, 2. Gheorghe Ni
colae (Petrolul Ploiești) cu Aprod 8 p,
3. Grigore Lupancu (Rovine Craiova) 
cu Palermo 8 p, 4. Gheorghe Moi
șeanu (Dinamo) cu Banchet 9 p, 5. 
Dumitru Velea cu Viorica 10 p, 6. Ion 
Popa (Steaua) cu Goya 13 p. Azi este 
zi de pauză, ultimele probe fiind pro
gramate vineri șl sîmbătă.

Aurelian BREBEANU 
Emanuel FANTANEANU

a înfrunta riscurile parcursului 
3 cai (Albinița, Viorica și Sonor) 
care a doborît doar cite o dată, 
a lipsit însă mult să realizeze 0

omogenizarea formației, 
în principal cunoașterea 
de jcc de către toți 
lotului, a sarcinilor ce 
echipă și pe comparti-

urmărit 
câutîndu-se 
problemelor 
componenții 
Ie revin in 
mente. într-un cuvînt, însușirea te
meinică a ideii de joc preconizată.

Ultima convocare a Iotului — 
care a cuprins și două jocuri de 
verificare (l—1 cu F. C. Argeș, la 
Pitești, și 0—2 cu Dunav, la Ruse) 
au scos. însă, la iveală o serie de 
deficiente de ordin tehnico-tactic 
care s-au răsfrînt negativ în evo
luția echipei. Printre cele mai im- 
portante sint următoarele: • cir- 
caJația mingii și a jucătorilor se 
face iscă necorespunzâtor, mult sub 
nivela] ceiințelor; • jocul mijlo-
eagiier este deficitar datorită con- 
dncern exagerate a mingii și a 
iaunicrii in transmiterea ei. ceea ce 
dnee ta • insuficientă susținere a 
atardai : * înaintașii sint deficitari

Si
M. Buzea

centru). a. 
Socs (tați din Tg.

_U- Ouj — SC 
trea (la centrali aj 
și I- Hrjafi (tați

DIVIZIEI A
S =e C. Mar.usar.de 
ț: âis B'JCUrtșuL 

Argeș : I Rus (la 
it de Z. Seczei și L

Bacău: C. Pe
tal de M. Cițu 
<Ln B-icureșu).
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SOLUȚII PRACTICE. NU DOAR

REZOLVĂRI TEORETICE
a-

Un fapt, bănuim nu 
atras atenția oarecum iarirr.p.î-.. 
sistind la un joc din cadrul 
de al treilea eșalon divizionar, 
etapa a Vl-a. disputată dumirueâ. 
Prahova Ploiești Intilnea pe -.erer. 
propriu pe Caraimanul Bușteni, "t 
meci tradițional. între două formam 
conjudețene, care presupunea o dis
pută foarte strînsă pentru tranșarea 
cel puțin provizorie, a unei vechi ri
valități sportive, căreia se impunea 
să-i fie asigurată o conducere com
petentă. autorizată și mai ales, obiec
tivă. Lucru pe care forul central de 
delegare a arbitrilor l-a înțeles pe 
deplin șl a căutat să-1 rezolve, de- 
semnînd în acest scop o brigadă din- 
tr-o localitate situată în afara jude
țului Prahova. Ceea ce. teoretic, apă
rea ca perfect echitabil.

Teoretic numai. Nu insă și practic. 
De ce ? Pentru că comisia de resort 
a F.R.F. ignorînd — cu sau fără 
știință — posibilitățile concrete de 
realizare a veniturilor' din competi
ții ale unor asociații mici, din marile 
centre sportiva (cazul în speță al di
vizionarei .C, Prahova) a delegat„MANEVRA" N-A REUȘIT

Cazul s-a întlmplat în Cupa Româ
niei, în ultima etapă din-faza a doua. 
„Eroinele** : cele două echipe (I și II) 
C.F.R. din Sighișoara. Scopul urmărit: 
măcar o calificare pentru etapa ur
mătoare. Șansele : foarte miel în con
dițiile programării făcute de F.R.F. 
Prima garnitură (care activează în 
Divizia C) trebuia să joace la Tîr- 
năveni cu Chimica și în mod normal 
nu putea aspira la victorie. A doua 
formație. C.F.R. II (participantă la 
campionatul județean) a fost progra
mată să joace acasă cu Vitrometan 
Mediaș, în fața căreia nu avea șanse.

Ce și-au spus însă cei de la C.F.R. 
(I și II) Sighișoara ? Dacă prezentau 
echipele conform programării riscau 
să nu se califice nici una și atunci 
s-a gîndit să recurgă la o „mane
vră** pentru ca In felul acesta să ob
țină calificarea măcar a uneia din 
echipe. Zis și făcut. Au luat 10 Jucă
tori de la C.F.R. I (din Divizia C,

CAM MULTE LOVITURI OE LA 11 m
ÎN FAVOAREA GAZDELOR

Am făcut, nu de mult, o succintă 
trecere în revistă a primelor etape, 
ale Diviziei B. Desigur, aprecierile 
au avut la bază rezultatele echipelor 
și pozițiile lor în clasament. Am a- 
mintit printre altele despre startul 
noilor promovate, printre care și Me- 
trom Brașov, ale cărei rezultate și 
cele trei puncte realizate în primele 
4 etape o situau pe la periferia cla
samentului. Puțin lezat, antrenorul 
Vladimir Grosaru a simțit nevoia unei 
destăinuiri și prin intermediul unei 
scrisori ne spunea că echipa sa a 
avut o evoluție mult mai bună, dar 
înfrîngerile de la Bata Mare (1—2) 
și Oradea (0—1) se datorese unor lo
turi de la 11 m, acordate, cităm : 
„Cu foarte multă bunăvoință pen- 
ti»i echipele gazdă".

N-am fost la meciurile respective 
și nu ne putem pronunța, mal ales 
că aceste lovituri, de atîtea ori, sînt 
contestate de cei ce trebuie să le 
suporte efectul. Rîndurile lui Vladimir 
Grosaru ne-au făcut, însă, să proce
dăm la un prim bilanț al loviturilor 
de pedeapsă acordate în Divizia B 
pină acum. Rezultatul ne face să ne 
gîndim că antrenorul Grosaru nu se 
află departe de adevăr. De ce ’

Pînă acum. In Divizia B s-au acor
dat 18 penaltiuri. Deci cam la 5 par-

TREI ELIMINĂRI
ÎNTR-UN MECI DE JUNIORI!

A vorbi din nou despre menirea și 
utilitatea campionatului republican al 
juniorilor și școlarilor la fotbal (sau 
la orice altă ramură de sport) nț se 
pare de prisos, pentru că flecare din
tre cel ce au contingențe cu aceste 
tinere echpie — profesori de educa
ție fizică, antrenori, instructori — li 
cunosc rostul.

Iată însă că mal avem, din păcate, 
mostre de jocuri de Juniori in care 
lupta pentru victorie, și mal ales 
pentru cele două puncte, e mai pre
sus de orice, și din această cauză, 
jucătorii tineri, care nici n-au în
vățat incă bine alfabetul acestui 
sport, se dedau la acte nesportive.

Duminică, la Tg. Mureș, s-a dis
putat meciul dintre Școala sportivă 
Tg. Mureș și Arieșul Turda. Meciul 
n-a atras atenția prin talentele care 
evoluau în teren, prin indemtnarea 
unor tineri. Dimpotrivă, acest joe a 
oferit ceva din arsenalul antitotba-

în trasul la poartă, prelungesc ac
țiunea, în speranța găsirii celei mai 
favorabile poziții, timp în care apă
rătorii adverși au putința să se 
regrupeze ; • presingul și marca
jul se face rar și neuniform ; • 
deși Ia majoritatea jucătorilor se 
face simțită o suficientă pregătire 
fizică, este necesară, totuși. îmbu
nătățirea capacității de efort ; •
în apărare componenții liniei defen
sive aplică defectuos marcajul strict 
mai ales la cornere și la loviturile 
libere ; • gradul ridicat de nervo
zitate la unii jucători ca Ciugarin, 
Beldeanu, M, Sandu și Cristaehe, 
refractari și irascibili la deciziile 
arbitrilor.

Toate aceste deficiențe, sînt în 
evidența antrenorilor pentru urmă
toarea etapă de pregătire, între 
9—11 octombrie, cînd va avea loc 
un nou joc de verificare (de dorit 
în deplasare). Antrenorii își vor 
îndrepta, însă, privirile și către alți 
jucători, capabili să facă parte din 
lotul de tineret. Printre ei se află 
M. Savu, Grigoraș (ambii Rapid) și 
Rosznai (Jiul).

Pînă la meciul cu Albania a mai 
rămas aproximativ o lună. Sperăm 
că în acest răstimp antrenorii vor 
reuși să găsească cele mai bune 
metode de pregătire, în așa fel incit 
11-le prezentat la 29 octombrie sa 
reprezinte o formație puternică, e- 
chilibrată, care să se comporte la 
un nivel superior.

Gheorghe NERTEA

trâ câ pe viitor 
mai treacă cu 
problemele de 
asociațiilor. în

z;r.-..-u partida de la Ploiești trei ar- 
b::r. tocmai din Constanța 1 Ceea ce 
evident a produs nu numai uimire cl 
si justificată nemulțumire, în rîndul 
: re acuzatorilor, nevoiți să se des- 
curce. cu nebănuile dificultăți, în fața 
unor obligații bănești cu mult peste 
re-eta încasărilor asigurată de numă
rul mic de spectatori prezenți la 
latUr.ire. De unde și concluzia noas- 

ar fi bine să nu se 
atîta ușurință peste 
ordin financiar ale 
special ale acelora 

din orașele în care acționează și ma
rea concurență competițională a clu- 
burilor divizionare A. Nu de alta, dar 
continuing după un asemenea sistem 
de delegări. F.R.F. ar putea avea, la un 
moment dat. surpriza să constate că 
ur.ele asociații și-au consumat pre
vederile bugetare la capitolul „orga
nizare** încă din prima jumătate a 
campionatului ! Și atunci va fi mai 
greu de găsit niște soluții, care az- 
tăzî ni se par oricum mal simple și 
mai aproape de realitate.

Mihai IONESCU

deci) și l-au introdus în formația ju
dețeană. iar In echipa primă au bă
gat jucătorii C.F.R.-ului II. In felul 
acesta puteau să obțină o calificare. 
Șl lucrurile s-au petrecut întocmai : 
C.F.R. n (în realitate C.F.R. I) a 
învins cu 2—1 pe Vitrometan, Iar 
C.F.R. I (alias C.F.R. II) a pierdut 
cu 8—O Ia Ttrnăvenl.

Numai că trucul n-a prins. Odată 
ajunse foile de arbitraj la F.R.F. pen
tru omologarea rezultatelor, substi
tuirea colectivă din echipa C.F.R. II a 
fost descoperită s*. acum normal, ur
mează consecințele, chiar dacă Vttro- 
metan n-a sesiza* manevra sighișo- 
renilor și, deci, n-a contestat meciul. 
Dar, noi soco-im că chiar în aceste 
condiții. în lipsa unei contestații. 
F.R.F. trebuie să ia în considerare 
falsul comis și să-l sancționeze cum 
se cuvine.

P. GAȚU

o lovitură de pedeapsă. Nu e 
dacă arbitru sînt exigeați cu

tide
rău ___ __
duritățile și le sancționează prompt. 
Altul e motivul, care ne face să-i 
dăm dreptate antrenorului Grosaru. 
DIN 18 LOVITURI DE LA 11 m, 13 
AU FOST DICTATE ÎN FAVOAREA 
GAZDELOR ȘI NUMAI 3 PENTRU 
oaspeți | De aceste trei lovituri au 
beneficiat Delta Tulcea, cind era con
dusă cu 2—0 de Gloria Buzău. Me- 
trom, la 1—3 cu Minerul Anina și 
doar Politehnica Galați într-un mo
ment deosebit, la scorul de 1—1. cu 
Progresul Brăila. In schimb. Minerul 
Baia Mare, Olimpia Oradea, Chimia 
Bm. Vîlcea, șl mai ales Chimia Fă
găraș (2 de 11 m In meciul cu Poli 
Timișoara 1) datorează victoriile lor 
unor asemenea lovituri.

Nu vrem să facem nimănui pro
ces de Intenție, dar acest raport de 
15—3 pentru gazde parcă te îndeamnă 
la meditații, dacă nu cumva bate 
chiar la ochi. C* : 
joacă dur, numai el 
țiuni ? Greu 
la unele faze 
cei vechi) se 
că da...

Oare numai oaspeții 
...1 _1 comit infrac- 

de crezut. Nu cumva 
în careul gazdelor (obi- 
caro închid ochii ? Par-

Constantin ALEXE

lului. Un arbitru cu vechj state de 
serviciu, I. Soos, om cu tîmplele 
albe, a găsit în Ion Vana (Arieșul) 
pe unul din acei jucători mereu dis
puși să-1 conteste deciziile. Da. la 
cei 17—18 ani ai săi, Vana, fără jenă, 
încerca să dea lecții arbitrului. Carol 
Covaci (Școala sportivă) și-a lovit 
adversarul fără minge. Vasile Filip 
(Arieșul) a Încercat să se impună in 
joc cu duritățile sale, dind adversari
lor peste picioare. Desigur, toți trei 
au fost eliminați de pe teren. Trei 
eliminări la un singur meci de ju
niori, cu fotbaliști de 16, 17 sau 18 
ani 1 Comisia de disciplină a f.r.f. 
îșl va face datoria, cu siguranță. Dar 
asta înseamnă totul ? Nu. Ce părere 
au conducerile echipelor și respecti
vii antrenori 7 Se vede clar că munca 
de educație cu acești tineri sportivi 
e un capitol neglijat.

Al. CONSTANTIN

olimpic.de
Mar.usar.de


VIZITA DELEGAȚIEI DE PARTID SI GUVERNAMENTALE 
A REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA,

SPADASINII 
ROMÂNI

VOR CONCURA

I 
| ECHIPELE DE FOTBAL ROMÂNEȘTI 

ÎN COMPETIȚIILE CONTINENTALE

CONDUSĂ DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU, LA PALERMO I

RAPID A ALES TACTICA POTRIVITĂ 
ÎN PARTIDA CU LANDSKRONA ROYS

bul-

Re- 
Re-

în-

detașament al marinei militare 
gare, care prezintă armele.

Răsună imnurile de stat ale 
publicii Socialiste România și 
publicii Ponulare Bulgaria.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu,
soțit de tovarășul Todor Jivkov, 
trece în revistă garda militară.

Tovarășul Todor Jivkov prezintă 
apoi tovarășului Nicolae Ceaușescu. 
celorlalți oaspeți români oficialită 
tile bulgare prezente la aeroport, 
precum și pe consulii străini.

în acest timp, mii de locuitori 
ai Varnei și ai localităților din îm
prejurimi, veniți la aeroport pen
tru a fi martorii acestui nou și im
portant moment al relațiilor româ- 
no-bulgare, aclamă îndelung : „Ve
cina Drujba" — „Prietenie veșni
că". Se flutură stegulețe tricolore 
ale celor două țări. Această am
bianță sărbătorească e întregită de 
decorul deosebit pe care-1 oferă 
aerogara aeroportului, inaugurată 
de citeva zile și care acum este 
împodobită sărbătorește.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, îm
preună CU tovarășul Todor Jivkov.se 
apropie de mulțime, răspunde cu 
prietenie ovațiilor, caldelor mani
festări de simpatie.

în încheierea solemnității sosirii, 
conducătorii de partid și de stat 
ai celor două țări -primesc defila
rea gărzii militare. Tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Todor Jivkov, 
Ion Gheorghe Maurer și Stanko 
Todorov au luat loc pe un podium

Tovarășii Nicolae 
Todor Jivkov au Joc apoi tatt-o 
mașină deschisă, escortată de arta- 
cicliști.

Pe marile bulevarde ale trap» = 
Vama, al treilea ca —v im
portanță economică al kztoe 
pe care sint arborare drapelele ce
lor două țări, mii și mii âe oe_- 
tori, precum și oameni afla;: la o- 
dihnă pe litoralul Mării I’-c— 
flutură stegulețe «i fieri, apăaodâ 
la trecerea oaspeților. De-a Pr-.r 
străzilor flutură mari bander? le 
roșii pe care sint înscrise urările 
„Romănia-Bulgaria, prietenie veș
nică ; salutări frățești pcpcrul-; 
român “.

Orașul este parcurs într-o atmo
sferă de sărbătoare, de vibrantă 
căldură, care și-a găsit expresa 
entuziasmul și bucuria cu car- 1> 
cui tori i Varnei au salutat această 
nouă întilnire dintre conducători 
de partid și de stat ai României ș. 
Bulgariei. Pretutindeni au ră 
urări la adresa prieteniei ren-ânr- 
bulgare.

Din mașina deschisă. tovarăș . 
Nicolae Ceaușescu și.Todor 
răspund " ‘ ~ _
urărilor entuziaste ale locuitorii tr 
Varnei. Sînt ___  _______ .
ilustrative pentru legăturile tradi
ționale de prietenie statornicite In
tre popoarele și partidele •
două tari.

Sub semnul acestor a .;:.: a 
ceput vizita de prietenie pe care

Ceas

znc

4r prtia* nro 
era » flu- .

xa ***
fsi* «ar

cordial aclamațiilor <;

momente simixxite
șa£ Xâecuar

ini i — F r *1 i — 
IriT ari* — Italia va 3 orțxaizat, 
izasi. acesta. <5e către ita-

>bâ de spec-iitate Loc de des- 
uyarare — oc~»jui Pili, —. Con- 
csnrsci. cei =a: —p-i—■*-• de pe

t—îc wocst va
be 5? cacsoi ccaembrie.

ȚWa muM r» aBeia ia Pa- 
errr ia praaczpa*. saeiiS M care 
a evauaa: șa ia J.O de ia Muacbea.

sur- 
ina- 
ales
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TURNEUL 
HOCHEISTILOR 

CANADIENI
Tunae-L pe cane seleeponata ca- 

de bocșe. - întreprinde 
i eccnnraâ *4 fie in cen-

snC aba£rt. A Uaua Mhbt 
21SS — Canada. desSșuraîă la 
Moscaaa la fața a I58M de spec- 
anr. s-a iaehesat. dană eoni am 
anunsah. ca vxscna oaspeților - 
—J 3—«. 2—0. ta capătul
aui rec de laaitâ vaicare teh-
T.d Ce* * ptzoete aa fost înscrise 
x ari-oe de : Mi lakuoer.

Espts.oa. G_sert lakucev
a Seodenscc.

La sfrsmi «ciz. antrenorul 
•MMrffan Harry S-.5e-, a declarat 
-i acer: jec «a tal cei mai specta- 
<«*■» Oa eribe deaBșaraâe «iad a-

~n«r— Kvexri echipei so-
r- T Jatevw a sc-s : „Echi- 

aa «•"-artei a Jaeat Mae la apă- 
"*re « Aară Tfetad ca greșea (a 
tatartaaa «ă iaaerrîaă ta timp), in-

E. FITTIPALDI

VIRTUAL CAMPION
înaintea ultimei probe a campio

natului mondial de automobilism 
— Marele Premiu al S.U.A. (Wat
kins Glenn, 8 octombrie), brazilia
nul Emerson Fittipaldi este vir
tualul cîștigător al titlului suprem. 
El are 61 de puncte și nu mai 
poate fi ajuns de scoțianul Jackie 
Stewart, aflat ,pe locul doi — 36 p. 
Acesta a cîștigat penultima cursă, 
de fășurată duminică la Mosport 
(Canada), fiind urmat de Peter 
Revson și Denis Hulme.

ȘAHISTELE NOASTRE AU DEBUTAT
LA OLIMPIADĂ CU O VICTORIE

9 Selecfionata masculină
Trei splendide săli circuit 

struite in mod special la rc:: e. 
găzduiesc întrecerile celei de-a XX-a 
Olimpiade masculine de șah și a ce
lei de-a V-a feminize. Ci- 
concurentele sint cazați in atea •- 
rașului, într-un „sat olimpic”. • așe
zare de vile modeme. cocfcrt^r_e. 
unde — așa cum ne relata *---■■ »•- 
rul Liviu Țucă. întors rever:-: oe b

iofi/aeș/c : m pri rundă a turneului final

.-ier
■ i - remu rerer-Je —• —.inare

. ca ' - I--..’ a
-a. a ksmpm Mae seariBnata. Fe- 
e eaaaare ■= tnsfnjl fomațb 
kc-. se care ac fc.t-vest-o cu
1 X rtx a <•*«.- -f"~ b Fucxal-

LANDSKRONA. 27 (prin telefon, 
de ta tonusul nostru special).

Impresionată de optimismul 
prinzător manifestat de suedezi 
inte de joc, echipa Rapidului a
tactica cea mai bună, obișnuită în 
jocurile de cupă din deplasare : 
apărare supranumerică, compactă, 
agresivă și arma contraatacului, 
știind că gazdele vor forța, de la 
început, jocul și victoria la un scor 
care să anihileze hardicapul fixat 
la București. De aceea, Rapid a în
ceput oarecum timid. preocupată 
să stăvilească avalanșa de atacuri 
ale formației suedeze, dar ripostind 
prin contraatacuri 
Neagu. azi in vervă de joc. Apă
rarea a rezistat nu numai la în
ceput. evitind un gol care ar fi 
dat aripi gazdelor, dar și in restul 
meciului, chiar și după ce în min. 
32 Landskrona a deschis scorul prin 
Lindgren, după un rapid un-doi

purtate prin

CU

PITESTENII
ÎNVINGĂTORI

f I lift IjQQ If

Dobrin sau Pigulea au încercat vi
gilența portarului luxemburghez cu 
lovituri zdravene. Ploaia de goluri 
n-a venit însă, pentru că tirul n-a 
fost totdeauna ideal, iar altădată

Stadion 1 Mai ; timp ploios ; 
teren îmbibat cu apă ; spectator! 
circa 5 000.

Au marcat : DOBRIN (min. 2 și 
<7 — din penalty) și RADU (min. 
5 $î 25).

F. c. ARGEȘ : Stan — Pigulea, 
Olteanu (min. 67 Barbu), Vlad, 
Ivan — Prepurgel. M. Popescu 
(min. &4 Mustățea) — Troi, Dobrin, 
Roșu. Radu.

F. C. ARIS BOXNAWEG : Zen- 
_ Fandel, Dobee. Roemer, 

Schaven — Fisch, Schreiner (min. 
TS De Colle) — Weis. Kirchens, 
Large. Majerus.

A arbitrat bine : G. KATSORAS 
a'utat la linie de J. Pilorldis și 
M. Omerakts (toti din Grecia).

portarul oaspeților a blocat prin pa
rade îndrăznețe și estetice.

Antrenorii lui F. C. Argeș, cîntă- 
rind cu competența subînțeleasă lu
crurile, susțin că echipa lor — ar fi 
demonstrat-o acest meci — a depă
șit eclipsa de formă de la începutul 
sezonului A și sosit momentul, căci 
turul a] doilea va reprezenta, fără 
Îndoială, un examen mult mai pre
tențios.

Cronqvist. Mai mult chiar, a reușit 
egalarea în min. 40 prin Neagu, dar 
arbitrul — care lăsase impresia că-1 
va valida — nu l-a acordat pentru 
un presupus fault semnalat de un 
tușier. A fost insă un gol valabil, 
dar decizia arbitrului nu i-a afectat 
prea mult pe bucureșteni, care au 
continuat să se apere eu exactitate, 
în fața repetatelor tentative ale lui 
Brzokupill, Cronqvist și Johansson. 
Boc — ca libero -*• a avut un rol 
hotăritor în dirijarea apărării. Ast
fel că minutele s-au scurs în fa
voarea Rapidului, care a reușit să 
depășească citeva momente critice,

Stadionul din Landskroma, teren 
foarte bun. timp senin dar ^răcoros, 
spectatori circa 10 000.

A marcat : EINDGREN (min. 
32).

LANDSKRONA BOYS z Olson 
— Svensson, Dahlgren, Karlsson, 
Rosenberg — Lindgren, Berg — 
Milsson (min. 60 Gustavsson), Jo
hansson. Cronqvist, Brzokupill.

RAPID : RĂDUCANU — BOC — 
Ștefan, Grigoraș, Codrea — Marin 
Stelian, ANGELESCU. Savu 
Năsturescu (min. 69 Petreanu), 
NEAGU, Dumitriu HI.

A arbitrat scoțianul J. PATER
SON.

dar a și supus, prin Neagu, la în
cercare apărarea suedeză dominată 
de cuplul Dahlberg-Karlsson. Cu 
scorul general de 3—1, Rapid s-a 
calificat pentru optimile de finală.

Marius POPESCU

CA ȘI LA ARAD,

KINDVALL
NORRKOPING, 27 (prin telefon, de 

la trimisul nostru special).
Desfășurată în fața a 8 000 ,de 

spectatori de temperament... nordic 
această partidă a avut desnodă- 
mîntul scontat, ea prilejuind cali
ficarea formației suedeze, învingă
toare, așa cum se știe,, și la Arad.

Deși a evoluat pe propriul teren, 
I.F.K. Norrkoping a întins o cursă 
U.T.A.-ei, lăsîndu-i cîmp liber de 
acțiune la mijlocul terenului, unde 
formația textilistă a țesut în voie 
pase pregătitoare. Dar în momen
tele de recuperare a balonului e- 
chipa gazdă a declanșat contra
atacuri fulgerătoare care au sur
prins neatentă defensiva U.T.A.-ei. 
Așa s-au și marcat, de altfel, cele 
două goluri ale victoriei cu 2—0. 
în min. 6, Kindvall a primit min
gea pe un culoar frontal, s-a infil
trat printre fundașii centrali ară
deni și a șutat plasat în poarta lui 
Vidac. Au urmat rpinute în care 
U.T.A. a păstrat controlul jocului 
la mijlocul terenului, dar fără e- 
fecte practice din cauza atacului 
ineficace. Și tot într-un asemenea 
moment s-a declanșat un alt con
traatac suedez care a dus la mar-

ȘI WENDT!
celui de al doilea gol în min.carea

37 : Kindvall l-a lansat, de la 45 m, 
pe Wendt și acesta sesizînd o bre
șă între Lereter și Pojoni, a pă
truns pe aici în careu și a înscris 
în colț, in dreapta lui Vidac. După 
fixarea scorului la 2—0 jocul a că
pătat un. caracter de meci amical,

Stadionul Idrottspark, teren bun, 
timp frumos, spectatori circa 8 000.

Au marcat : KINDVALL (min. 
6) și WENDT (min. 37).

IFK NORRKOPING : Andersson 
— Eck, Malm, Larssen, Pressfeid 
_  Jonsson, Huldberg — Jansson, 
Kindvall, Norvin, Wendt.

U.T.A. : Vidac (min. 53 Ziller) — 
Birău, Lereter, Pojoni, Popovici — 
Condruc, Petescu. Broșovschi — 
Axente (min. 66 
Kun.

A arbitrat 
(U.R.S.S.).

Sima), Domide,

T. BAHKAMOV I
acționînd în ra-

Astă-seară, Ajax

ambele formații
port cu scorul, deși mai aveau în 
față o repriză. Norrkoping luase un 
avans prea mare, iar U.T.A. un 
handicap greu de refăcut.

Mircea TUDORAN

Independiente

A DOUA MANȘA A FINALEI
9

ur l -ir tari* a tnrta-O pe
CX-U7--- fota n.t1 rb ramcirară a 
Vmr-~»r_L ie Sort. uare_ .-man.U b ■nai 
3t„ae *je nrrreeter zneale si

CabM faaari* a vape^ flarme- 
teiTgi -as. a tir *arr «i ea eu 1—• 

It boa âf-epen fc eseâd 
-a — hraef s-r?: esse 1—t (I) ts

.Vbe te cnma I: R. D.
Se-mam» — Irboda 2—* UJIS.S — 
X- 2—A Cram ■ U-» : Anglia

ib. Asstria 
ămmm 2—•, CuMsJnvecia — Scoția 

C~xea a IA -a : R. F. a Ge-ma- 
sk — Mali 1—1, FtaJanda — Sue- 
da S—l» Vnparb Singapore 2—Ol

♦
A am be și tragerea b sorți în

ani frai de li. care va desemna
■ ■ ‘ ■ ș: a

. - tee-Russet, ordinea de pe
ute-: e*ae următoarea :

L R-F a <» i ■«■iri 2. Bulgaria. X 
R. *. GenmaA A Palaaia. 5. Sae- 
fea. <. Fîrrta. 7. Cehoslovaci*. *. 
V ■<« JL OU«4*. 10. Danemarca. 
ÎL feaeesîisb. IX S.U.A- IX Spania, 
i*. lx ROMANIA. IC. Ln-
gnrua.

î-_ țt—a rundă, echîoa noastră In- 
tSmesce BMaaria. avind piesele ne- 
p» la aneseie firă soț (1 și 3).

■aM și ceMalte jocuri: R.F.G. — 
‘. -^arb, RDG — Argentina. Polo- 
ra — Spana Suedia — SU A. E.- 
vș0B — tafoshvta. Cebos'es-acia — 
Dm^Mra Și VJFS.S. — Olanda.

Valeria CrllOSE

ECHIPA LEEDS UNITED 

ACUZATĂ DE CORUPȚIE!
Campionatul englez a început 

anul acesta mai devreme ca de 
obicei. Numai că încasările au fost 
cestul de slabe, majoritatea spec- 

■ tatoriîor preferind să stea în fața 
micului ecran, spre a privi desfă
șurarea Oiimptadei. Acum cînd 

. Jocurtle s-au sfirsit. aite senzații 
st așteaptă pe iubitorii de sport din 

| Anglia
Astfel, ziarul „Sunday People" a 

publicat un amplu reportaj asupra 
| tentativei de corupție întreprinsă 

de clubul Leeds pentru a cumpăra 
ultimul meci de campionat de la 
Wolverhampton, ceea ce în caz de 
reușită, ar fi permis cîștigătorilor 
Cupei Angliei să devină si cam
pioni. Numai că apărarea ..lupilor" 
nu s-a lăsat mituită și astfel Leeds 
în loc de a deveni campion se află 
azi într-o situație destul de ne
plăcută.

Imediat după publicarea mate
rialului de mai sus, D. Follows, se
cretarul Federației engleze de fot
bal, a deschis o anchetă publică. 
Președintele ligii de fotbal a An
gliei a refuzat să comenteze fap
tele dar într-un nou interviu du- 
hiicat de ziar, fundașul Shaw și co
legii săi de apărare au confirmat 
ca li s-au oferit mari sume de 
bani, pentru a pierde meciul dad- 
siv. ofertă pe care ei au respms-o.

Nici conducerea clubului Leeds 
nu a dat vreun comunicat asupra 
acestui caz. care pasionează si re
voltă în același timp opinia pu- 

I blică britanică.

„CUPEI INTERCONTINENTALE"
• Argentinienii înconjurați de mister și precauții • Ajax prezintă cea mai bună 

formație • Partida începe la 21,15, ora Bucureștiulul
AMSTERDAM, 27 (prin talax, d* ta

trimisul nostru)
De miercuri dimineața, cu mai 

mult de 24 de ore înainte de fluie
rul de începere ă meciului, cam
pania „Intercontinental cup* s-a 
deschis. Grupul de elită al supor
terilor a făcut turul orașului cu 
trompete, steaguri și mare larmă 
anunțînd, dacă mai era... nevoie, 
evenimentul de joi seara.

Ce fac finalistele ? Independiente, 
înconjurată de mister și de o pre
cauție cu totul... sud-americană, se 
află de duminică în Europa, dar nu 
la Amsterdam, ci la Haga. Condu
cerea clubului din Buenos Aires a 
cerut să rămînă la distanță de lo
cul finalei și campioana Americii 
de Sud a anunțat că nu va sosi în 
orașul lui Ajax, decît cu trei ore 
înainte de partidă. Argentinienii 
solicită discreție și o pază specială. 
Nimeni din afara anturajului lor, 
nu le cunoaște programul. Toată 
lumea a aflat cu surprindere că In
dependiente nu e de acord cu dis
putarea meciului trei, eventual, la 
Rotterdam, deși președintele său — 
care sosește abia joi în Europa — 
semnase un acord cu ‘ U.E.F.A. și 
Confederația de fotbal a Americii 
de Sud în acest sens. S-a lămurit 
cu greu acest incident și, cu mari 
intervenții, s-a obținut apariția pen
tru 15 minute, a antrenorului Ro
berto Ferrero care a spus urmă

toarele cuvinte, notate cu grijă, de 
cei peste 150 de ziariști prezenți 
aici : „Independiente joacă meciul 
vieții sale. De două ori Inter ne-a 
blocat în finală. Titlul de campioa
nă a Argentinei nu-1 mai avem. 
Vom juca o mare partidă de contra
atac. Sînt sigur de meciul al treilea 
și foarte optimist că vom rezolva 
și în două jocuri chestiunea Cupei 
intercontinentale în favoarea noas
tră. Miercuri ne încheiem pregăti
rile, nu știu în ce Ioc și la ce oră, 
vrem să nu fim deranjați".

Ajax nu face de loc zgomot în 
jurul ei. După ce etapa de dumi
nică în campionat i-a adus reduce
rea diferenței față de Feyenoord 
la un punct, moralul jucătorilor a 
crescut simțitor. De marți la a- 
miază, echipa se află în cantona
ment la Wassenaar. Ajax
va alinia unsprezecele său
de aur, adică, Stuy — Suurbier, 
Blankenburg, Hulshof, Kroll, Muh- 
ren, Haan, Neeskens, Swart, Cruyff, 
Keiser. Antrenorul Covaci a decla
rat că va fi un meci foarte greu 
pentru că oaspeții se vor apăra 
cu strășnicie.

Meciul va fi condus de trei sud- 
americani cu Marques (Brazilia) la 
centru, ajutat de un Paraguayan și 
un peruvian, și va începe la 21,15 
ora Bucureștiului.

Eftimie IONESCU

înaintea intilnirii prietenești 
reprezentativele de tenis de 
masă (juniori) ale României 
și R P Chineze s-au foto
grafiat împreună avind în 

mijlocul lor oficialități 
române și chineze

Foto ! AGENȚIA
CHINA NOUA

ECHIPELE DE TENIS DE MASA (juniori) 
ALE ROMÂNIEI PRIMITE

CU CĂLDURĂ IN R.P. CHINEZA

REZULTATELE MECIURILOR SUSȚINUTE ASEARĂ 

ÎN CUPELE EUROPENE DE FOTBAL

întrecerile handbaliștilor
VARȘOVIA, 27 (Agerpres). — La 

Wroclaw, a continuat Turneul in
ternațional al Armatelor Prietene 
la handbal. Echipa Poloniei a în
vins cu scorul de 15—12 echipa 
română. Alte rezultate : U.R.S.S. — 
Bulgaria 23—8 ; Cehoslovacia — 
R. D. Germană 22—11.

invnapa
resort din R_P. Chi-eză eftuț>le fe
minină și maseuiisă de te» de mzsi 
ale României (juniori) Intri .i iii 
turneu de antoenansent ți merijri *- 
micale în compania tateritar < ~ 5*-» 
ale țârii gazdă. Pretutindeni, spersve- 
le și sportivii din România s-au bucu
rat de o primire prieteneescâ, pi că 
de căldură.

Intilnirtie au constituit un oca s 
minunat prilej de strtngere s întă
rire a legăturilor de prietenie dintre 
sportivii celor două țări, de cunoaște
re și apreciere retiprocâ. Totodată, 
s-a efectuat si un schimb de expe

ls de radh j șt tresa din 
a aeardac o —are atai-

Le aeesxrr :apoetahie —a-«-atari f

e-mre s. U J- t-
â iacă oiaiâ peteceria | 
â rekx ixuă țâr-, <Ea-

tre popcarcăe român, șâ triere*

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
Campionatele mondiale de pentatlon 
modern pentru juniori au continuat la 
Vittel. Proba de pistol, cea de-a treia 
a campionatului, a fost dominată de 
țintașii maghiari, care au ocupat primele 
două locuri prin Szombathely șl Plank. 
In clasamentul general conduce Szom- 
bathely cu 3 013 p urmat de Plank — 
2 976 P Și suedezul Pettersson — 2913 p. 
Pe echipe, în frunte se află selecționata 
Ungariei — 8 842 p.

Campionul mondial de box la categoria 
,semigrea", americanul de culoare Bob 

Foster, și-a apărat cu succes centura. 
In reuniunea desfășurată pe ringul are. 
nei londoneze „Wembley", Bob Foster 
l-a învins prin k.o. în repriza a 14-a 
pe campionul european englezul Chris 
Finnegan. Foster. în virstă de 33 de

ani. și-a pus Stlul în joc pentru a U-a 
oară.
■
In turneul internațional de tenis de la 
Albany : Hewitt — Edelfsen 6—3. I—S : 
Connors — S.ska &—3, S—1 ; McMClan
— Bleckinger 6—L 6—1 ; Fletcher —
— Warboys 6—4. 6—I ; Lara — Bar-
delllni 6—3. 6—J ; Fisher — Reed 6—1. 
6—2 ; Mitchel — Gonzales 6—3. 1—6.
6—3 ; Tanner — Shepard 6—3. I—*
■
A Început turneul feminin de tenis de 
la Phoenix (Arjon*). In primul tur. cu
noscuta campioană americană Blide 
Jean King a ellmln*t-o eu 6—2. 6—2 pe 
compatrioata sa Laura Dupont. Casals 
(S.U A.) a dispus eu 6—1. 6—3 de
Kemmer (Angliaț iar Melville (Aus
tralia) a intrecu*.-o ej 6—1. 6—4> pe 
Penny Morr (Anglia)

tn perdele de SM S 
eiecmu U srirritu; •cetxla Parts, o lemaatl pe=m psocrire* recocriuln moori*: 1= pc-ro* Se 3 Ma 
m. E va alerg* ia afară de eooeum. 
In cadrul pro&e de IBM = a -ren-ulu. Franța-An* J Reecrdul oue^al este 
de UOM «1 aparhne he far-u j
Kttemana,

Campionul mondial de bn la Oleg oria 
„grea", amencan-ul de eu. oare Joe 
Frazier, v* evolua la * oeomsete pe 
ringul arer.ei PalarulSpc.turîlcr -3 
Madrid. El va face o dernertstrstie de 
6 reprize in compares arger —annht: 
Goyo Peralta, care s-a stabilit la Ma
drid.

I«— cupă zmiază si seara tirziu, s-au desfă- țațele primite pînă la închiderea ediției. Echi- în numărul de mîine vom publica celelalte
czrat nseciuriJe din manșa a doua a primului pele sublimate s-an calificat în turul al doilea. rezultate, care nu ne-au parvenit pînă la în-
-.ur in Cupele europene la fotbal Iată rezul- In paranteze, rezultate le din prima manșă. chiderea ediției.

„CUPA CAMPIONILOR EUROPENI" „CUPA U.E.F.A."

Keflavîk (Islanda) — Real Madrid (0—2) 0—1 ITK. Norrkoping — U.T.A. (2—1) 2—0
Ve'Te 'Danemarca) — Anderlecht (2—4i 0—3 Borussia Monchengl. — F.C. Aberdeen (3—2) 4—3
F. a Basel — Ujpest Dozsa Budapesta (0—2) 3—2 F.C. Bruges — Atvidaberg (5—3) 1—2
Rosenborg Trondheim — Celtic Glasgow (1—2) 1—3 Tottenham — Lyn Oslo (6—3) 6—0
Bayern Munchen — Galatasaray (1—D 6-0 I.F.K. Helsinki — Hvidovre (I.F.K. Forfait)
Juventus Torino — Olympique Marseille (0—1) 3—0 Bohemian (Irlanda) — F. C. Koln (1—2) 0—0
Dinamo Kiev — Innsbruck (1-C) 2—0 Partick Thistle (Scoția) — Honved Budapesta (0—1) 0—3
Parathinaikos Atena — T.SK.A. Sofia a—2) 4—l IBV Westman (Islanda) — Vikinger Stavanger (0—1) 0—0Gornik Zabrze — Sliema Wanderers <5—01 i 5—0
Torun Palloseura — F.C. Magdeburg (0—6) 1—3 Rumelange — Feyenoord (0—9) 0-12
F. C Argeș — Aris Bcnnaweg (2—0) 4—0 Eintracht Franckfurt — F.C. Liverpool (0—2) 0—0
Ze’eznicear Sarajevo — Derby County (0—2) 1—2 Grasshoppers - — Nîmes (2—1) 2—1

F.C. Kaiserslautern — Stoke City (1—3) 4—0
„CUPA CUPELOR" C.U.F. Barreirense

1 .
— Racing White (1—0) 2—0

Atletico Madrid — Bastia (0-0) 2—1 Frem Copenhaga — Sochaux (3—1) 2—1
A. C. Milan — Red boys Differdar.ge (4— 1) 1—0 Cagliari — Olympiakos Pireu (1—2) 0—1
Ferencvaros — Floriana La Valletta (0—1) 6—0 — Angers (1-1) 2—1Slavia Sofia — Shalke 04 (întrerupt) (1—2) 2—1
Sparta Praga — Standard Liege (0—1) 4—2 La Valletta •Internationale (1—6) U—1
Legia Varșovia — Vikinur Reykjavik (2—0) 0—0 F. C. Austria Viena — Beroe Stara Zagora (0—7) 1—3
Leeds United — AnkaragOcQ (1-1) 1-0 Ararat Erevan — E.P.A. Lamaka (Cipru) (0-0) 1—0
Frederikmdt — Hajduk Split (0—1) 0—1 Salgotarjan — A.E.K. Atena (1—3) 1—1
Wrexham (Tara Galilor!— F. C. Zurich â—1) 2-1 Fiorentina — Eskiserhirsport (2—1) 3—0
Hibernians (Scoția) — Sporting Lisabona a—2) 6—1
Landskrona Boys — Rapid București (0—3) I—0 O.F.K. Belgrad — Dukla Praga (2—2) 3—1
Pezcporikos Lamaka — Cork Hibernians a—4) 1—2 Vojvodina Novi Sad — Slovan Bratislava (0—6) 1—2
Besa (Albania) — Fremad Amager (Danem.) a—d 0—0 Voest Linzt — Dynamo Drezda (0—2) 2—2 •
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