
ÎNCHEIEREA vizitei in r.p. bulgaria
A DELEGAȚIEI OE PARTID Șl DE STAT 

ROMÂNE. CONDUSĂ DE TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUSESCU

Joi, la Varna, a continuat vizita 
delegației de partid și de stat con
duse de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Socia- 
Mite România.

In cursul dimineții, tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Ion Gheorghe 
Maurer, împreună cu tovarășii To
dor Jivkov și Stanko Todorov, pre
cum și membrii delegațiilor română 
și bulgară au fost oaspeții colecti
velor de muncă de la Stațiunea de 
experimentări științifice în dome
niul viei și vinului și de la Uzina 
de manometre din Varna.

Ca și în. prima zi, prezenta soli
lor poporului român pe pămîntul 
Bulgariei vecine și prietene a pri
lejuit noi manifestări de stimă și 
cordialitate, expresie a bunelor re
lații dintre cele două partide, țări 
șî popoare

In unitățile economice vizitate, 
muncitorii, inginerii și tehnicienii, 
specialiștii și cercetătorii științifici 
au' ținut să-și exprime sentimentele 
de sinceră prietenie pe care le nu
tresc față de poporul român, făcînd 
o primire deosebit de călduroasă 
conducătorului partidului și statu
lui nostru.

Consiliului de Miniștri al Republici: 
Populare Bulgaria.

★
Joi după-amiază, delegația de 

partid și de stat a țării noastre, 
condusă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Parti
dului Comunist Român, președinte
le Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, care a făcut o 
vizită prietenească pe litoralul bul
găresc al Mării Negre, a părăsit 

.Varna,
Pe întregul traseu, de la reșe

dință pînă la aeroport, zeci și zeci 
de mii de locuitori ai orașului au 
venit să-și ia rămas bun de la oas
peții români, exprimîndu-și din 
nou din plin, bucuria si sentimen
tele de prietenie frățească fală de 
solii poporului nostru.

Dintr-o mașină descoperită, to.a- 
rășii Nicolae Ceaușescu si Todor 
Jivkov, Ion Gheorghe Maurer < 
Stanko Todorov au răspuns cu cor
dialitate ovațiilor, urăril-or de prie
tenie cj care, pe parcursul a peste 
zece kilometri, au fost salutat: âe

aproape întreaga populație a ora
șului — muncitori, marinari, țărani 
cooperatori, studenți și elevi.

Aceeași mulțime impresionantă 
de oameni se afla la aeroport, do
rind să salute la plecare pe oas
peții români. Tovarășul Nicoiae 
Ceaușescu se îndreaptă spre mulți
me. care îl întîmpină cu urale și 
ovații, stringe mîini care se întind.

O unitate a forțelor maritime mi
litare prezintă onorul eonducămru- 
lui de partid si de stat al tării 
noastre. Tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
însoțit de tovarășul Todor Jivkov, 
salută drapelul, trece apoi în re
vistă garda care prezintă armele.

în aclamațiile puternice ale ce
lor veniți sâ-i conducă pe solii po
porului român, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Todor Jivkov iși 
string călduros inimile, se îmbră
țișează, iși iau rămas bun dună o 
intilnire frucrjoasă cu priieju’ că
reia s-a convenit asupra dezvoltării 
pe noi planuri a relațiilor româno- 
□ ulgare. in interesul ambelor po
poare. al cauzei păci și sorlalls-

SOSIREA ÎN CAPITALĂ
★

Joi, 28 septembrie, la Palatul 
Euxinograd, după inch <»rea con
vorbirilor oficiale, a ai loc sem
narea Protocolului întîlnirii delega
țiilor de partid și de stat ale Re
publicii Socialiste România și Re
publicii Populare Bulgaria cu pri
vire la problemele folosirii complexe 
a fluviului Dunărea pe sectorul co
mun și realizarea în comun a ^Com
plexului hidrotehnic Cioara-Belene".

Protocolul a Iest semnat de to
varășii Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Româ
nia, Ion Gheorghe Maurer, membru 
al Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. al P.CJL. 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, 
Todor Jivkov, prim-secretar a! C.C. 
al Partidului Comunist Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Populare Bulgaria, Stanko 
Todorov, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C.B., președintele

Joi după-amiazâ. s-a înapoiat in 
Capitală, venind din Repuixca 
Populară Bulgaria, delegat, a ae 
partid și de stat a Rep._bl.eU So
cialism România, cond usă de tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Corr.ur.ts: Ro
mân, președintele Constit ui ui de 
Stat, care a făcu: o rizită de prie
tenie in această țară.

Din delegație au tăcut parte to
varășii Ion Gheorghe Maurer, 
membra al Contitetulu: Exec .rlr, 
al Prezidiulx Permanent al C C *- 
P.C.K, președintele Constituiri de 
Miniștri, Iile Veroeț. nsembru al 
Comitetului Execuriv, ai Prez-dtriu. 
Permanertt al CC. al P.CR, pr.m- 
vdcepreședtr.te al Coc&Rulm «ie 
Miniștri, Leoete Răutu, tnembrj ri 
Comitetubri Executiv al CC. 
al P.CJU președtr.tee părt-- 
române in Comisia mixtă guv-*“.»- 
mer.tală române-bulgară de colabo
rare economică ți tehnieo-șt.ttpfl- 
că. loan Avram, membru al CC 
al P.C R, ministrul industriei con
strucțiilor de mașini, precum și

Nicolae Blejan. ambasadorul Re- 
pubuoi Sv-v»1 Rocnăria la Scria.

La sosire, la «emțoctul Băneosa, 
tovarășul Nxoiae Ceaușescu și 
membrii âeăegapei. au fost salu
ta;: de tovarășii Mar ea Mă-eseu. 
Pan! Nirriescu-Mtztl. Gee.rghe 
Pană. Gheorghe Ri-rrieseu, Maxim 
3erghiann, Ftoc_a- I>ă"-ache. 
Ghecezhe Stoica. Stefan Vxtec. 
Comei Bnrhcâ. Muon Cocsta-rn- 
neseu. M.hai Gere tax tarițt Vâ
sle Pat.-net. loc Pian, tar Stă- 
nesru. st—'»- Andre. tax D vi. 
de memtz-t ai CC. al ?CB, a- 
Coesriiulud de Sat și ai Cot» "-ti
de JCnlșrri. ccrxfacători ai jnstrru- 

ștoșri.
Erau prwer.p Borislav Kons*an- 

tinoc. insăreânatri. csi afarrr. ad-in- 
terim al 3. P. Bulgaria la Buca- 
resti. și rnetnhr: a. ambasadei

Numeroși cetătm. rin Capitală, 
vesrp la aeroport. an salutat cu 
multă căldură pe tovarășul Nirotar 
Ceaușescu. pe cetlalu cocdjcător. 
de perrid și de stat.
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SUCCESE ALE TRĂGĂTORILOR
ROMÂNI LA „CUPA PRIETENIA

la pistol viteză: ION CORNELII)
a ciștigat la juniori, iar RADU VIDCASC'J

pe locul secL'no la seniori
PLSEN. 28 (prin telefon). Pe poli

gonul din frumosul oraș cehoslovac 
se desfășoară concursul internațio
nal, -Cupa Prietenia", la csre par
ticipă trăgători din Bulgaria. R.D. 
Germană. Pnlenia. România. Unga
ria. UJUS-S. și Cehoslovacia. La 
primele probe- reprezentant: noștri 
au avut o evoluție remarcan.Lâ. 
As tfel. Ion Cornefiu s-a clasat pe 
primul loc la pistol viteză juniori. 
Radu Vidra, seu a ocupat locul se
cund. la egalitate de puncte cu 
câștigătorul Ia aceeași probă, dar te 
seniori. Eugen Satala s-a c_< -.■ -- 
locul al treilea la dificila probă 
de armă calibru redus 3xM f. cu un 
record personal, iar Constantin Co- 
drtanu a ocupat locul IV la S) 
focuri culcat calibru mie.

în general concursul de ia PSess 
se sttueazâ Ia un nivel tehnic foar- 

armă ubetâ cal.bru redus, urrir 
cisrigâtocu au inserts rezultate de 
raJcere mondială.

Iată multatele : armă Steeră ca
libru redus W focuri cotea» seniori:
L J. IMc-zal »Cei>» Jataei»» 58* ».

V. Văasov <U R_SS’ 593 p. X C.

tor (V B-SlSD 5*S p. A C.

c« aaa <B«K*ăcu> 5*5 p _ * £

VICTORIA LUI NASTASE LA FOREST HILLS
Două săptămâni pină la Finala ..Cupei Da vis

Vineri 29 septembrie 1972

S-a încheiat o etapă in cupele europene la fotbal

...Șl ACUM, TOATĂ ATENTIA

A RIDICAT COTA OPTIMISMULUI NOSTRU
— declară căpitanul echipei, prof. Șt. Georgescu —
A mai rămas foarte puțin timp. Exact două săptămîni pină cînd pe cen

tralul de la arena Progresul, îmbrăcată in noua sa haină de sărbătoare, se 
va da startul în cea de a 61-a finală a uneia dintre cele mai prestigioase 
competiții sportive din lume, „Cupa Davis". A.mploarea evenimentului (din 
13-—15 octombrie) este inutil a mai fi subliniată, întrecerea decisivă dintre 
țenismenii români și cei americani pentru vestita „Salatieră", trezind un 
interes de proporții aproape incredibile. Zilnic agențiile de presă transmit 
numeroase comentarii, fiecare mișcare a viitorilor protagoniștii fiind ur
mărită pas cu pas. Această circulație a veștilor privind marea finală de
vine tot mal intensă și deseori, ziariștii nu mai prididesc cu selectarea nou
tăților care sînt culese cotidian. Iată 
vreo ordine cronologică.

și cîteva mostre de ultima oră fără

Mureșan. Toma Ovici etc. in cadrul 
pregătirilor pe care le vor efectua 
sub conducerea căpitanului echipei, 
prof. Ștefan Georgescu. De altfel, 
procesul de instruire nu a încetat 
o clipă. Tiriac s-a antrenat aproape 
zilnic la Tenis Club București avind

Satala 530 p Armă liberă calibru 
redus îxW focuri : 1. G. Lnscikos 
IIâS P (pe poziții : culcat 393, pi
cioare 374. genunchi 3*7 3. 2. V. 
V—serv llfl p. X Satala (România) 
11» p rtPA—•*>—3*5). 11. C. Co- 
dmr 11» p 39>t—3-^1 pfe- 
toi vit-za CP focuri seniori : 1. N. 
Kopeilio fV I SS) îas p p<. man
șe f»>—ÎM) la baraj 143 p. X R. 
Vrfrascu llmioh) ÎS» p (»5—2»1> 
la baraj 14Î g X B Fed-tiak (Po- 
tor-ai 3C7 p_ K. M. Stan 585 p. 
Pi »*( siaer* «p f. yinioci ; L Ion 
Cererii* R—ieii) p (234—»5i. 
L F Eodtt-dt (RJJGJ 585 p X J. 
JHefSei •RDG» 5*4 P- 1« G Ca
lică 5£t csi—rrs».

SPRE CAMPIONAT Șl SPRE VIITOARELE
IMTILNIRI INTERNATIONALE!

S-a încheiat și acest „intermezzo" 
fotbalistic orilejuit de o nouă e- 
volu;:e a riei din reprezentantele 
noastre in cupele europene. Și nu 
:ă:ă satisfacții. Așteptărilor iubito- 

! :r fotbalului, F. C. Argeș și Ra
pid le-au răspuns prin calificări 
merituoase în turul al doilea al 
Cupei campionilor europeni și Cu
n’. cupelor. în același timp, însă, 
U.T.A. a confirmat îngrijorarea cu 

■ care era așteptat meciul său la 
Norrkbping unde a cedat cu ?—0.

Acum, atenția se îndreaptă din 
nou spre campionat (Divizia A), 

| care se reia sîmbătă și .duminică 
| prin jocurile etapei a V-a. Progra

mul etapei oferă cîteva puncte de 
( atracție, printre care derbiul echi

pele- neînvinse, Petrolul — Steagul 
roșu, șl o revanșă pasionantă, Di
namo — F. C. Argeș. Reîncepe, eu 

t alte cuvinte, bătălia pentru titlu, 
pentru primele locuri, pentru cla
sament și. adăugăm noi, cea pen
tru calitate, pentru nivel tehnic cit

mai ridicat și sportivitate, pentru a 
transforma campionatul în bază 
solidă pentru activitatea internațio
nală a fotbalului nostru. Această 
preocupare trebuie să fie în cen
trul atenției tuturor formațiilor 
noastre fruntașe, pentru că din 
rîndurile lor se alimentează repre
zentativele țării, în fața cărora 
stau, la date apropiate, intîlniri im
portante : cu Grecia — amical la 
11 octombrie și cu Albania (A și 
tineret) la 29 octombrie, în preli
minariile campionatului mondial și 
ale campionatului Europei. Iar la 
25 octombrie și 8 noiembrie sînt 
programate jocurile turului al II-lea 
al cupelor europene, în care echi
pele noastre vor avea probabil de 
înfruntat adversari mult mai di
ficili.

Iată de ce campionatul trebuie 
privit cu toată atenția și răspun
derea, iată de ce el trebuie să pri- 
lejuiască o veritabilă bătălie pen
tru calitate.

O scrisoare primită de la Ilie 
Năstase ne anunță că după circui
tul de turnee și suita de antrena
mente efectuate de supereampionul 
nostru peste ocean, el va reveni 
săptămîna viitoare la București 
pentru a-și relua pregătirile alături 
de Ion Tiriac. Alte depeșe ne aduc 
și ele știri, care de care mai inte
resante. Astfel, sfîrșitul acestei săp- 
tămîni ar putea să coincidă și cu 
sosirea m Capitală a faimosului 
trofeu, mult rivnita „Cupa Davis", 
iar peste cîteva zile îl vom avea 
ea oaspete pe cunoscutul jucător 
cehoslovac, Jan Kukal, venind di
rect de la Split (Iugoslavia), unde 
a participat la un turneu. Kukal. 
precum se știe, a fost invitat ca 
partener de antrenament pentru

Ilie și Țiri. De asemenea, conform 
programului, team-ul american in 
frunte cu Smith, va traversa Atlan
ticul sîmbătă pentru a se opri o 
sâptămînă la Paris în vederea aco
modării cu terenul de zgură.

Intre timp, la noi, pregătirile uu 
mai contenesc. Amenajările 
ple de la Progresul au intrat 
lima fază, arena și anexele 
schimbîndu-i înfățișarea de la 
zi la alta. Iar azi, probabil că te
renul central va fi pus la dispozi- 
ți i jucătorilor. Astfel, în zilele ur
mătoare suporterii mai nerăbdă
tori ai reprezentativei noasire 
putea urmări evoluțiile iui 
și ale colegilor lui, Viorel 
Ion Sântei (primele rezerve 
chipei), Dumitru Hărădău,

multi- 
în ul- 

sale 
o

vor
Tiriac 

Alarcu. 
ale e- 
Sever

în

SATU MARE, LA ANIVERSAREA
%

tener pe Ștefan Georgescu, 
vreme ce Viorel Marcu și cei

lalți coechipieri participau Ia Cluj, 
la campionatele naționale.

— în ce au constat pregătirile 
de pînă acum și ce va urma ?

Constantin COMARNISCHI

(Continuare in pag. a 4-a)

din 
își

In aceste zile, frumosul oraș 
nord-vestul țării, Satu Mare, 
sărbătorește mileniul de existență. 
Peste tot se vădește aspectul săr
bătoresc : se înfrumusețează casele, 
străzile, se ornamentează vitrinele 
magazinelor, iar afișe multicolore 
invită pe sătmăreni la diverse ma
nifestări cultural-artistice și spor
tive care celebrează timp de o lună 
(în perioada 8 septembrie — 8 oc
tombrie) evenimentul. Iar la 8 oc
tombrie va avea loc un grandios 
spectacol de sunet și lumină pe sta
dionul municipal.

Evident, pe noi ne-au surprins în 
mod plăcut numeroasele întreceri 
sportive, la care sînt prezenți ală
turi de cei mai mici practicanți ai 
educației fizice și sportului, preșco
larii și elevii, și sportivii reprezen
tativi ai orașului la o serie de ra
muri sportive, care se practică cu 
bune rezultate în Sătmarul mile
nar.

în acest interval, pînă la 8 oc
tombrie, sportivii sătmăreni se în
trec în competiții festive dotate cu 
„Cupa Satu Mare — 1000 ani” și 
„Cupa Mileniului" (la aceasta din 
urmă fiind invitați și participant 
de peste hotare).

Primii au luat startul cicliștii — 
cu participarea celor mai buni ru
tieri din Cluj, Tg. Mureș și Satu 
Mare — care s-au întrecut pe șo
selele județului pe o distanță de 
aproape 300 km., concursul fiind pa
tronat de cele două ziare „Cronica 
Sătmăreană“ și „Szatmări Hirlap". 
Școlarii s-au reunit duminică pe

numeroasele terenuri din curțile 
școlilor și pe stadionul municipal, 
unde și-au măsurat forțele la volei, 
handbal, atletism, cros. Numeroase 
asociații sportive, ca Someșul, Mon
diala ș.a., organizează în aceste zile 
pentru membrii săi diverse între
ceri. Iubitorilor fotbalului li s-au 
oferit două interesante cuplaje (pri
mul a fost la 21 septembrie, celă
lalt la 27 septembrie), la care au 
evoluat formațiile C.F.R. Cluj, Mi
nerul Baia Mare și două echipe lo-

T. R.

(Continuare in pag. a 2-a)

HOTĂRÎT
REZULTATUL FINAL

FEMININEinternațională.

I LA J.0

IMPUSELE AU

DAN GRECU 
cel mai bun 

gimnast 
român 

la Miinchen

români prezenți în zilele Olimpiadei 
în marea sală din Parcul olimpic, cu 
care am stat de vorbă în ultimele 
zile.

Diana lorgova (medalie de argint la J.O.), marea învinsă a probei 
de săritură in lungime de la Munțhgn, va concura la București,(Continuare în pag, a 2-a)

Romanța) vor participa la 
probe (21 masculine și 13 

în reuniunile ce încep 
14 și duminică lâ 

Fiecare club participant

REZULTATE MULȚUMITOARE LA GIMNASTICĂ,
DAR ERĂ POSIBIL SA SE REALIZEZE Șl MAI MULT

Buna comportare a echipelor reprezentative de g:mnastică ale Româ
niei la campionatele nioadiile de la Ljubljana, din 19'0. ca și alte rezultate 
remarcabile obținute in competiții de anvergură europeană (întreceri balca
nice, meciuri bilaterale etc.) îndreptățeau -.peranțele unor evoluții mulțu
mitoare și la Jocurile Olimpice de la Miinchen. Anx exprimat nu o dată 
opinia că gimnastele și gimnaștii noștri fruntași trebuie să fie prezenți in 
marea confruntare olimpică, fiind pe deplin capabili de un rezultat care 
să onoreze sportul nostru. Acum, după ce comportarea și rezultatele obținute 
de echipele noastre sînt binecunoscute cititorilor și specialiștilor (fetele 
locul VI, băieții locul VII), se ridică firesc întrebarea : CUM POT FI APRE
CIATE PERFORMANTEI E RF.AI IZATE LA MCNCHEN, SE Pl|TEA OARE 
Șl MAI MULT?

l«i ce privește echipa feminină, ea 
a repetat, după cum se știe, locul VI 
pe care l-a ocupai și la J. O. de la 
Tokio; băieții, în schimb, și-au îm
bunătățit considerabil atît poziția de 
la Tokio (locul XII), cît și cel de la 
ultima ediție a mondialelor (locul 
VIII). Deci, din acest punct de ve
dere, există motiv» să fie împărtă
șită opinia celor ce se declară mul
țumiți de participarea olimpică a 
echipelor noastre reprezentative. Se

consideră că atit fetele cit ți băieții 
au confirmat, in mare măsură, bune
le aprecieri de care se bucură în 
rîndurile unor repuiați specialiști, 
ale vedetelor internaționale. Pentru 
că -r și acesta este o situație reală 
— nu poate fi trecută cu vederea 
dorința aprigă a foarte multor echi
pe. feminine și masculine, de a urca 
noi trepte de măiestrie în ierarhia 
olimpică, de a întrece formațiile cla- 
sațe înaintea lor la precedentele în-

treceri de anvergură internațională. 
Dorință dublată însă de o excelentă 
pregătire, de o evoluție promițătoa
re.

Ia același timp, insă, trebuie as
cultate și acele păreri, susținute cu 
temeinice argumente, care susțin 
ideea că atît echipa masculină cît și 
cea feminină, cu deosebire aceasta, 
puteau obține puncte mai multe în 
clasamentele finale, chiar și poziții 
mai bune. De altfel, asemenea opinii 
au fost confirmate chiar de unii din
tre cei care au concurat la Miinchen, 
precum și de numeroși specialiști

AL ECHIPEI
Așa cum era de așteptat, concursul 

feminin s-a desfășurat sub semnul 
evidentei superiorități a două echi
pe ce domină, de mulți ani, marile 
întreceri, cele ale Uniunii Sovietice 
Si R.D. Germane. Pentru cel de al 
treilea loc pe podium lupta s-a dat 
între alte cîteva reprezentative de 
valoare apropiata, Cehoslovacia, Un
garia, Statele Unite, Japonia, Ro
mânia. După prima zi, cea în care

Constantin MACOVEI

Activitatea atletică post-olimpică 
— bogată, variată, intensă și inte
resantă — pare să ne arate că 
Munchen-ul n-a însemnat apogeul 
acestui sezon, ci doar... startul lui. 
Cel puțin la noi, competițiile in
terne și internaționale se succed 
cu o repeziciune amețitoare. Nici

Azi și miine, la baza hipică din Calea Plevnei

ULTIMELE PROBE ÎN ÎNTRECERILE CĂLĂREȚILOR
Amatori de concursuri hipice au 

posibilitatea să urmărească, azi și 
mîine, ultimele întreceri ale cam
pionatelor naționale de călărie — 
dresaj și obstacole — ce se des
fășoară la baza hipică din Calea 
Plevnei.

La startul probelor finale vor fi 
prezenți atît juniorii de 18 ani, cît 
și călăreții înscriși la categoria grea 
de obstacole. Disputa se anunță in
teresantă, cu toate că terenul muiat 
de ploaie constituie un „obstacol"

în plus pentru toți concurenții. 
Ziua de repaos a fost folosită pen
tru recuperarea forțelor, astfel că 
sportivii vor putea trece, sperăm 
cu succes, peste dificultățile parcur
surilor.

Iată programul de azi
ora 10 —

cole (juniori
ora 15 —

cole (juniori 
ora 17 —

cole (categoria grea).

proba nr. 1 
18 ani);
proba nr. 2
18 ani);

proba nr. 1

! 
de

de

de

obsta-

obsta-

obsta-

nu se stinseseră bine ecourile în
trecerilor de pe. Olympia Stadion 
și pe „Republicii" atleți și atlete 
din România, Italia, Franța, Ceho
slovacia și Polonia se prezentau la 
startul unei noi reuniuni interna
ționale. Apoi, cele două triunghiu
lare de la Constanța, marcate stră
lucit de super-recordul mondial al 
Argentinei Menis, pentru ca la a- 
cest sfîrșit de săptămină alte două 
întreceri internaționale să ne re
țină atenția : întîlnirea de tineret 
România — R.S.S. Ucraineană (Ba
cău) și meciul Sei. județului Bra
șov — T.S.K.A. Septemvrisko Zna- 
me Sofia (sîmbătă și duminică pe 
stadionul din Poiana Brașov).

Dar, întrecerea de virt va fi — 
fără discuție — a XlV-a ediție a 
Dinamoviadei, competiție internațio
nală de amploare, organizată de 
clubul sportiv Dinamo București la 
7 și 8 octombrie pe stadionul Re
publicii. Poate că nici o altă com
petiție atletică europeană nu va re
uni în această toamnă atîlea stele, 
atîtea vedete recent încununate cu 
laurii olimpici.

Aproape 300 de sportivi din 7 
țări (U.R.S.S., R. D. Germană, Bul
garia, Cehoslovacia, Polonia, Unga-

34 de 
feminine) 
sîmbătă la ora 
ora 10.
poate înscrie cite doi concurenți de 
probă, astfel că la. sprint vor fi ne
cesare semifinale și finale. Dinamo- 
viada de atletism revine în Capi
tală după 14 ani. Este interesant de 
precizat că, în același timp, vor a- 
vea loc și întrecerile campionatului 
național de decatlon.

Pînă la ora cînd scriem aceste 
rînduri, organizatorii au primit doar 
o parte dintre înscrieri. Chiar și 
așa se poate însă remarca avalan
șa de mari performeri, în rîndurile 
cărora se numără 10 medaliați ai 
Jocurilor Olimpice de la Miinchen. 
Din 
lui 
nut 
NA

lunga listă a delegației clubu- 
Dinamo din U.R.S.S. am reti- 
numele LUDMILEI BRAGHI- 

(campioană olimpică), lui Alek
sandr Korneliuk, EVGHENII AR- 
ZANOV (medaliat cu argint la J.O.), 
Kestius Sapka, IURI TARMAK 
(campion olimpic), Evghenii Gavri- 
lenko și Mihail Bariban, dintre at-

Hristache NAUM

(Continuare in pag. a 2-a)



PRIMUL MECI INTERNAȚIONAL LA BACĂU DUPĂ CONGRESUL F. I. V. B. DE LA MUNCHEN REZULTATE DIN DIVIZIA B
La Bacău, totul este deja pregă

tit pentru ca prima întîlnire inter
naționala de atletism organizată pe 
stadionul Municipal să se desfă
șoare în condiții optime. Singurele 
griji ale gazdelor sînt legate doar 
de... buletinul meteorologic și sta
rea pistei.

Așadar, există suficiente premi
se pentru ca meciul atletic care o- 
pune echipele masculine și femi
nine ale României și R.S.S. Ucrai
nene, sîmbătă și duminică după-a- 
miază la Bacău, să ofere protago
niștilor posibilități de a obține re
zultate cît mai înalte.

De ieri, atleților români aflați în 
localitate li s-au adăugat și sporti
vii oaspeți, sosiți cu un lot nume
ros și extrem de valoros Dintre a- 
ceștia se detașează Arepln, Oleskov 
'ambii 10,4 la 100 m). Taftușenko 
<47.7—400 m), Krlvopatko (1:49,7— 
800 m), Korcenkov (3:43,0—1500 m 
și 14:06,0—5000 m), Bondarenko
(14.0—110 m garduri), Nogainik 
(52,6—400 m garduri), Kocih (2,18 
m) și Șurba (2,16 m — înălțime). 
Podlujnii (8,11 m — lungime). 
Krivozub (5,00 m — prăjină), Jaros 
(18,12 m — greutate), Borkin (77,40 
m — suliță) și Korsak (66,40 m — 
ciocan) în echipa masculină, Skaf- 
ko (11,6—100 m), Juvkova (53,7—400 
m), Datkovskaia (1,80 m — înălți
me), Stroțkaia (6,25 m — lungime), 
Karuceva (14.0—100 m garduri) și 
Husainov (51,50 m — suliță) în cea 
feminină.

în reprezentativele României vor 
evolua majoritatea juniorilor care 
au concurat săptămâna trecută, la 
Constanța, în meciul cu selecționa
tele R. D. Germane și Poloniei. Vom 
avea deci prilejul să-i revedem, în- 
tr-o companie la fel de onorantă, 
pe Dorel Cristudor, Gheorghe Ghi- 
pu, Nieolae Onescti, Radu Gavrilaș, 
Cornel Anton, Paul Gheorghiu, Ma
rin Iordan, Gheorghe Megelea, Tu
dor Stan, Adriana Surde, Mariana 
Nedelcu, Roxana Vulescu, Dorina 
Cătineanu, Mariana Nan și Eva 
Zorgo. Echipele țării noastre vor 
fi întărite și cu cîțiva tineri atleți

Cioltan, Mihaela Loghin și Marta 
Szatraary.

Din cite sîntem informați, orga-

care se încadrează în limita de vîr- 
stă (născuți în 1952) precizată în 
protocolul întîlnirii. Este vorba de

Natalia Andrei, una ain tinerele noastre atlete selecționate pentru 
meciul cu formația R.S.S. Ucrainene. Foto: A. NEAGU

Sandu Mitrofan. Florea Sandru. Ma
rian Chira. Gabriel Oană. Natalia 
Andrei, Florica Boca, Valentina

nizatorii fac eforturi pentru o cit 
mai bună popularizare a acestei in
teresante întreceri.

4 CAMPIONI OLIMPICI

MODIFICĂRI Șl COMPLETĂRI ALE UNOR REGULI DE
In intenția de a da o cît mai 

mare cursivitate jocului de volei 
și pentru a nu mai exista posibi
litatea Interpretării diferite a unor 
faze de joc la fileu, interpretări 
care pot genera discuții și situații 
litigioase, F.I.V.B., prin organisme 
le sale, a adoptat cîteva modifi 
câri și completări ale unor reguli 
de joc.

întrucît aceste modificări și com
pletări vor intra în vigoare cu 
data de 1 octombrie 1972, devenind 
obligatorii pentru toate competi 
țiile de volei oficiale sau amicale, 
ie vom prezenta sub forma în car» 
ele au fost aprobate și în care tre
buie să fie aplicate de către arbitri

de la nivelul marginii posterioare 
a câlcîiului (pantofului) cade pe a- 
ceastă linie, nu se consideră gre
șeală ;

b. dacă aceeași perpendiculară 
este proiectată în interiorul terenu- 
iui advers, se consideră greșeală 
și jocul va fi întrerupt acordîndu- 
se schimbare de serviciu sau punct 
echipei adverse, după caz.

II. COMPLETĂRI LA 
COMENTARIILE OFICIALE

Lovitura simul-

greșeala

JOC
panți la blocaj, 
jucătorului care a efectuat 
de atac.

(Comentarii noi adoptate 
zia lucrărilor Consiliului de admi- 

9

aparține 
acțiunea

cu ooa-

Batcelona,

la

L MODIFICĂRI 
DE

ALE REGULILOR 
JOC

MOTO J
[TAPĂ FINALĂ A CAMPIONATULUI

REPUBLICAN BL REGULARITATE
Șl REZISTENTĂ

Al MOJOHEÎHOR ROMÂNEȘTI
Intre F2 și 15 octombrie, în îm

prejurimile orașului Slatina, se va 
desfășura etapa finală a campiona
tului republican de regularitate și 
rezistență al posesorilor de moto
rete „Mobra” și „Carpați".

In vederea unei cît mai largi par
ticipări, federația de specialitate a 
hotărît ca la această etapă să poată 
participa și concuirenții care nu au 
luat parte la prima fază a între
cerii, cu condiția de a fi membri 
ai unei asociații sportive.

Cei interesați se mai pot înscrie, 
pentru a lua startul în această com
petiție, pînă la dada de 3 octombrie, 
la sediul federației.

(Urmare din pag. 1)
leții și atletele de la Levski- 
Spartak (Bulgaria) remarcăm pe 
IVANKA HRISTOVA (medaliată cu 
bronz la J.O.), DIANA IORGOVA 
(medaliată cu argint la J.O.). Zvet- 
la Zlateva. VASILIKA STO1EVA 
(medaliată cu bronz la J.O.), Petr 
Bogdanov, Atanas Atanasov, dintre 
concurenții pe care ii prezintă clu
bul Dozsa (Ungaria) pe Vilmos 
Varju, Sandor Eckschmiedt. Gyula 
Zsivotzky (fost campion olimpic), 
Jolan Kleiberne. de la Ruda Hvez- 
da (Cehoslovacia) vor concura, 
printre alții, Miroslav Matousek, 
Jaroslava jehlikova (fostă record
mană mondială și campioană euro
peană la 1 500 m), Miroslava Hiib- 
nerova (fostă campioană olimpică 
la săritura în înălțime), Alena Pros- 
kova, Rudolf Tomașek ; o serie de 
personalități atletice de la Dynamo 
din R. D. Germană vor fi prezente 
la start : Hans-Peter Gies, Ritta 
Schmidt, KARIN BALZER (meda
liată cu bronz la J.O.), PETER 
FRENKEL (campion olimpic), Giint- 
her Sperling, în timp ce de la 
Gwardia (Polonia) vor evolua. 
WLAD1SLAW KOMAR (campion 
olimpic), Jan Werner, Andrei Ba- 
denski, Tereza Nowak, Wladislaw 
Nikiciuk și alții.

Clubul sportiv Dinamo Bucuțești 
prezintă drept „cap de afiș”/ pe

proaspăta recordmană mondială la 
disc, ARGENTINA MENIS, in care 
— de altfel — își pune speranța u- 
nei performanțe care să... zguduie 
din nou tabela recordurilor lumii» 
Alexandrina Teodorescu. Șerban 
loan, Elena Vintilă, Nicolae Musta
ță și Leonida Caraiosifogiu sînt al ți 
cîțiva membri ai plutonului frun
taș dinamovist. Și s-ar putea ca el 
să fie șl mai numeros, și mai va
loros. Dar, despre aceasta și despre 
altele îi vor informa pe cititorii 
noștri la timp.

Regula XX — Depășirea liniei de 
centru. Art. 1 — Contacts cu te
renul advers, aliniatul 2;

„Atingerea sau călcarea im ie. de 
centru fără a o depăși, nu consti
tuie o greșeală* se înlocuiește cu 
următorul text :

„Călcarea terenului advers nu 
constituie o greșeală dacă piciorul 
sau picioarele in timpul atingerii 
solului, rămin in contact cu linia 
de centru'

Re?u 
ciului 
către echipa adversă —

„Un jucător 
centru*, se va

„In jucător 
linia de centru*

(Modific 
Congresul 
a Ge:

Ino 
ceste modificări 
taie. In continuare 
forma sub care au 
tate în principiu.

— Linia de centru
ca o 

de joc.
tu

Regula XVII 
rană Blocajul.

La vechile comentarii ale aces
tei reguli, se adaugă :

„Nu este interzis de a efectua o 
tentativă de blocaj intre benzile 
laterale și tijele flexibile”.

In cazul unui blocaj efectiv prin 
afara tije.or flexibile 
precia :

a. dacă unul sau mai 
tori execută un blocaj 
advers, iar mingea a
oile acestora, greșeala 
blocajului ;

b. dată blocajul s-a executat în 
terenul propriu și mingea a atins 
,au nu mlinile jucătorilor partici-

se va a-

mulți jucă- 
în terenul 
atins mîi- 

aparține

nistrație F.I.V.B. 
sept. 1971).

III. STABILIREA DE NOI 
SEMNALIZĂRI

Aceste semnalizări se referă
penalizările diferitelor infracțiuni 
comise în timpul jocului de către 
jucători, antrenori, conducători

Pentru semnalizarea acestor 
nalizări, arbitru principali vor 
losi două cartonașe (unul de 
loare galbenă, celălalt de culoare 
roșie), după cum urmează s

a. pentru OBSERVAȚIE, vor a- 
răta cartonașul galben ;

b. pentru AVERTISMENT, carto
nașul roșu ;

c. pentru ELIMINARE, ambele 
cartonase.

(Semnalizări, aprobate de Congre
sul F.I.V.B.; Miinchen — septem
brie 1972).

Constantin ARMAȘESCU 
Mircea ALBUȚ

arbitri internaționali

etc. 
pe- 
fo- 
cu-

Duminică 8-a dat startul în competiția 
echipelor din divizia secundă la volei. 
Iată rezultatele înregistrate în prima 
etapă :

MASCULIN 1 Petrolistul Cîmpina — Pe
trolul Ploiești 0—3, Politehnica Iași -4 
C.S.M Suceava S—1, Medicina Bucu
rești ' — Aurora București 2—3, Fa
rul Constanța — Unirea Tricolor Brăila 
3—2, A.S.A. Sibiu — Politehnica Timi
șoara 0—3, Electroputere Craiova — Con
structorul Caransebeș 3—2. Constructorul 
Hunedoara — Voința Alba lulia 3—2, In
dustria Sîrmel C. Turzll — Silvanla ș. 
Silvaniei 1—3 Alumina Oradea — Pe
dagogic Tg, Mureș 3—0. Universitatea 
Brașov — ' Exploatări B, Mare 1—3, 
Delta ■ Tulcea — Locomotiva București 
3—0.

FEMININ : Flacăra Roșie București — 
Politehnica Galați 3—2, Universitatea 
Iași — Progresul București 2—3. 9par- 
tac București — A.s.E. București 3—0, 
C.P. București -- Voința Constanța 3—0. 
Dacia Pitești — Viitorul București 
2—3, Drapelul roșu Sibiu — Voința Bra
șov 1—3, C.S. Tîrgoviște — Universitatea 
Craiova 0—3, Medicina Timișoara — Cor- 
vinul Deva 3—2, Voința Oradea — Con
structorul Arad 2—3, 
Medicina Tg. Mureș

CORESPONDENȚI : 
conescu, C. Popa, I. 
gui, IVI. Ioanid, P, ' 
Stanca, C. Toader, S. Ionescu, M. Ava- 
au, C. Crețu, M. Nicolau.

, Voința Reghin — 
0—3.
E. Stroie, D. Dia- 

. tonescu, Șt. Gur- 
Țonea, V. Sere, I.

NUMEROASE SURPRIZE

IN CAMPIONATUL DIVIZIONAR B
O nouă etapă s-a consumat în ca

drul diviziei B de rugby. O etapă 
în care pe lîngă echipele seriei do
brogene au intrat în luptă și for
mațiile seriei I. Și, așa cum era de 
așteptat, surprizele nu au lipsit.

Derbyul primei etape, și totoda
tă, al seriei, meciul Rapid — Con
structorul, a revenit ultimei echipe. 
Victorii-surprize au obținut Petro
chimistul Pitești la Giurgiu (14—3) 
precum și echipa ploieșteană Tină- 
rul petrolist, in fața Aeronauticii 
(4—0). înregistrăm, totodată, încă de 
la începutul acestui campionat, un 
prim forfait : realizatoare echipa 
studențească Politehnica București...

în seria a Il-a s-au înregistrat 
rezultate normale, așteptate poate, 
doar cu excepția celui dintre S.S.

-CICLISM .
SÎMBĂTĂ, START ÎN CAMPIONATUL

2 I și Dacia, prima echipă cîștigînd 
cu 10—3.

Rezultate tehnice :
Seria I : Rapid — Constructorul 

6—19 (6—4), Tinărul petrblist Plo
iești — Aeronautica 4—0 (0—0),
Politehnica — Arhitectura 0—4 
(fQrfait), Dunărea Giurgiu — Pe
trochimistul Pitești 3—14 (3—7), O- 
limpia—S. N. Oltenița 13—6 (3—6);

Seria a II-a : Dacia — S.S. 2 1 
3—10 (0—4). C.F.R. — I.T.C. 3—3 
(3—3), Farul II — Portul 20—0 
(10—0), S.S. 2 II — Constructorul 
0—12 (0—8), Chimia Năvodari —
Voința 42—7 (20—1), Ideal Cerna
vodă — Cimentul Medgidia 0—14 
(0—4).

(Corespondenți : O. Guțu, D. Dia- 
conescu, O. Bălțeanu. T. Barbălată, 
G. Rosner, C. Popa).

★
Duminică, 1 octombrie intră în 

competiție și echipele din seriile 
a IlI-a și a IV-a.

iifrgwMlrL'

Zilele acestea s-a încheiat etapa 
a IlI-a, pe județ, a campionatului 
republican la individual și perechi, 
seniori și juniori, competiție cu un 
adevărat caracter de masă, la care 
în cele trei faze — pe asociație, o- 
raș (municipiu) și județ — s-au în
trecut un număr impresionant de 
popicari, aproape 20.000. întrecerile 
din acest an s-au organizat în 36 
de județe și în municipiul Bucu
rești (au absentat din nou județele 
Tulcea, Teleorman și Sălaj), ele a- 
rătînd că s-au ridicat noi centre cu 
tendință spre performanță în jude
țele Vrancea, Covasna, Dîmbovița, 
Vîlcea, Botoșani, Buzău și Vaslui.

Competiția se apropie de sfîrșit. 
Juniorii și junioarele — își vor dis
puta direct finala pe țară (20—22 
octombrie) la Mangalia pe arena cu 
opt piste din stațiunea Neptun, 
Nord, iar seniorii (femei și băr
bați), tot în zilele de 20—22 octom
brie, vor juca în semifinala compe
tiției, ce va fi organizată în urmă
toarele orașe : Timișoara, Brașov, 
Iași, Mangalia Nord — la femei, 
Reșița, Tg. Mureș, Slănic Moldova 
și Mangalia Nord — la bărbați.

Etapa pe județ a scos in evi
dență forma bună a unor popicari, 
care la probele duble au obținut re
zultate superioare. Printre aceștia 
se numără Lenuța Leckner (C.S.M. 
Reșița) care la 2x100 lovituri mix
te a doborît 850 de popice, Ana 
Albert (Voința Tg. Mureș) — 815 
p d, I. Scheftz (Petrolul Ploiești) 
1715 p d la 2x200 bile, M. Prinț 
(Spartac Satu Mare) 1753 p d — 
juniori. Elena Rada (Cetatea Giur
giu) — 922 p d, Constanța Marincea 
(Voința București) 1000 p d. Maria
na Antuș (Hidromecanica Brașov) 
802 p d, L. Gallo (I. C. Oradea) 
1753 p d, P. Radu (Rulmentul Bra-

ă XXIII — Pierderea servi- 
— Cîștigarea unui punct 

punctu 
depisețte lima 
completa: 
depășește complet

de
6:
de

prupctse ș: adoptate de 
LV B. Miinchen —RF 

maniei, sept 1572)
:cî; comentam of-ria.e ia a- 

au fost adop- 
vom orezen-.a 

fost ele discu-

trebuie să fie 
considerată că o perte „neutră* a 
terenului de joc. Ea anarține am
belor echipe; jucătorii celor d >uă 
echipe pot să o calce sau să o de 
pășească cu condiția ca piciorul 
(picioarele) să = hă un contact mi
nim cu aceasta.

— Depășirea liniă: de centru și 
atingerea soiuîu- ir. terenul advers 
cu p'ciorui (picioarele) in poziție 
„pe vîrfuri* constituie sau nu o 
greșeală. în funcție de proiecția 
câlcîiului față de această linie:

a. dacă perpendiculara coborîtă

TINERII NOȘTRI PUGILIȘTI> *

Cadeții boxului românesc au sus
ținut zilele trecute o dublă întîl
nire cu sportivii din R. D. Ger
mană Confruntarea, normal, a con
stituit o trecere în revistă a posi- 
bilități lor actuale ale tinerilor n 'ț- 
tn pugiliști, o verificare utilă a 
gradului de pregătire și a perspec- 
t.velor ce se întrevăd la fiecare ca
tegorie de greutate, aceasta cu atît 
mai mult cu cît în ambele con
fruntări au fost folosiți 17 boxeri.

Rezultatele, după cum se știe, au 
fost favorabile reprezentanților 
noștri, care au cîștigat atît Ia Bră
ila (8—2) cît și Tulcea (6—4). Aces
tea interesează Insă mai puțin în 
momentul de față și, ca atare, ne 
vom ocupa în rîndurile ce urmează 
de comportarea de ansamblu a 
presupușilor înlocuitori, de mîine

SE APROPIE DE SF1RȘIT COMPETIȚIA CELOR 2t 000 DE CONCUREZI
șov) 1982 p d și AL Ardeleana (Vo
ința Baia Mare) 17?4 p <1 — la se
niori.

♦
întrecerile campionatului diviziei 

A continuă sîmbătă și duminică cu 
disputarea etapei a I!-a In toate 
cele patru serii, la bărbați și fe
mei, sînt programate cîteva partide 
care stîrnesc mult interes in rin- 
durile iubitorilor acestui sport. Ast
fel, noua promovată in campiona
tul masculin. Victoria Bod (seria 
Sud), care, pe arenă proprie a sur
clasat pe Rulmentul Brașov (5544— 
5201) va juca la Cîmpina impotri- »

va echipei condusă de maestrul e- 
merit al sportului Petre Purje, care 
în prima etapă, acasă, a fost între
cută. tot la un scor sever, de către 
Rapid București, iar campioana ță
rii Petrolul Ploiești va primi re
plica puternicei formații gălățene 
Constructorul — un adevărat derbi 
al campionatului masculin Voința 
București, deținătoarea titlului la 
femei, va juca tot în deplasare, îm
potriva noii promovate instalatorul 
Eucurești. Un alt joc interesant, 
cap de afiș al seriei Nord, va avea 
loc la Tg. Mureș între Voința și 
C.S.M. Reșița.

DUPĂ PARTIDELE CU R.

AU ÎNVINS, DAR EVOLUȚIILE
sau de mai tîrziu, ai actualilor 
noștri pugiliști fruntași. Privită 
prin această prismă, evoluția tine
rilor boxeri — cu puține excepții — 
nu ne-a dat motive de satisfacție.

Caracteristica principală a com- 
ponenților actualului lot este com
bativitatea. Desigur, aceasta este o 
calitate indispensabilă unui boxer 
de valoare, dar de aci și pînă a 
miza totul pe latura ofensivă este 
o cale lungă. I. Șulă, C. Ștefano- 
vici, I. Adam, I. Tîrîlă, C. Chiracti, 
I. Ruicu, D. Toader, M. Lupu, St. 
Florea etc. au atacat în permanen
ță, au lovit mult, dar acțiunile lor 
nu au avut claritate, precizie și 
discernămint în funcție de situația 
ivită la un moment dat. La toți 
cei de mai sus, despre procedeele 
de apărare nici nu poate fi vorba, 
totul lăsindu-se pe seama întimplă- 
rii, ori după cum 
hazardul este egal 
insuccesul. Că unii 
citați au realizat în
torii aceasta este o problemă legată 
și de posibilitățile adversarilor 
întîlniți, care nu au arătat o valoare 
prea ridicată, fiind, în multe me
ciuri, victime sigure. O singură 
cifră va fi, sperăm, concludentă i în 
gala de la Brăila au fost înregis
trate (în 10 partide) 17 k.d.-uri Iar 
în meciul C. Tănase — Ernest 
Ditmar au fost consemnate nu mai 
puțin de 6 căderi la podea, cite 
trei de fiecare sportiv. Or, în a- 
ceastă situație’ nu mai poate fi vor

se știe în box 
cu eșecul, cu 

dintre sportivii 
acest mod vic-

D. CEPriANÂ

LOR AU LASAT DE DORIT
eficiența procedeelor de apă-ba de . .

rare, care este o lacună veche a 
pugiliștilor români tineri și chiar 
a celor cu state vechi în ring.

Singurii boxeri din cei văzuți, 
care pot înregistra noi salturi în 
marea performanță sînt. Vasile] 
Croitoru, Dinu Condurat și Adrian 
Guțu. Aceștia au îmbinat armonios 
cunoștințele tehnice cu o bună pre
gătire fizică, cu o combativitate ab
solut necesară, dar rațional aplicată 
și în funcție de fiecare adversar. 
După cum se vede puține au fost 
lucrurile care ne-au satisfăcut In 
urma dublei confruntări Cu tinerii 
boxeri din R. D. Germană.

O altă problemă ce s-a conturat, 
a fost aceea a antrenorilor ce pre
gătesc loturile naționale, indiferent 
că este vorba de juniori, tineret 
sau seniori. Desigur, nimeni nu 
neagă meritele unor antrenori în 
depistarea și formarea tinerelor 
speranțe ale boxului românesc. Dar, 
nu trebuie să se uite că antrena- 
rul care l-a descoperit pe Cuțov de 
exemplu, nu-i mai poate asigura 
acestuia o pregătire pentru marea 
performanță și în acest caz este 
firesc ca de antrenamentele sporti
vului respectiv să se ocupe antre
nori cu vaste cunoștințe în box. 
Or, aducerea ca antrenor de lot a 
unor maeștri care au 1 
descoperirea unor sportivi 
dar 
tire 
tins 
este

care nu pot asigura 
superioară boxerilor 
o anumită treaptă 
totuși contraindicată.

merite în 
i talentați, 

o pregă- 
ce au a- 
valorică,

PoullOVAN

r
’ Mufa fa

DE PISTĂ AL SENIORILOR
Ultima competiție de amploare 

a sezonului organizată pe velodrom 
va începe sîmbătă, 30 septembrie. 
Este vorba de campionatele națio
nale de pistă, rezervate seniorilor, 
la care vor participa și cîțiva din
tre cei mai dotați juniori ai țării, 
dornici de afirmare.

Iată programul complet al aces
tui campionat. 30 septembrie : pro
ba de viteză, 3 octombrie : 1 000 m 
cu start de pe loc, 4 octombrie : 
urmărire individuală, 6 octombrie : 
urmărire pe echipe, 8 octombrie : 
cursa cu adițiune de puncte, 12 oc
tombrie : proba de demifotid cu 
antrenament mecanic (campionat 
municipal), 15 octombrie : proba 
de demifond cu antrenament me
canic (campionat național).

Programul campionatelor de 
pistă va fi completat și cu alte 
probe nu mai puțin interesante. 
Astfel, în ziua de 8 octombrte a 
fost fixată o revanșă a juniorilor 
în proba de viteză, iar la 15 oc
tombrie revanșa la viteză a pistar- 
zilor seniori.

Asociațiile județene și cele din 
municipiul București ale vînătorilor 
și pescarilor sportivi ca și filialele 
acestora organizează duminică 
vînâtori de combatere a răpitoare
lor. înscrierile pe listele de parti
cipare se pot face pînă sîmbătă la 
orele 14, la sediile respective.

VACCINAREA CÎINILOR 
DE VÎNATOARE

Vaccinarea cîinilor de vînătoare 
(obligatorie I). continuă pînă la 
data de 15 octombrie. Pentru a- 
ceasta. vînătorii se pot adresa la 
orice circumscripție sanitar-veteri- 
nară. Alte informații în legătură 
cu aceasta pot fi obținute de la 
asociațiile și filialele vînătorilor și 
pescarilor sportivi.

...continuă pînă la 1 noiembrie. 
Posesorilor de autorizații de îm
pușcare li se recomandă să le con
sume în intervalul rămas. în caz 
contrar, aceste autorizații își pierd 
valabilitatea.

OASPEȚI DIN NORD

Din Nordul îndepărtat au început 
să sosească înaripații oaspeți de 
toamnă : rațe de tot feluL gîște 
sălbatice, sitari. îi puteți întîlni pe 
toate văile rîurilor care curg spre 
Sud, prin zăvoaie și mlaștini, pe 
bălți. Reamintim necesitatea auto
rizației nominale de vînătoare, eli
berată de asociația sau filiala care 
are în folosință terenul respectiv.

SATU MARE, LA ANIVERSAREA UNUI MILENIU
(Urmare din pag. 1)

cale, divizionara B Olimpia $1 So
meșul (Divizia C). Scrima, sport în 
care sătmărenii au adus de multe ori 
victorii de prestigiu țării noastre, 
a constituit cap de afiș pe impună
torul tablou al manifestărilor prile
juite de mileniu. Astfel, a avut loc 
un turneu internațional, la patru 
arme, la care au fost prezenți tră
gători din U.R.S.S., R.D. Germană. 
Polonia, și, firește, cei de la 
Olimpia. La fel și la baschet, 
unde formația divizionară femi
nină Sănătatea a primit oas
peți de peste hotare. Au evoluat 
formațiile Bacska Topola (Iugo
slavia), Spart» lj Munlțaceyo

(U.R.S.S.) și V.S.S. Kosice (Ceho
slovacia). Echipa de lupte libere 
Olimpia, fruntașă a campionatului 
republican a avut ca oaspete pe 
Diosgyor, formația din prima di
vizie a campionatului de lupte li
bere din Ungaria.

Spațiul nu ne permite să înși- 
ruim toate întrecerile care se or
ganizează cu acest prilej, deși unele 
dintre ele sînt foarte originale, ca 
de pildă, cea organizată de Radio- 
clubul județean. La această „între
cere” pe calea nevăzută a undelor 
radioamatorii sătmăreni cu inițiala 
„Y.O.5” stabilesc legături cu co
legii lor, atît din țară cît și de 
peste hotare. Diplomele speciale,

„Satu-Mare 1000“, un Q.S.L. puțin 
obișnuit, au fost deja obținute de 
către mai mulți radioamatori, prin
tre care și. doi din străinătate. La 
fel de interesante vor fi și întrece
rile de orientare turistică (cu pre
zența turiștilor din mai multe ju
dețe), raliul auto, ori ineditul con
curs de slalom nautic pe Someș.

Acest străvechi oraș românesc de 
pe meleagurile nord-transilvănene 
sărbătorește în acest an zece veacuri 
de existență mai tînăr ca oricind, 
pentru că pe meleagurile sale — ca 
pe întreg teritoriul patriei noastre, 
România — civilizația socialistă, 
rod al întregului popor condus de 
partidul comunist, ars temelii pu
ternice.
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REZULTATE MULȚUMITOARE LA GIMNASTICĂ
(Urmare tin pay l

au fost prezentate exercițiile impu
se, diferența între formațiile din 
acest eșalon nu era prea mare, dar 
cu vizibil dezavantaj pentru gimnas
tele românce. Și aceasta pentru că 
la deficiențele cu care a plecat de 
acasă echipa noastră (pe care ziarul 
le-a amintit la timpul potrivit) s-au 
adăugat altele (unele inerente) in 
timpul concursului, ceea ce a influ
ențat, în ultimă instanță, asupra re
zultatului final. La sărituri, zboruri
le au fost joase, întoarcerea incorect 
executată ; la paralele s-a manifes
tat lipsă de amplitudine, iar ateri
zările nu au fost întotdeauna sigure ; 
la bîrnă ritmul de execuție a fost 
destul de lent, fetele evoluînd cu 
maximă precauție, cu teamă ; solul 
a fost cel mai bun dintre aparatele 
gimnastelor românce, dar și aici au 
lipsit elementele de surpriză, care să 
frapeze pe arbitre și pe spectatori. 
Este adevărat, la liber alese s-a ob
servat o sensibilă creștere generală 
a nivelului la care s-au prezentat 
cele șase sportive românce. Sărituri
le au fost executate cu mult mai 
multă siguranță (notele au variat în
tre 920 — 9,45), iar la celelalte a- 
parate impresia lăsată de echipa 
noastră a fost mai bună decît in pri
ma zi. Dar, s-a greșit destul de mult, 
totuși, pierzîndu-se puncte extrem 
de prețioase. Paula loan a căzut la 
paralele dintr-o simplă neatenție (I),

Elena Ceampelea s-a încurcat și ea 
la acest aparat, fiind nevoită să im
provizeze finalul execuției ; Marcela 
Păunescu și Elisabeta Turcu au fost 
depunctate pentru simplitatea cobo- 
rîrilor ; nici la bîrnă nu s-a mers 
prea bine. Alina Goreac a căzut, 
Păunescu a avut o ezitare mare, iar 
Turcu nu s-a încadrat în timpul pre
văzut de regulament. La sol a fost 
din nou evidentă la echipa noastră 
absența elementelor de dificultate și 
spectaculozitate (șuruburile), iar a- 
crobatica a fost foarte joasă.

Cu o pregătire generală mai bună 
(deși au cunoscut multe din deficien
țele gimnastelor din lotul reprezen
tativ, antrenorii n-au reușit să ia la 
timpul potrivit măsurile adecvate 
Dentru a le înlătura), cu o pregătire 
artistică adecvată (din păcate, acest 
capitol este neglijat la noi de multă 
vreme), cu mai bune evoluții în spe
cial la sărituri impuse și la acroba
tică. era posibil ca echipa olimpică 
a țării noastre să obțină un rezul
tat considerabil mai bun, să lupte 
chiar pentru locul 4 sau 3, așa cum 
și-a propus la plecarea spre Miin- 
cher..

Oricum, participarea la Jocurile 
Olimpice a fost o serioasă școală 
pentru cele șapte fete ce au făcut 
deplasarea și au urmărit desfășura
rea celor cinci zile de cimnastică, 
învățămintele acumulate fiind de un 
real folos pentru toate maestrele 
noastre.

BĂItȚII - CALIFICATIVUL „EXCELENT" PENTRU LIBER ALESE
In ce privește competiția masculi

nă, din cadrul Olimpiadei, există o 
mare majoritate de păreri' care con
sideră că, la cel mai înalt nivel al 
măiestriei, este greu să se mai ope
reze astăzi schimbările fundamentale 
la fiecare doi ani, cînd se desfășoa
ră campionatele mondiale și Jocurile 
Olimpice. Așa se face că cei ce i-au 
urmărit la Ljubljana pe străluciții 
gimnaști japonezi au fost oarecum 
dezamăgiți la Miinchen, deoarece a- 
ceștia n-au mai venit cu lucruri noi, 
cu elemente inedite de mare dificul
tate. Același lucru este valabil și 
pentru celelalte formații din elita 
mondială, echipele U R.S.S și RD 
Get mane. în schimb, un remarcabil 
progres înregistrează an de an cele
lalte reprezentative, la care este 
pregnantă dorința de a-și perfecțio
na măiestria, de a ajunge ia nivelul 
atins de echipele din vîrful ierarhiei.

Caracteristica principală a con
cursului masculin a fost, de aceea, 
perfecțiunea, toți participanțil tin- 
zînd spre un nivel tehnic ridicat al 
execuțiilor, spre o îmbunătățire con
tinuă a calității tehnice. Firește, în 
acest context trebuie apreciată și 
participarea echipei române, rezulta
tul obținut de ea fiind, după opinia 
noastră, ce) mai bun posibil la a- 
ceastă oră. Gimnaștii noștri au de
pășit in clasamentul pe echipe team- 
uri redutabile, ca cele ale Elveției, 
Ungariei, Cehoslovaciei, Iugoslaviei, 
ceea ce reprezintă cu adevărat un 
succes. Pe lîngă o bună pregătire cu 
care s-au prezentat în concurs, com- 
ponenții formației RF a Germaniei 
au beneficiat și de un complex de 
situații decurgînd din calitatea lor

de gazde, clasîndu-se, surprinzător 
poate, înaintea echipei române, iar 
reprezentativa R.P.D. Coreene, mai 
ales la exercițiile liber alese, a fost, 
put și simplu, imbatabilă. Deci, lo
cul 7 ocupat de gimnaștii români 
poate fi socotit ca o reală perfor
manță. care a stîrnit un puternic e- 
cou în rîndurile bunilor cunoscători 
ai gimnasticii masculine.

Deși s-a acordat o mare pondere, 
în perioada pregă irilor exercițiilor 
impuse, de care se știe că depinde,

de regulă, rezultatul final ăl unei e- 
chipe, gimnaștii români s-au prezen
tat totuși la startul Olimpiadei cu 
unele deficiențe, atît în pregătirea 
fizică cît și în pregătirea tehnică 
de bază. Numai așa se explică, de 
pildă, evoluția neconcludentă de la 
cal cu minere .și inele (la impus), sau 
unele ratări, înregistrate fie în pri
ma zi, fie în cea de a doua, la liber 
ales. Dar, dacă la exercițiile impuse 
echipa noastră a concurat timorat, 
impresionată peste măsură de dimen
siunile unei asemenea competiții, la 
programul liber ales calificativul ce 
poate fi acordat formației noastre

SCURTE APRECIERI DESPRE
DAN GkECU ; ca și în concursuri

le premergătoare Jocurile Olimpice, 
a avut o comportare constantă la 
toate aparatele, la inele, de pildă, e- 
voluînd la nivelul gimnaștilor japo
nezi. Realizînd un punctaj mai mare 
de 108 p, el a primit insigna de gim
nast de talie internațională: Doar la 
exercițiul de la cal cu minere (im
pus) a avut o ezitare ;

_ PETRE MIHAIUC t în progres fa
ță de evoluțiile preolimpice, cînd a 
concurat precaut din cauza unor ac
cidentări. Totuși, absența din pregă
tire sau nepartlciparea la unele în
treceri au făcut ca lipsa lui de for
ță sâ fie vizibilă, motiv pentru care 
nu a reușit ca la toate aparatele 
să-și prezinte întregul repertoriu de 
elemente și combinații, pe care i-1 
știam din alte concursuri importante; 

GHEORGHE PĂUNESCU : date
fiind misiunea și rolul ce l-au fost 
încredințate în cadrul echipei (la 
multe aparate a fost „deschizător de 
pîrtie"), comportarea și rezultatul 
obținut pot fi apreciate ca bune. 
Avem doar regretul că la sol el nu 
a reușit să execute la nivelul maxim 
al realizărilor sale anterioare dublul 
salt, element de mare dificultate la 
această probă. Ca și Ia campionatele 
europene de la Madrid, Păunescu a 
ieșit din spațiul covorului, fiind ast
fel penalizat cu trei zecimi de punct. 
Această repetare a unei greșeli este 
de natură, după părerea noastră, să-I

este „excelent". Manifestînd o pu
tere de luptă extraordinară, mobili- 
zîndu-șl resursele tehnice, toți cei 
șase sportivi români au făcut totul 
pentru o cît mai bună clasare fina
lă. De la primul pînă la ultimul a- 
parat Mihaiuc, Grecu, Păunescu, 
Gheorghiu, Oprescu și Petrescu n-au 
precupețit nici un efort pentru de
pășirea rezultatului realizat de selec
ționata Ungariei, care își încheiase 
evoluția înaintea noastră. Și au reu
șit !

Iată cîteva aprecieri asupra com
portării componenților echipei mas
culine.

EVOLUȚIA GIMNAȘTILOR
facă pe Păunescu să analizeze temei
nic executarea elementului respectiv, 
pentru a fi depistată cauza nereu
șitei !

MIRCEA GHEORGHE i se conta 
pe el ca om de bază al echipei, dar 
forma scăzută manifestată în țară a 
continuat și în perioada Jocurilor 
Olimpice, Gheorghiu ratlnd mai mult 
decît este admisibil într-un concurs. 
La impuse, el a avut trei aparate 
„slabe” (calul cu minere, inelele,, ba
ra fixă), ratînd execuția la cal șl la 
liber alese ;

NICOLAE OPRESCU l comporta
re satisfăcătoare, In general, cu une
le scăderi mai pronunțate (cal șl 
paralele) la impuse. In ultimă in
stanță, a fost cel care a pecetluit lo
cul final al echipei, avînd o evoluție 
foarte bună Ia calul cu minere (8,70, 
cea mai mare notă pe care el o obți
ne vreodată într-un mare concurs la 
acest, dificil pentru el, aparat) ț

CONSTANTIN PETRESCU I poate 
că din cauza emoțiilor, nu s-a regă
sit în acest decisiv concurs, fiind sub 
nivelul comportării avute în alte în
treceri dinaintea Jocurilor Olimpice. 
A greșit la exercițiul impus la inele 
și a ratat inexplicabil execuția la 
eah’l cu minere liber ales. S-a rea
bilitat, în schimb. Ia bară fixă, apa
ratul său forte, la care execuția pre
zentată a fost primită cu ropote de 
aplauze.

onvinși că bilanțul de la Miinchen putea fi 
mai fructuos, specialiștii noștri, in primul rînd 
activul federației, se gindesc de pe acum <a 
măsurile ce trebuie întreprinse pentru ca eu
ropenele de anul viitor și campionatele mon
diale din 1974, de la Varna, să fie abordate

cu mai mult succes.
în acest scop, considerăm că este necesar:
• menținerea Liceului cu program de educație fi

zică din orașul Gheorghe Gheorghiu-Dej, ca nucleu 
de bază pentru pregătirea celor mai bune gimnaste 
ale tării, atit a celor figurind azi in echipa națio
nală, cil și a celor ce vor fi chemate miine sâ apere 
îulorile tării ; federația să studieze mai temeinic mo
dul de organizare și pregătire □ sportivelor și să 
acționeze mai prompt la apariția unor deficiente.

• studierea posibilităților ca asemenea centre să 
ia ființă și in alte localități: Sibiu, Baia Ma<e, Bucu
rești (pentru fete), Timișoaia, Brașov, București (bă
ieți) i

• in pregătirea viitoare a elementelor de perfor
manță să se acorde cea mai mare atenție probelor 
in care, tradițional, se manifestă deficiențe - săritu
rile, paralelele (la feminin), calul cu mineie (mascu

lin) ;

• să se pună bazele unei pregătiri artistice co
respunzătoare, absolut indispensabilă azi pentru 

obținerea unor notări ridicate in marile competiții in
ternaționale ;

• antrenorii de cluburi și cei de la echipa națio
nală să fie necruțători cu sportivele care nu înțeleg 
să se mențină in limitele unei greutăți corporale a- 
decvate pentru gimnastică. Nu trebuie sâ se uite 
că la Jocurile Olimpice de la Miinchen echipa noas
tră a constituit o neplăcută excepție in această di
recție, fapt ce nu poate fi acceptat să se repete și 
cu alte prilejuri ;

• revizuirea compoziției unor exerciții impuse, ca 
și introducerea in exercițiile liber alese ale fetelor 
a unor elemente de mare spectaculozitate, originale, 
care cintâresc enorm de mult in aprecierea dată de 
brigăzile de arbitre ;
• federația de gimnastică să asigure de urgență 

o mai bună dotare materială a celor mai puternice 
secții din țară, pentru a nu mal fi nevoie, ca in 
prezent, ca o dată cu organizarea unei competiții in
tr-un oraș sau altul, să fie transportate și puținele 
□parate bune, regulamentare, de cate dispune forul 
de specialitate I
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maestră emerita a sportului : 
făcut „elogiul defectelor lui 

ridicat în slăvi „supra-oinul", 
teoriilor reacționare și încalc 

m-oți

ci
ii
Uebuia să-i

Nu-i întotdeauna foarte bine să revenim la oile 
nocstre Se zice că e bine, dor nu e întotdeauna 
toarte bine. A reveni Ic oile noostre — expresie foar
te comodă, spusă de obicei cu muită liniște și satis
facție — însecmnă de multe ori că 
că n-oi pe unde să întorci, că n-ai subiect, dar în 
schimb oi obsesii de care nu te poți despărți, fiindcă 
ti-e bine cu ele. Nu e cczul nostru, ozi dimineață. Așa 
că. fiindcă nu vreau 
voi tăia scurt — „i 
scurt.cum 
giole. — —

„SUPLIMENT LA CRONICA CUPELOR EUROPENE

pe Eugen 
iubesc pe

Acum, cînd s-au mai limpezit a- 
pele și cînd avem sub ochi lista 
formațiilor rămase în cursa aspră 
răsplătită prin Cupa campionilor 
europeni. încercăm o tresărire ușoa
ra. Formațiile mai „subțirele" nu au 
putut trece prin ochiurile sitei pri
mului tur și pe F. C. Argeș a noas
tră o așteaptă în orice caz, o echi
pă puternică, dintr-un evantai de 
nume prestigioase. Din fericire, a 
cam trecut timpul complexelor în 
fața formațiilor de prima mînă, dar 
rezerva noastră este momentană și 
dictată de o conjunctură reală: 
F. C. Argeș încă nu și-a regăsit 
cadența, ea nu-și poate copia la ora 
aceasta chipul ei din sezonul trecu:

Nici meciul retur cu Aris Bon- 
^naweg (echipă fără veleități, doar 

dinamică și îneîntător de binevoi
toare) nu a adus revirimentul aș
teptat în tabăra piteșteană. Obser
vatorii constanți și atenți ai for
mației — propria conducere tehnică 
— au depistat un salt calitativ sen
sibil. de bun augur, dar sub di
mensiunea așteptată , Confruntată 
cu o echipă ca Aris, F. S. Argeș 
putea da o lecție de eficacitate 
înaltă și, concomitent, un specta
col. Dar nu prea s-a întîmplat așa. 
pentru că. presingul destul de firav 
al oaspeților și circulația bogată în 
spațiul Jor de joc. i-au putut totuși 
incomoda pe campionii noștri. Re-

plică lui F. C. Argeș, deși s4uper> 
oară Ia toate capitolele, a fost ca:~ 
lineară, fără eforturi de imaginație, 
fără elemente de spșxitar.eitau 
(unde sînț schimburile de locur 
prin care excela cindva atacul p - 
teștean ?) și fără suficientă canti
tate de energie spre sfîrșitul parti
dei. Construcția atacurilor a 
ușor haotică. tar continuarea 
excesiv de stereotipă (pâtrun 
în forță, incursiuni solitare s 
pliate).

Desigur, F. C. Argeș are și 
cumstanțe atenuante: terenul greu, 
sentimentul unei superior.tă'.i cere 
nu putea reciama eforturi deose
bite, restructurarea obiectivă a 
nierei de joc prin plantarea 
nou atacant cu călită;: clare 
personalitate inedită (TroU. randa
mentul mai scăzut al occâru. ir. 
cepul de sezon. Noi am judeca 
echipa cu exigență pedis;— ulată 
pentru că condiția e: de c.-rr.pc-vară 
ii Impune responsabilii:: sporite 
E mai greu să onorezi o tal.ta'e 
decît s-o obții, nu mâ
ți nici Îngăduință pentru 
și pentru concesii- F. C. Argeș are 
rezerve, nu ne îr.drim.sâ 
streze valoarea care a adus-o pe 
treapta cea ma; de sus di: 
pionatul ncotrui

RAPID A REALIZAT
LANDSKRONA, 28 (prin telefon de 

la trimisul nostru special)
Este adevărat că oriunde s-ar dis

puta un meci, pe teren propriu sau 
în deplasare, o înfrîngere rămine o 
înfrîngere și nu vom fi noi cei care 
vom încerca să o „transformăm' în- 
tr-o victorie. Nu este Insă mai puțin 
real că într-o dublă întilnire, mai 
ales după un succes obținut acasă in 
meciul tur, în cea de a doua partidă 
prima și principala preocupare fami
ne lupta pentru a-ți asigura califi
carea în etapa următoare, căutînd să 
preîntîmpini orice surpriză prin asu
marea unui minimum de riscuri.

Față de acest obiectiv major, Rapid 
și-a impus o disciplină tactică confir
mată integral în teren. Boc a jucat 
libero, Angelescu a fost retras fun
daș central, Savu, Marin Stelian și 
N’ăsturescu au fost oameni de legă
tură la mijlocul terenului, reprezen-

4

13 minute și 13 secunde pe 5000 și cu 67,32 la disr 
femei, record mondial stabilit pe teritoriul României, 
de o româncă. Poate n-ați observat toate acestea 
prinși cu tunsul oilor. Atunci e foarte rău pentru 
dumneavoastră și vă 
nu a 
mulți ani-lumină, 
chiar dacă 
parcă.. Trei

deplîng. Eu socotesc că lumea 
mai avut o asemenea săptămînă de foarte 

”, si mă bucur, și nu mă pling, 
am auzit de un 1—5 pe undeva, la lași, 
recorduri fantastice la atletism, unul după 

altul, la diferență de numai citeva 
zile, mi se par o replică demnă si vi
guroasă la atitea pacpacpacuri și 
bumbumbumuri care vin zilnic pe te
lexurile lumii. Au mai fost în această 
săptămînă și cele două incredibile vie 
torii canadiene pe patinoarul din 
Moscova, incredibile după izbînzile 
sovietice în Canada, ceea ce ocro
tește zona de mister a sportului, pre
ferabilă multor altor mistere nespor
tive. In sfîrșit, tot în aceste zile nu 
se poate trece cu vederea că pro
nosticul unui antrenor român a fost 
confirmat, ceea ce nu e de ici. de 
colo : dr. O. Troianescu anunța că 

ne calificăm în turneul final al Olim-

i să revenim la 
__ ___________ _ „scurt, stimabile, 
scurt.cum__zice nea lancu Cara-
giole. om care ne cam lipsește cînd
'criem tolbei deși n-ar trebui să ne
lipsească ! — ți voi zice din 
două ți din două una 4 1) e penibil 
și ridicol să discutăm cum ne-au e- 
golct finlandezii cu copul, cu mîna, 
ru arbitrul sau cu preșul, in minu
tul 37 al unui meci cu Finlanda, dis- 
outot chior ri pe Lună, nu e admisi
bil să fie doct 1—C pent'u noi si să 
-ie pierdem »*e—ec discubnd cum om 
h>st ecc'cti 1 2) O echipă de fotbaliști 
-ome- fie ea „echioa etapei" din 
.Fotbal" (care e chiar foarte sim
patice) a» ndu-l crt-enor nu pe Angelo 
Barou, secund pe Fcr.us (sau invers, eu 
cmindoi) si ca masau' pe Belphegor, 
bată pe *~'*a * Jr** — fără idee de joc, fără canto- 
•oaart. doar co ceea ce știau cei 11, treziți din 
aeaia și odirți pe teren Idei de joc, tactici speciale, 
_*rat>iooo*. astec-s chestii cind joci cu Anglia, 
RTGl sou RDG Cu Finlanda — 11 jUJotori români 
:■ ■ t să "• -ga s-gun. lâs’nd antrenorii acasă.
- . . e se- c a si ri-
dc^iă-

2ec cec "S de "ga c e noastre, losindu-le în 
pace, accspdad că .Spartul* i-a dat lui Dinamo tot 
ce *ab*o ca Dinoao să revină la realitate și bine 

t (deP mo „Sportul* n-o să foca mulți purici cu jo- 
Jare » cu torță'. ), trecind cu vederea antre- 
rf ha Dcbrfai de miercuri, râminind doar cu 
rrct pe •’et-oAz cer» mi cor.îirmă spusele din 
eccoc (Oc-ă sper ca *□ ride de muHi din 

soi — categorie noua in fotbalul romă 
să tpwien aii dimineață că om avut o sop- 
lmoiaot&. cum n-ou foit multe in ccest an. 
O tăptănuno cu 1.94 la înălțime femei, cu

km CU PEN

c«

*0*£SCU

de

CEEA CE ȘI-A PROPUS SI A REUȘIT 0
tind In fapt, prima linie de JforuT- 
cații” din apărarea Rapadului. singu
rul atacaaat eu sarcini exclusiv efo 
sive fiind Neagu- in sprijinul căruia 
a venit, uneori In susținere. Duuiria 
III. destinat si el mai ales unor sar
cini defensive

Prudență excesivă ? Aparent da. In 
orice caz. după spectaculoasele si În
drăznețele declarații ale fotbaliștii: r 
gazdă — care 
joc neașteptat 
sibilitățiie lor 
pa giuleșteană 
de a nu risca 
si ceea ce ar fi putut să pară o fan
faronadă de circumstanță. Cum a ju
cat Landskrona ?

Firește, foarte ofensiv, șarjînd ma
joritatea timpului de joc, atacurile 
fotbaliștilor gazdă fiind însă mina
te de replica Rapidului, cel mai ade
sea chiar in faza lor de elaborare, 
printr-un presing de o rară ambiție

se arătau inalste ce 
de încrezători Ia pc- 
de calificare — aaB- 
și-a întărit hotirirea 
nimic, lulnd Ia serios

ăna- .â—IruccdKarto 
te De Ikx. 1
avat 3.-a.- 4—s 
perlr-jJoa>e. ocțfcreț | 
de titre Ltodg-en fE» 
cețxsă perfcc 
trie.

Sacrtfccitz: deLbe 
virt-ă e de z trpacă 
atac. Raped 
răru (ca zece juciiori 
deolinit ad-uteraa si 
vă), reușind pria rr 
nenti a vlrfului solitar Neaga, 
rat, incisiv. In bună zl (a ți 
în min. 41 un gol splendid. Ir 
unei spectaculos-e țișniri. fn 
cu un șut bombă de la 14—1 
gol invalidat, din pecete, de 
arbitru), să creeze dese sf

99,99 la sută _____ __________
piadei de șah. Așa a fost, am învins cu 4—0 Insulele 
Feroer și sintem printre cei mati. Nu trebuie să vă 
spun că n-am dormit din cauza insulelor Feroer ; 
dacă feroișlii aceia scoteau o remiză... dacă... dacă... 
Au ajuns Insulele Feroer să ne dea sudori reci 
Cînd m-am uitat și pe hartă și le-am văzut cum stau 
unde stau, nu departe de peninsula scandinavă, cam 
pe aceeași paralelă cu Finlanda... nu, nu mai in
sist, asta ne mai lipsea : o remiză cu Insulele Feroer...

Dr. Tatiana Avacum, 
Sînteți indignată că am 
Fischer", că astfel am 
că astfel plătesc tribut 
etica noastră, sportivă 1 1 I Cu tot respectul 
înțeles greșit. Vă propun să recitiți articolul — poate 
veți găsi o cale de joc mai bună, cu perspective mai 
luminoase, atît pentru alb, cit și penttu negru.

• D£ MULT NU S-AU MAI VĂZUT CINCI GOLURI LA IAȘI! • TREBUIE SĂ SE ȘTIE CĂ ANTRENA- 
MB4TUL EUNCHIN_ • MOLDOVEANU Șl CUPERMAN ÂU FOST TRANSFERAȚI'LA UNIREA IAȘI!

NORRKOPING... CRIZA DE FORMA!
NORRKOPING, 28 (prin telefon de 

ta trimisul nostru special)
U.T.A. a încercat la Norrkoping 

ceea ce nu a putut la Arad. Dacă un 
neavizat ar fi asistat la meci șl nu 
ar fi văzut momentele în care echi
pa suedeză a înscris cele două goluri 
ale sale, ar fi rămas cu impresia că 
U.T.A. trebuia să fie echipa învin
gătoare. Impresia i-ar fi fost întărită 
și de numărul loviturilor de colț fa
vorabil echipei românești : 8—2 ! Dar, 
așa cum se întîmplă în fotbal, U.T.A. 
—, cu toate că a dominat multă vre
me teritorial — nu a reușit în nici 
un moment să fie periculoasă, să a- 
menințe cu adevărat poarta lui An
dersson. Intr-adevăr, IFK Norrkoping 
— învățînd din jocul de la Arad, în 
care a marcat de două- ori din tot 
atîtea contraatacuri — a cedat in 
mod deliberat terenul, a atras pe 
U.T.A. spre careul său de unde, la 
momentul oportun, a expediat baloa-

fost însă o 
perspectivă, 
atacanții a- 
uitat să șu- 
trebuie să-1 
a ratat co-

U.T.A. Sl-A CONFIRMAT SI LA
» 9

ne lungi care au găsit descoperită 
poarta lui Vidac. Și în felul acesta, 
s-au marcat golurile, adică în peri
oade de dominare arădeană.

U.T.A. a dominat. A 
dominare oarbă, fără 
fără finalitate, deoarece 
râdeni pur și simlu au 
teze. Și pe locul întîi 
trecem pe Domide care
pilărește ocazii bune. Din păcate, el 
a fost imitat și de Axente, Sima. 
Kun. Nici Broșovschi nu a fost o 
piesă mal bună în angrenajul atacu
lui textilist. El a expediat un singur 
șut la poartă.

în concluzie, meciul de la NorrkS- 
ping a confirmat că U.T.A. trece 
printr-o criză de formă, dar și o cri
ză de conducere, inclusiv cea tehnică.

Echipa din Norrkoping a jucat mo
dern, aerisit, a știut să folosească 
arma contraatacului și s-a prezentat 
cu mult deasupra echipei din Arad, 
cu toate că nici formația suedeză nu 
reprezintă o mare valoare.

După meci am discutat cu antreno
rii celor două combatane. cu jucător; 
etc. Cea mai interesantă 
mi s-a părut 
Kindvall, 
U.T.A.-ei 
tiliștii au 
tinentală,

„U.T.A. 
a eliminat pe Feyenoord. 
mai prezintă nici un pericoL Și dacă 
în repriza a doua formația româneas
că a atacat mai mult, a făcut-o pen
tru că noi aveam un suficient avan
taj de goluri, pentru a ne socoti ca
lificați. Am văzut că echipei dv. nu-i 
merge jocul. Apărarea este relativ 
bună, dar ieșirea din apărare este 
foarte lentă. în general U.T.A. joacă 
prea încet pentru fotbalul de azi".

Cam același lucru ni l-a spus și 
cunoscutul arbitru internațional Bah- 
ramov (URSS): „U.T.A. mi-a făcut 
impresia că este obosită, a jucat fără 
vlagă, fără nerv. In schimb, suede
zii s-au prezentat bine pregătiți fi-

deciarație 
aceea a cunoscutului 

care a jucat împotriva 
și acum doi ani ci-.d tex- 
intilnit campioana ir.tercor.- 
Feyenoord-Rotterdam : 
era altă echipă atunci cînd

Astăzi nu

a

echi; ă

Micea TUCORAN

rut largă circulație In 
ale drame; retrogra- 

ti ieșean părea 
uită vreme, 
le s-au schltn-
Politehnica a 

joc Pe teren pro- 
uderație o lungă 

a învins pe Progresul 
bieme aproape. „Ani 

ți ea un pahar mai mult, — 
.zj veritabil microbist ie- 
Era normal, de mult n-am 

m», văzut 5 goluri la Iași..."
N-a fost insă asa de la început. 

N pe departe. Suporterii studen
ților — aceiași care astăzi îl aplau
dă cu frenezie — i-au fluierat 
copios pe favoriții lor la pr;mul 
me in noua divizie, ca și cum acea 
primă reintflnire cu ei ar fi fost cel 
ma. bun pr.iej de a-i aprostofa 
(vehement) pentru vina retrogra
dării. Dintr-o dispută injurioasă cu 
Rcmilă I. un foarte agitat suporter 
s-a ales. în cele din urmă, cu capul 
spart și s« pare, nu din vina jucă
torului ieșean—

Acum, pnn plecarea lui Gil Măr- 
dărescu. la cîrma echipei se află doi 
profesor: (de fapt lectori) de edu
cat e fbâcă. tineri, plini de bună
voință. Constantin Laurențiu si Ion 
Marica Ambii au adus un plus de 
metodică in antrenamentele echipe: 
și au refăcut considerabil moralul 
și psihicul jucătorilor ei. -A tre
buii să-i redeprindem pe jucători 
cu efortul in antrenamente, mărtu
risea C. Laurențiu. I-am învățat — 
sau le-am adus aminte, e același 
lucru — că antrenamentul trebuie 
să fie un chin. Înainte nu făceau, 
zilnic, decît miuțe— Am început cu 
o pregătire foarte tare, ca după un 
„naufragiu”, la Borsec. Ne-am stră
duit să creăm o atmosferă mai să-

nătoasă în mijlocul lotului, să în
tronăm o disciplină mai bună. 
Poate n-o să vă vină să credeți, 
dar eu sînt de părere că, într-un 
fel. retrogradarea Politehnicii va fi 
de bun augur pentru viitorul fot
balului ieșean... Sper ca Divizia B 
să fie pentru noi ca o sită deasă, 
prin care să se cearnă doar adevă
ratele valori, pe care vom putea 
conta și peste cîțiva ani".

In legătură cu antrenamentele, 
foarte metodice, ale celor doi pro
fesori, aș vrea să ,vă dau un sin
gur exemplu. Pe un fond de o bună 
pregătire fizică (vizibil în meciuri), 
antrenorii ieșeni nu mai au altceva 
de făcut decît să lucreze la cele
lalte capitole (tehnic, tactic, moral- 
volitiv), dar să și mențină această 
pregătire fizică. în acest scop, 
lingă terenul nr. 2 de antrenament,, 
a fost amenajat un alt „teren* 
(dimensiuni 60x20 m) de zgură, a- 
coperit cu 20 cm. de... nisip. Se 
fac aici alergări, sprinturi, diferite 
jocuri dinamice cu mingea. Glezna 
se afundă aproape în întregime, 
jucătorii simt că iese untul din ei, 
că nu mai au aer, dar cînd intră 
pe gâzon parcă prind aripi, aler
garea li se pare cel mai simplu 
lucru din lume...

„Nici nu cred că avem chipuri de 
antrenori, îmi spunea I. Marica. Dar, 
nici nu vrem, nu dorim altceva 
decît să fim prietenii jucătorlor!“ 
Desigur. în limita înțelegerii și din 
partea celor în cauză. Altfel nu se 
poate. Moldoveanu și Cuperman au 
fost primii care au aflat-o. „Cu-

piui" — atît pe teren cît și fn a- 
fara lui — Moldoveanu—Cuperman 
a făcut de Ia început notă discor
dantă. Antrenorii actuali susțin că 
ei au prezentat un refuz continuu 
de angajare la pregătire și au dorit 
cu tot dinadinsul să se transfere. 
Ceea ce, pînă la urmă, s-a și în- 
tîmplat, dar, probabil, nu așa cum 
ar fi vrut ei, pentru că as
tăzi amîndoi au întărit rîndunle 
modestei divizionare C Unirea Iași ! 
Și joacă efectiv, meci de meci. 
„Consider că în acest fel am înlă
turat răul, spunea C. Laurențiu. 
Să se reîntoarcă ? Nu cred. Numai 
dacă aș considera necesar și folo
sitor pentru echipă. Deocamdată, 
nu se simte nevoia..."

Cred Și eu ! Cu excelentul start 
luat de Politehnica, cu foarte buna 
comportare a tinerilor Amarandei, 
Pop, Romilă II, Hanceariuc, dar 
mai ales privind prin prisma jo
cului excelent contra Progresului 
(să nu-i uităm nici pe mai consa- 
crații Stoicescu, Lupulescu, Simio- 
naș și Marica — surprinzător de 
„Ia locul lui" pe post de cel mai 
avansat atacant —, toți în formă 
foarte bună), este clar pentru oricine 
că antrenorii studenților n-au ne
voie de complicații inutile. Este 
un drum pe care — perseverînd — 
nu se poate ajunge decît la rezul
tate dintre cele mai bune.

Adică, în primul rînd, la reveni
rea cu fruntea sus în prima divizie 
a țarii.

Dumitru GRAUR

AGENDĂ DUCIIRE$TEANĂ
SÎMBATA 30 SEPTEMBRIE

Terenul Laromet, ora 15,30 ; Teh- 
nometal — Laromet (Divizia C);

Terenul Constructorul, ora 15,30: 
Unirea Tricolor — T.M.B. (Div. C).

DUMINICA 1 OCTOMBRIE

99 CUPA CARMEN"
LA FOTBAL FEMININ

DIALOG F.R.F.-COLEGIUL DIVIZIONAR, LA JUMATATEA TURULUI
DUPĂ PATRU ETAPE

F.R. Fotbal a organizat, zilele tre
cute, o ședință de lucru cu Cole
giul divizionar A, alcătuit, după 
cum se știe, din conducători ai sec
țiilor de fotbal din prima divi
zie a țării.

Principalul punct al ordinei de 
zi l-a constituit analiza activității 
echipelor de Divizie A, a modulul 
în care au fost duse la îndeplinire 
indicațiile trasate în vară, în scopul 
îmbunătățirii continue a conținutu
lui antrenamentului și al jocului. 
Tovarășul Ion Balaș, vicepreședinte 
al F.R. Fotbal, a arătat că, după o 
perioadă de două luni (de pregătire 
și meciuri în campionat), deficien
țele constatate sînt supărătoare.

Lasă de dorit, a spus vorbitorul 
mai ales pregătirea fizică a fotba
liștilor divizionari, în pofida faptu
lui că, de fiecare dată, la consfătui
rile cu antrenorii, s-a subliniat 
importanța covirșitoare a acestui 
factor 
textul 
tivâ.
căruia 
temeinică 
cerințele fotbalului modern (atît 
de convingător exprimate, în 
ultima vreme, de reprezentativa 
R.F. a Germaniei, de echipa olan
deză Ajax etc.), antrenorii nu asi
gură lecțiilor din cadrul unui ciclu 
săptâmînal volumul și intensitatea 
normale.

Consecința apare supărător de 
limpede în. timpul meciurilor, cînd 
multe dintre ele au caracter static, 
pozițional, fiind presărate Cu pase 
de genul „na-ți-o ție, dă-mi-o mie"; 
cînd, știut este că jocul elastic, un 
imperativ al fotbalului actual pre
supune 1 a) o circulație a mingii și 
ș jucătorului, mai mare ca în tre-

al antrenamentului în con- 
niuncii de instruire spor- 

Ignorînd adevărul potrivit 
fără o 

nu

cut; b) zone de acțiune mărite; c) 
demarcări și replieri rapide, în 
funcție de cele două mari momente 
ale jocului ; d) aplicarea pressin- 
gului, acest prețios mijloc de apă
rare care începe CU... atacanții.

Aflate într-un firesc raport de 
interdependență, deficiențele sem
nalate după patru etape sînt și de 
ordin tehnico-tactic : se „cară" prea 
mult mingea, chiar de către fotba
liști bine cotați la echipele lor 
(Nunweiller VI, Angelescu, Strîm- 
beanu, Dumitriu III, Anca, Libardi); 
lasă, încă, mult de dorit acțiunea 
de susținere a coechipierului aflat 
în posesia balonului (adică acest 
mult discutat joc fără minge) ; „un- 
doi“-urile sînt rare și defectuos 
efectuate, la... călcîi ; în sfîrșit sînt 
apreciate ca necorespunzâtoare 
cizia în fazele de finalizare 
vorba de pasa decisivă) și, mai 
în trasul la poartă.

Și toate acestea, pentru câ
mentele tehnico-tactice nu sînt exer
sate suficient la antrenamente, de
oarece responsabililor tehnici.le este 

Și sute 
că, la 
cunos-

pre- 
(este 
ales,

ele

pregătire fizică 
pot fi realizate „jenă" să le repete, de zeci 

de ori, apreciind, chipurile, 
nivelul Diviziei A, ele sînt 
cute.

Apoi, în perioada la care 
ferim — a mai remarcat vicepre
ședintele F.R.F. — frapantă a fost 
și inconstanța unor echipe (ca 
F. C. Argeș, Dinamo, C.F.R. Cluj), 
„fenomen** atît de dăunător și ex
plicat, în mare măsură, prin auto- 
mulțumirea care se instalează ime
diat după primul succes, cum sînt 
interpretate aceste victorii obținute 
în deplasare.

Ce dovedesc aceste lucruri ?
O insuficientă seriozitate in tra

tarea fiecărei partide, slabe preocu-

ne re-

IN DIVIZIA C
NOU PRINTRE FRUNTAȘEVICTORIA CĂREI SI FLACARA MORENI DIN I _______

FOSTELE DIVIZIONARE B ÎN POSTUR: DIFERITE • MULTE ELIMINĂRI Șl
pări de ordin educativ în munca 
ce trebuie dusă, zi de zi, cu fot
baliștii.

încadrate în sfera noțiunii de dis
ciplină, aceste lacune de ordin edu
cativ ar fi fost evitate firește, dacă 
hotărîrile, luate anul trecut, ar fi 
fost însușite și tratate cu continui
tate în activitatea secțiilor noastre 
de Divizia A. O cotitură serioasă 
se impune la acest capitol, cunos
cută fiind, în această direcție, și 
recenta hotărîre a U.E.F.A., un 
apei clar, răspicat, adresat tuturor 
federațiilor europene.

O serie din aceste lipsuri ar fi 
fost, în bună măsură, înlăturate, s-a 
mai spus în analiza-sinteză, dacă 
antrenorii echipelor noastre de Di
vizia A ar fi folosit, în mod ju
dicios, perioadele de întrerupere a 
campionatului pentru noi 
la toți factorii jocului și, 
la cel fizic.

acumulări 
îndeosebi,

★
Sarcinile pentru etapa 

mează au decurs, desigur, din cele 
expuse în referat. în scopul reme
dierii acestor deficiențe, s-a reco
mandat mai multă autoritate din 
partea birourilor de secții, amintin- 
du-se, o dată în plus, că ele nu 
sînt simple organe administrative, 
că ele răspund de nivelul fotbalu
lui de performanță, că este necesar 
să se îngrijească de îmbunătățirea 
activității, sub toate aspectele, 
echipele lor.

Au urmat, în partea a doua a 
dinței, discuții.

Să sperăm că din acest dialog,

care ur-

la

șe-

Să sperăm că din acest dialog, pe 
care F.R.F. îl poartă cu Colegiul 
divizionar A, va rezulta o schim
bare de atitudine din partea sec
țiilor de fotbal de performanță.

G. NICOLAESCU

•____________ ____ _________________________

IN ETAPĂ A VI-A • SUPORTERII DIN BAIA SPRIE AU... ÎNTRERUPT JOCUL 
DE LA BAIA MARE

în divizia C dui 
ta a Vil-a etapă, 
deci, la mijlocul 
sim momentul pe 
concluzii privind 
cerilor din accost, 
pionatului republic 
• Din capul locului se poate < 
că in citeva din cele 12 serii a 
ceput »ă se cristalizeze valorile, 
mindu—e cite un mânunch: de 
pe fruntașe care vor lupta pentru ti
tlurile de campioni de toamnă ai se
riilor. Interesant și. totodată, îngri
jorător este faptul că multe din acele 
teamuri care în urmă cu trei luni, in 
finalul ediției trecute a competiției, 
erau printre protagonistele seriilor, 
nu și-au regăsi: încă cadența, afltn- 
du -se pe la mijlocul clasamentelor 
sau. pur $i simplu, au devenit niște 
anonime. Excepție fac echipele Vic
toria Cărei (seria a X-a). Flacăra Mo- 
reni (VI). Mureșul Deva. Victoria Că- 
lan (VIII), Tractorul Brașov (XII), 
care după etapa a Vl-a sînt cotate, 
în continuare, printre cele mai bune 
divizionare C. Se pare că la aceste 
formații, ca și la celelalte fruntașe, 
se lucrează cu multă seriozitate la 
antrenamente, conducerile secțiilor se 
preocupă de rezolvarea multiplelor și 
diverselor probleme ale activității e- 
chipelor lor.

Revelații ale acestui început de 
campionat sînt însă citeva dintre e- 
chipele de valoare medie în campio
natul trecut sau chiar debutante, care 
acum ocupă un loc fruntaș sau sîn.t 
chiar lidere. Tn această categorie in
tră I.C.I.M. Brașov. Minerul Bihor, 
Avîntul Frasin. Letea Bacău. I.R.A. 
Cimpina, Lacul Ursu Sovata ș.a.

Nu știm ce se întîmplă în sînul 
acelor competitoare care, nu de mult 
fruntașe ale Diviziei C, se află acum 
în totală eclipsă de formă, ajungînd 
la subsolul clasament “lor, ca de pil
dă Știința Tetroșani (locul 13 în se-

f

;Hi 5

l tu
- â t-*~3

a Vil-a), 
Oftul Sf.

I.M.C. Medgidia (13 — 
. Gbeorghe (9 — IX), V- 
(10 — X), Răsăritul Ca- 
VI). în asemenea situa-

a

u in- 
for- 

echi-

ria
IV). 
nirea Zalău 
racal (13 — 
ție precară «e află ți foitele divizio- 
*are B Poiana Cimpina (14 — LII) și 
Portul Constanța (11 — III). în 
schimb, celelalte două retrogradate 
d.n divizia secundă. Gaz metan Me
diaș și Vulturii Textila Lugoj, au o 
comportare bună, fiind capi de serii 
după șase etape.

★
Nu putem încheia această succintă 

trecere in revistă fără a aminti, din 
nou, de numeroasele aspecte de ne- 
sportivitate care se produc în me
ciurile de „C“. fn această etapă au 
fost eliminați, din nou, aproape 20 
de jucători pentru săvîrșirea unor 
fapte dintre cele mai reprobabile, cum 
sint lovirea intenționată a adversa
rului și injurii la adresa conducă
torilor de joc. Iar numărul acelora 
care au „scăpat" doar cu cartonașul 
galben este de cel puțin două ori 
mai mare. Iată cîțiva dintre cei eli
minați care vor apărea în curînd în 
fața Comisiei de disciplină : Albu 
(Fulgerul Dorohoi), Olteanu (Con
structorul Galați), Moro și Lungaru 
(Textila Sebeș), Pândele (Autobuzul 
București), Rotaru (Voința București), 
Mitu și Hiris (I.C.I.M. Brașov), Gru
ber (Olimpia Giurgiu), Chircu (Laro
met București), Năstase (Unirea Tri
color București), Albu (C.I.Ă. Blaj).

Și în această etapă a fost între- 
ru, t un joc, cel de la Baia Mare, 
dintre Constructorul și Minerul Baia 
Sprie. De data aceasta suporterii e- 
chipei oaspe au făcut imposibilă con
tinuarea jocului și nu jucătorii cum 
s-a întlmplat cu o săptămînă în ur
mă la Cărei (tot în seria, a X-a !). 
Din nou dovadă de lipsă de organi
zare și ordine la meciurile de divi
zia C!

Competiția feminină de fotbal 
„Cupa Carmen** (care reunește 14 
formații din Capitală), organizată de 
asociația sportivă Flacăra roșie cu 
prilejul împlinirii a 35 de ani de la 
înființare, a programat în cursul 
săptâmînii trecute .primele două eta
pe, care s-au încheiat cu următoare
le rezultate : Voința — Speranța 1—0, 
Venus — Diana 1—0, Rapid — Dacia 
3—0, Carmen — Băneasa 0—0, Ju
ventus — Doina 1—0 și Unirea Tri
color — Luceafărul 4—0. în clasa
ment, pe primele locuri se află 
Unîrea Tricolor și Rapid, la egalitate 
de puncte, dar departajate de gol
averaj, urmate de Voința, Venus și 
Juventus. (Aurel PĂPĂDIE).

ORA OFICIAL* DL ÎNCIPfllE 
Ă MECIURILOR DIVIZIEI Â

Federația română de fotbal a sta
bilit ca meciurile din campionatul 
Diviziei A care se vor disputa du
minică 1 octombrie să înceapă la 
ora 15,30,

T. RABȘAN

Stadionul Dinamo ora 13,45 : Di
namo — F. C. Argeș (tineret-rezer- 
ve) ; ora 15,30 : Dinamo — F. C. 
Argeș (Divizia A);

Stadionul Republicii, ora 13,45 ! 
Rapid — C.F.R. Cluj (tfineret-rezer- 
ve); ora 15,30: Rapid — C.F.R. Cluj 
(Divizia A);

Stadionul Progresul, ora 11 : Pro
gresul — F. C. Galați (Divizia B) ;

Stadionul Dinamo, ora 11': Dina
mo Obor — Autobuzul (Divizia C);

Terenul Voința, ora 11 : Voința — 
Flacăra Roșie (Divizia C) ;

Terenul Sirena, ora 11 : Sirena — 
Olimpia Giurgiu (Divizia C),

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

21.66.85.

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

dițiile Legii 12/1971.

CONTINUĂ SERIA AUTOTURISMELOR LA LOZ IN PLIC
In toată țara, 

de autoturisme 
LOZ IN PLIC, 
gătorilor sporește în fiecare zi. Din
tre cei mai recenți cîștigători cităm 
pe : Dincă Ioachim — corn. Geme- 
nea, jud. Dîmbovița = DACIA 1300: 
David Irimia — Iași = DACIA 
1300 ; Motoc Neculai — corn. Adîn- 
cata, jud. Suceava = DACIA 1300; ■ 
Miloș Gheorghe — corn. Beciche- 
recul Mic, jud. Timiș = DACIA 
1300 ș.a. Nu trebuie uitat nici fap
tul că în afara autoturismelor, Ia 
seriile speciale LOZ ÎN PLIC, se 
mai pot obține premii în bani și 
butelii de aragaz.
PREMIILE TRAGERII EXCEPTION ALE 

LOTO DIN 19 SEPTEMBRIE 1972 
Categoria I : 2 variante 10‘A a 7 060 

lei.
Categoria a 2-a : 1.10 variante = au

toturisme Skoda S-100 (53 000 lei).
Categoria a 3-a : 1,90 variante a 25 000 

lei.
Categoria a 4-a : 24,65 variante - 

12 581 iei, din care 1 excursie eu petre- 
eerea revelion ui ui ia Sofia (a locuri).

continuă atribuirea 
la seriile speciale 
iar numărul cîști- AUTOTURISME

oralul QnO 
LOZ IN PLIC
Categoria a 5-a : 52,70 variante 

12 581 iei, din care o excursie cu 
trecerea revelionului la Sofia (1

Categoria a “6-a : 98,9o variante aCategoria 
lei.

Categoria 
lei.

Categoria 
lei.

Categoria 
lei.

Lista nominală a cîștigătorilor de 
autoturisme Și excursii la Sofia cu pe
trecerea revelionului, va fi pubrca'ă 
în numerele viitoare ale ziarului.

Rubrică redactată de
LOJO PRONOSPORT

a

a

7-a :

9-a :

1 00054,65 variante a
80,85 variante a 500

484,30 variante ar 200



ECHIPA DE HOCHEI
SE PREGĂTEȘTE ÎN 

PENTRU SEZONUL

A R.P. CHINEZE
TARA NOASTRĂ 

INTERNAȚIONAL
experie ața hocheiului românescdeosebit de utile antrenamenteleapreciază

repezentativei R P Chineze au făcut această fotografie in fața 
Foto : DRAGOȘ NEAGU

înaintea antrenamentului de itri, hochc 
patinoarului „23 August*

De cîteva zile, mai precis ci. ir 
din momentul în care s-a V. 
prima gheață și cînd patinoarul 
August" din Capitală a fost luat 
cu asalt de formațiile divizionare 
A, printre ele, în orele de antre
namente, și-au făcut apariția si 
cîțiva tineri, în treninguri roș i, a 
căror sîrguință în pregătire a stir- 
nit admirația tuturor. Sînt compo- 
nenții selecționatei de hochei a Re
publicii Populare Chineze, pe care 
l-am întîlnit și noi ieri dimineața, 
în timp ce urmăreau cu atenție șe
dința de antrenament a echipa 
noastre campioane, Dinamo Bu:u- 
rești.

Așezați în tribune, hochei șt ri chi
nezi nu erau doar niște simpli 
spectatori. Ei se străduiau să

scape nimic din cele ce făceau di- 
namoviștii pe gheață, comentînd 
uneori între ei metodele lor de pre
gătire. Mai apre tape de gheață, an- 

. Li Wan-ri si Săn Ti-yu își 
notau observațiile lor legate de mo- 
cul care se desfășura lecția de 
ar.irenament. probabil cu scopul de 
a utfliza une’e din aceste lucruri 
și in munca tor. In cursul zilei de 
ieri, jucătorii chinezi n-au intrat 
insă pe gheață, deoarece progra- 
mul de antrenament prevedea o șe
dință rezervată exclusiv dezvoltă- 

s-a desfășurat la 
unde ei au lucrat

rii fi

Puția
Liinoa:

cjtâm cj x

dupâ plecarea de la 
■rut prilejul să dis- 
ărăș'ai Wan Si-yuan.

*■

DOUA SAPTAMINI PINA
LA FINALA t!CUPEI DAVIS"

fUrmare din pag. 1)

l-am rugat să ne spună prof. 
Șt. Georgesu. venit. între două 
antrenamente, la sediul fede
rației de specialitate.

— Cu Tiriac am făcut multe 
jocuri cu temă, cu diverse lovkuri. 
Am pus totodată un accent deo
sebi: pe mărirea rezistențeL In ge
nerat forma fizică a fost princi
palul nostru obiectiv. In intervalul 
de zece zile dinaintea meciului, e- 
fortul ne va fi indreptat atit la 
Năstase cit și la Tiriac, in special 
pentru desăvîrșirea pregătirii teh- 
nicd-tactice în funcție de particu
laritățile adversarilor noștri.

— Ce credeți despre actualul 
potențial al celor doi titulari 
ai echipei ?

— Faptul că Țiriac a pierdut in 
prelungiri. la tie-break. setul 
cinci in fața lui Pilici in turneul 
de la Forest Hills, că la Wimbledon 
a cîștigat premiul de frumusețe 
(meciul cu Orantes), ca și rezulta
tele favorabile obținute în fața lui 
Panatta și Dibley, îmi întăresc con
vingerea că el poate aduce 
punct în meciurile de simplu 
tenismenii americani, ceea ce
condițiile finalei „Cupei Davis", 
este deosebit de prețios. De ase
menea, mizăm foarte mult pe con
tribuția lui la dublu. Este in for-

un 
cu 
în

mi și in pmm se simte bine. 
Victoria Ini Die U Farest Hills re
prezintă cei mai b«a reznltat al lui 
și al unai tenisman ea—in. sâ âș* 
tigi cn concurs infrsntind toată 
elita tenissla; untarf-*1 pro(es»onisX 
si amator iirmonitu »ri foarte mul
te lucruri. De la room ață *inâ la 
rezistentă fizici, de la sxinudre de 
sine »iil la posibilități ttbnica su
perioare. Deși n-am tint acest 
tnraen. sint convins eA NAstase a 
înregistrat proerese importante mai 
ales la eapitoinl tonsuatA si sai- 
pinire de sine. După pirerea mea. 
acestea cran punctele nevralgice 
care ii frinau afirmarea lui 
plini.

— Fără îndoială vor 
urma zile de pregătiri, de 
flecții.
pentru 
sivă, a 
cu pași

— Indiscutabil, meci extrem de 
greu, cu adevrsari foarte puternici. 
Și noi însă ne aflăm la același ni
vel. iar succesul lui Ilie Năstase la 
Forest Hills a ridicat incontesta
bil cota optimismului nostru. Vom 
face tot ceea ce omenește este po
sibil pentru ca această ocazie uni
că ce se oferă tenisului românesc, 
să nu fie ratată. Dimpotrivă, să fie 
fructificată la maximum.

de-

mai 
re- 

Ce întrezăriți totuși 
această întîlnire deci- 
cărei dată se apropie 
vertiginoși ?

OLIMPIADA DE ȘAH
PROGRAMUL HOCHEISTILOR

ECHIPA NOASTRĂ FEMININĂ - PUNCTAJ liOMĂM IA CAMPIONATUL

MAXIM DUPĂ DOUĂ RUNDE!
MONDIAL 01 HOCHEI

(grupa 6)

președintele Federației sporturilor 
de iarnă din întreaga Chină, care 
este conducătorul delegației. După 
ce și-a 
se afla 
români, 
chinezi
Wan Sî-yuan ne-a spus : 
noaștem foarte bine formațiile de 
hochei fruntașe din România, ca si 
pe cei mai buni jucători români, 
care anul trecut au fost oaspeții ță
rii noastre. Am învățat mult de la 
prietenii români. Cînd selecționata 
Chinei populare a fost în martie 
in România, antrenamentele și aju
torul prietenilor români au contri
buit la realizarea unui progres. 
Bunele rezultate obținute de for
mația Chinei în grupa C a campio
natului mondial se datoresc în hună 
măsură și sprijinului primit de la 
tehnicienii români". Apoi, condu
cătorul delegației chineze a preci
zat că este convins că această vizită 
va contribui la strângerea legătu
rilor dintre sportivii celor două 
țări, care vor putea învăța unii de 
la alții cit mai mult, fiind în ace
lași timp și un bun prilej de dez
voltare a relațiilor de prietenie din
tre cele două popoare.

In încheiere, tovarășul Wan Sî- 
yuan ne-a rugat să facem publice 
sentimentele de mulțumire ale în
treg.: delegații pentru primirea căl
duroasă și sprijinul primit Încă din 
primele momente ale sosirii în Ro-

exprimat satisfacția d* a 
din nou printre 
care ajută pe 
să progreseze.

prietenii 
hocheiștii 
tovarășul 
„Noi cu-

Ctfa ANTONESCU

în prezentarea acestei runde a 
Olimpiadei de șah, vom da întîieta- 
te întrecerii feminine, nu numai 
din curtoazie dar și pentru că fe
tele noastre se comportă mult mai 
bine decît băieții.

în runda a doua a preliminarii
lor olimpice: echipa noastră a în
scris un nou scor sec, de data a- 
ceasta în fața Mongoliei. Nicolau 
a învins-o pe Khulgana. iar Baum- 
starck pe Khandsuren. Cu același 
scor, formația Bulgariei a întrecut 
Israelul. Egalitatea (1—1) s-a înre
gistrat în meciul Elveția — Bra
zilia și Mongolia — Israel (după 
reluarea întreruptei din prima run
dă). în clasament, echipele Româ
niei și Bulgariei s-au distanțat, a- 
cumulînd 4 puncte, față de 1 punct 
cît au toate celelalte formații din 
serie: Elveția, Brazilia, Mongolia 
și Israel (în ordinea tragerii la 
sorți). Programul rundei a 3-a pre
vede întîlnirile : Israel — ROMA- 
-NIA, Mongolia — Elveția și Bra
zilia — Bulgaria.

Iată rezultatele din celelalte se
mifinale :

Grupa 1 : 
l*/2—1 2- Olanda

Iugoslavia — Austria 2—0. Clasa
mentul : Cehoslovacia 4. Anglia 
3’- ;. Iugoslavia 2> Grupa o IV-a : 
Polonia — Singapore 2—0, Unga
ria — Sueaia 2—0, R.F.G. — Fin
landa P. 2—* i. Clasamentul: Un
garia 4.

i-

i. Clasamentul: 
Polonia 3, R.F.G. 2i ,.

★

Finala 
semnul 
pa U.R.S.S., ciștigătoarea neîntre
ruptă a competiției din anul 1952. 
a fost învinsă cu 2’,r—1* , de for
mația Ungariei. Tn întreaga lor par
ticipare olimpică (d? 20 de ani) 
este a doua oară cînd șahiștii so
vietici pierd un meci (singura în- 
frîngere anterioară le-a fost adusă 
tot de echipa ungară, în anul 1966 
și cu același scor). La Skoplje, re
zultatele individuale au fost urmă-

masculină 
unei mari

a debutat sub 
surprize. Echi-

t-oarele : Petrosian — Portisch 1 '2,
Forintos — Smîslov 1 2—1 t. Bilek
— Korcinoi 1—0. Tal — Ribli! 2-> 2.

Echipa noastră a întîlnit repre
zentativa Bulgariei și a pierdut cu 
l1 t—2‘ 1 în fața campioanei balca
nice (Boboțov — Gheorghiu 1 2—1 2. 
Ghițescu — Tringov 1—0, Radulov
— Ungureanu 1—0, Ghizdavu — 
Pîdevski 0—1).

Scorul et pei l-a realizat Iugo
slavia. care a întrecut cu 4—0 El
veția. Alte rezultate din prima run
dă a turneului final.: R.F.G. — O- 
landa 1> r-11 2 (I), R.D.G. — Ar
gentina 3—1, Spania — Polonia 
2—1 (1), S.U.A. — Suedia 2>. 2— P 2, 
Cehoslovacia — Danemarca 3!, 2—1

în runda a II-a, România întîl- 
nește R. D. Germană, avînd albele 
Ia mesele fără soț.

VIENA, 28 (Agerpres). — După 
cum s-a anunțat, întrecerile gru
pei B a campionatului mondial 
de hochei pe gheață se vor des
fășura în orașul austriac Graz 
între 21 și 31 martie 1973. La 
această competiție vor particioa 
opt echipe : S.U.A., R. D. Ger
mană, România, Japonia, Elve
ția, Italia Iugoslavia și Austria. 
Selecționata României va susți
ne primul meci în ziua de 2° 
martie în compania formației 
Austriei. în continuare, hocheiș
tii români vor întîlni reprezen
tativele Japoniei, Italiei. R. D 
Germane, Elveției, S.U.A. si Iu 
goslaviei.

întrecerile grupei A, care va 
desemna campioana mondială, 
se vor disputa în luna martie, la 
Leningrad

Valeriu CHIOSE

DUPĂ PRIMUL TUR IN CUPELE EUROPENE LA FOTBAL
R.D.G. — Australia 

Irlanda 2—0.
Echipa' U.R.S.S. a fost liberă. Cla-

---------------- U.R.S.S. 2
Olanda 2. 

_ — Scoția
2—of Cehoslovacia — Japonia 2—0,

samentul: R.D.G. 3! 2, 
(un meci mai puțin). 
Grupa a II-a: Anglia

TURUL CICLIST
AL BULGARIEI

SOFIA, 28 (Agerpres). — DupăSOFIA, 28 (Agerpres). — După o 
zi de repaus, turul ciclist al Bul
gariei a continuat cu etapa a 7-a 
(Varna — Burgas 138 km), câști
gată de italianul Piaccenti în 3 h 
24:32. Concurenții români Hriso- 
veni, Cernea, David și Gera au so
sit cu plutonul doi la 2:30. în cla
samentul general. individual conti
nuă să conducă Henke (Cehoslova
cia), urmat de Hajek (Cehoslova
cia) la 13 sec., Trifonov (UR.S.S.) 
la 1:22. Cicliștii români ocupă ur
mătoarele locuri : Cernea (9) la 
7:53, David (15) la 9:15. Hr so veni 
(19) la 17:08. Gera (29) la 18:11.

Clasamentul general pe echipe : 
1. Cehos’ovaria: 2 Bulgaria la 
5:24 : 3. Polonia Ia 7:41 ; 4. V.RSS. 
la 13 06 ; 5. România. la 16 45

în așteptarea meciului cu Frazier

Cassius Clay a trecut totuși greu de Patterson

<

victoriei repurtate, zi- 
asupra lui Floyd Pat-

în urma 
lele trecute, 
terson. Cassius Clay va fi recunos
cut, se pare, ca șalanger al lui Jce 
Frazier, urmând să-1 întâlnească pe 
acesta. în lunile ce vin. în joc fiind 
titlul de campion mondial la toate 
categoriile, deținut de Frazier

Ultima recomandare a lui Casius 
Clav — victoria prin K.O. tehnic 
în repriza a 8-a asupra lui Patter
son — este însă mai puțin con
cludentă decât au transmis unele 
agenții de presă. Majoritatea co
mentatorilor apreciază că, pînâ în 
momentul opririi meciului din cau
za unei răniri a lui Patterson la un

era egc’â. dacă 
favorabUa lui 
și punctajele 

foar-

situația în ring i 
de puțin
De altfel, 
judecători au fost 
unul dintre ei. Tony Cas-

ochi, 
nu chiar 
Patterson, 
ce'.or trei 
te strânse,
tellano. prezentând în buletinul său 
o situație de perfectă egalriate. Ia 
sfârșitul rondului 8 (In favoarea 
lui Patterson sînt notate reprizele 
3. 4 și 5). După meci. Clay a de
clarat. de altfel, că ..Patterson a 
evoluat la nivelul zilelor lui de 
glorie".

Oricum, obținând victoria. Cassius 
Clay înscrie în palmaresul său 
de a 39-a victorie, față de o 
gură înfrângere (cea din fața 
Frazier). în timp ce Patterson 
55 de victorii și 8 înfrângeri.

cea 
sin-

1 jj
are

MANȘA A DOUA A FOST ÎN GENERAL 
CALMA Șl LIPSITA DE SURPRIZE

• Un singur meci

cipriotă in turul al

a necesitat prelungiri • Pentru prima oară o echipă

doilea
cupe-S-a încheiat primul tur al 

lor europene de fotbal. Surprize de 
proporții n-au existat. Unele amă
nunte de. consemnat, se referă mai 
mult la dramatismul cîtorva parti
de.

în C.C.E., de pildă, n-a fost eli
minată nici o favorită; totuși, me
ciul Panathinaikos — T.S.K.A. So
fia a necesitat prelungiri și apoi 
executarea loviturilor de 11 m pen
tru a fi desemnată învingâtoarea. 
La Sofia au cîștigat fotbaliștii bul
gari cu 2—1, în retur, la Atena, cei 
greci tot cu 2—1. în timpul supli
mentar, nici una din formații nu 
a mai marcat vreun gol și astfel 
f.ecare formație a executat cîte 5 
lovituri de la 11 m. Bulgarii au 
valorificat trei, în timp ce gazdele 
doar două., și astfel T.S.K.A. a ob
ținut califîcarex

Mai este de noat faptul că pen 
tru prima oară o echipă cipriotă 
Onanui) se califică în etapa urmă
toare a C.C.E. datorită victoriei 
obținute cu 4—1 în fața irlandezilor 
de la Waterford.

Tri “rea primului tur a reținut 
echipe de valoare: Juventus, Real 
Madrid. Benfica. Dinamo Kiev, Cel
tic ’ Glasgow, Bayern Munchen, Uj- 
pesti Dozsa. la care se mai adaugă 
cele do -ă calificate direct în 16-imi, 
Ajax Amsterdam și Spartak Târ
nava.

în Cupa cupelor nici o .surpriză, 
cu excepția scorului (6—1) cu care 
Hibernians Edinburgh a surclasat 
pe Sporting Lisabona. Rapid a ră
mas in cursă într-o companie selec
tă. cu formații ca Milan,. Legia, 
Atletica Madrid. Leeds United, 
Spartak Moscova. întâlnirea dintre 
Slavia Sofia Și Schalke 04 a 
întreruptă in mia. 71 datorită 
plo: torențiale, ia scorul de 
in favoarea gazdelor. îr.a r.te

fost 
unei 
2—1 

de

□ □□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□[□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□O
POVESTIRILE SALATTEREJ

O anecdotă, care — deși adoptată de rr.-ilți — râm.:”* 
o simplă anecdotă. Autorul acestor rânduri a avut prilej-, 
să stea de vorbă cu fiul donatorului. Dwight F. Dav-.s 
cn prilejul Challenge-roundului de anul trecut. în Carohaa 
de Nord. Acesta însoțește, de obicei, cupa ce-i poarta r. - 
mele, pretutindeni unde este pusă în joe. In disc-. 3 
avută, jovialul „Pete* Davis a dezmințit categorie jer- 
siimea după care ..Salatiera" ar B ajuns pe tere- - . ce 
sport în urma unui conflict de fanr. e. ~A fost de la bun 
început intenția tatălui meu de a dona cupa u»ci

• Cagliari pierde in fața
continuarea partidei scorul 

ral este egal : 3—3.
în fine, în Cupa U.E.F.A. 

gură. surpriză ! înfrîngerea 
ren propriu și totodată eliminarea 
echipei lui Riva (U.S. Cagliari) de 
către Olympiakos Pireu. Tabelul 
calificatelor va fi completat după

echipe» Olympiakos Pireu
gene-

o sin- 
pe te-

meciurile Levski Spartak — Uni
versitatea Cluj și Zaglebie Walbr- 
zyck — Vitoria Setubal, în care 
prima șansă de a ajunge în turul 
al doilea o au formațiile oaspete, 
victorioase la scor în prima manșă.

Facă din meciul Keflavik, — Real Madrid (0—1) din C.C.E. Here 
(Real) in tricou alb, înscrie unicul punct al partidei, după ce și-a depă
șit adversarii Telefoto : A.P.-Ăgerpres

STENOGRAMA MECIURILOR MAI IMPORTANTE
CUPA CAMPIONILOR EUROPENI două săptămini. A înscris Nikolai în 

min. 8.
Volst Llnz — Dinamo Dresda 2—2 

(0—2). Au marcat Richter șl Lichten
berger pentru oaspeți, respectiv. Storing 
și Missfeld.

Twente — Dinamo Tbilisi 2—0 (2—9) 
Au marcat : Van Noten șl Jeuring.

Panick Thistle — Honved Budapesta 
0—3 (0—1). Au înscris Kozma, Klss <2).

Les Palmas — Torino 4—0 (1~O)- Vic
torie clară a gazdelor, prin golurile 
înscrise de Soto (2). German (2).

Ferencvaros — Floriana La Valeria 
6—0 (3—0). Au înscris : Kti (2), Brani- 
kovics (2). Szdke și Mucha. A arbitrat 
bine Aurel Bentu (România)

Juventus Torino — Olimpique Mar
seille 3—0 (3—0), Italienii net superiori 
au marcat golurile în prima repriză prin 
Bettega (2) și Haller, tn repriza a doua, 
Causio a ratat un 11 m.

Dinamo Kiev — Wacker Innsbruck 
2—n (1—0). Au înscris Puzaci și Da.nîn.

Bayern Munchen — Galatasarav 6—0 
(3—0). Au înscris Miiller (2), Hoeness, 
Schneider. Bekenbnuer din 11 m și Rotii. 
Au asistat 55 000 de spectatori pe sta
dionul olimpic din Munchen.

Benfic* Lisabona — Malmo 4—1 (3—0;. 
Portughezii au jucat excelent si au con- 
dus cu 4—0 prin golurile marcate de 
Eusebio (2). Jordao și S;moes. oaspeții 
au redus scorul In minutul 89 
Tapper.

CUPA CUPELOR

meciurilor din tu
tor la 2 octombrie,

CAMPIONILOR EUROPENI :
— Malrr.o 4—1 (în tur 0—1); 
Nicosia _  Waterford 4—1 (in rur

roșie Belgrad 3—2 
Baroe'.ona — F.C.
1—3) : Twente — 
(:n tur 2_ 3) ;

Chorzov o—1 (in

CUPELOR : A.D.O. Haga — 
Moscova o—0 (în tur 0—1) 

Salonik — Rapid Viena 2—3

Plin ALTE MECIURI
Iatâ alte rezultate, care nu au apârut 

in ziarul nostru de ieri :CUPA ---------------------- ---------------
Benfica 
Omonia 
1—2).

CUPA 
Spartak 
P.A.O.K. 
(in tur C—<•) — s-a calificat Rapid Vtona 
datorita gorurilor marcate în depLasare. 
NLZke.r. Palloillj — F.C. Carl Zeiss 
Jena 1—2 (în tur 1—5).

CUPA U. E. F. a. : Valencia — Mar- 
rb-ster C.*.y 2—1 (in tur 2—2) ; Las 
Palmas — Torino 4—0 (în tur 3—1) : 
Lausanne _  Steaua
(în tur 1—5) ; C.F.
Porto 1 rtn tur

tamo Tbilisi 2—0
erirab.ee — Rucb

IULCpUl 1UH.UIIU - —- - ---- —
competiții de tenis. Și a avut fericirea de a-și vedea 
Iul realizat!" - ne-a spus eL Firește, n-avem tno-'-e sa
nu-i dăm crezare. , , .Dimpotrivă, date indubitabile p.edeaza 
acestei teze. Cel al cărui nume U poartă tro.eu. 
un sportiv entuziast, în cel ma: pur seos *j <ț- - _
Visul său, ca al oricărui tenisman, era să clstigr Ș»-—- 
bledon-uL.. Dar prima tentativă, din ediția «Butoi_ 
turneului englez, eșuase în vas. „Campionul c«mpeenîior 
răminea o stea a tenisului eng.ez, fa moșu. Reg».. -> -
herty Dwight-Filby l-a aștepta: pe mare,e său n 
toamna aceluiași an. la campionatul american (vm.<«-- 
rest Hills), pentru revanșă. Acesta nu traversă msa 
nul, răminlnd In „splendidă izo.are* Atunci, tină 
care abia își terminase studiile la Harvard și 
zenia sportivilor din acea citadelă a sportul-: u 
se gîndi să-l atragă pe Doherty in cadrul 
Internaționale pe echipe Asemenea °
taseră încă niciodată, dar Dwigh.-Fi*by era

îmîlniVeVa‘7oștel^g’an:ihîăe din inițiativa unw ^««rteși

KM; 
aCeapentrtT dotarea competiției dorite cu un trofeu 
Dwight-Filby a trebuit să depună străduințe însemnate pe

lebrusrie 1SW. prflloa». «perl de 
ieșea pe poarta bijutierilor Shreve, Crump și Low din Bos
ton, iar patru zile mai tlrziu o „provocare" era trimisă 
asociației de tenis din Anglia, propunînd meciul. Englezii 
au ridicat mănușa... Dar Reggie Doherty, cel mult așteptat, 
nu era pe vaporul care aducea echipa insulară la New 
York, la 4 august. Rămăsese din nou acasă. Se prezentară 
în schimb alți doi jucători celebri. A. Gore și E. Black. 
Imediat după sosire, se petrecu un incident straniu. Echi
pa engleză dispăruse... Reapariția a avut loc numai în 
ajunul întîlnirii, pe terenurile de la Longwood Cricket 
Club din Boston. Englezii nu fuseseră răpiți de gangsteri 
(!), ei se gîndiseră la o frumoasă excursie la cascada Nia
gara. Ușurința cu care priveau meciul avea să-i coste.

vom 
numai 

râoojul uneia din 
aceea 
buna

u deschidem filele unei cărți de basme. Cele ce 
pune sub acest generic al „Povestirilor" sînt 
fapte adevărate. Ele stau înscrise pe 
cele mai Îndrăgite competiții sportive, 

nează la fiecare sfirșit de an cea mai 
tenis din Lume.

Dar depărtarea anilor a învăluit primele
U U L l VI a * —- —  ——— - - - -
transformat istoria in adevărată epopee, iar pe protagoniști 
in temerari eroi. Deși „Cupa Davis- râmine, in fapt, doar o în
trecere pe terenul de sport, dispută pentru puncte și glone 
Intre campionii rachetei. Așa a fost la primul ei start, acum 
aproape trei sferturi de secol, așa este și astăzi, cînd Iși ,n_ 
cheie cea de a 6l-a ediție. O întrecere care nu seamănă «nsâ — 
in multe privințe — cu toate celelalte din cite se desfășoară pe 
stadioane. Ceea ce este propriu „Salatierei de argint- râmine 
numai al ei...

tn lungul șir al marilor performeri, care și-au înscris nu- 
mele pe soclul strălucitorului trofeu, se află și acelea aie 
sportivilor României. De două ori pină acum, supercampionii 
noștri Ilie Năstase și ion Tiriac au ajuns In ,cția,,en?!*'r^47« 
tn încercarea lor neînfricata de a smulse „Salatiera- deținăto
rilor ei tradiționali, chiar la -i acasă. Dacă n-au reușit aceasta 
nu le scade declt prea puțin din merit. Acum, la a treia tenta
tivă, tenismenii români sint și mai aproape de visul lor scump, 
asaltind pe teren propriu însemnul ce este echivalent cu su
prema consacrare.

Despre toate acestea — și foarte multe altele — vom serie in 
seria de articole, care începe cu acest număr.

N
sale

care desem- 
echinâ

ipostaze

de

_  — _ ___, _________ _ r______ ___ _ CU 
aureola legendei, după cum strălucirea acelora mai recente i-a

De apariția trofeului sportiv, care este astăzi cunos
cut in lume sub denumirea curioasă de „Salatiera de ar
gint", se leagă o interesantă anecdotă, cu pretenții de au
tenticitate. Se spune că în ajun de an nou 1900, un tînăr 
american din St. Louis, pe nume Dwight Filby Davis, 
proaspăt căsătorit, se gindise să ofere în dar soției șale, 
cu ocazia Revelionului, o prețioasă piesă de argintărie. 
Salatiera — de fapt un bol de punch — de dimensiuni 
și formă neobișnuite, n-a plăcut însă doamnei Davis, care 
i-a și făcut reproșuri soțului ei, în acest sens, Dwight- 
Filby, om practic, ca orice yankeu, care se întîmpla să 
fie și campion de tenis al Statelor Unite, a schimbat pe 
loc destinația obiectului buclucaș. El a fost sortit să devină 
trofeul care urma să răsplătească echipa învingătoare în- 
tr-un meci programat în cursul acelui an de început al 
veacului nostru, opunînd echipa americană celei a Insu
lelor Britanice. Astfel s-a născut „Cupa Davis", sau — 
cum se spune — tot răul spre bine...

:n favoare*
3 tos;

CUPA UEFA

In meciul inaugurol al noului campionat de handbal 
DINAMO BRASOV — DINAMO BUCUREȘTI 11—12

1-» Brasov, in cadrul primei etape a diviziei de handbal masculin, Dinamo Brașov 
a avut o comportare remarcabilă in fata echipei Dlnamo București, cedind doar 
la Urnită : 13—11 (7—5). Brașovenii au condus cu 11—10 In min. 55, dar au fost egalați 
si au pierdut,_prin golul inserts de Dan, cu 30 de secunde înaintea fluierului final, 

pentru bueureșleni. 
Au arbitrat bine I.

Au marcat Dan 4. Lieu 4, Moldoveanu 3, Samungi și Papp 
respectiv Messmer S. Gheorghevici 2, WiUisch 2 și Schmidt. 
Schuster ți E. Ziska (Sibiu).

CAMPIONATELE MONDIALE DE PENTATLON 
JUNIORI

PARIS 28 (Agerpres). — Proba de na- 
tație din cadrul campionatelor mon
diale de pentatlon modern rezervate ju
niorilor (întrecerile se desfășoară la 
Vittel) a fost cîștigată de sportivul ca
nadian Alexander cronometrat pe 300 m 
în 3 : 26 (1224 puncte). Pe locul secund 
s-a clasat suedezul Lager — 3 .31.5 
(1 130 puncte), iar locul trei a fost ocu-

AJAX A C'TȘTIGAT CUPA INTERCONTINENTALA LA FOTBAL

MODERN LA

Colladant _  3 : 34pat de francezul
(1 160 puncte).

Clasamente generale după patru probe: 
individual: 1. — - • — -
puncte ; 2.
4 009 puncte ;
3 953 puncte ;
12008 puncte ;
3. Polonia —

Plank (Ungaria) 
Szbmbathely 
; 3. Balla
pe echipe : 1 
2. Franța — 
10310 puncte.

4 063
(Ungaria) — 
(Ungaria) — 

1. Ungaria — 
1103“ pune:» :

Aseară s-a desfășurat la Amsterdam returul finalei Cupei Intercontinentale la fot
bal dintre echipele Ajax Amsterdam și Independiente Buenos Aires. Meciul s-a închegat 
cu rezultatul de 3-0 (1—0 pentru Ajax, prin golurile înscrise de Neeskens (min. 
13) șl Rep (min. 65 și 71).

Primul joc s-a terminat la egalitate (1—1), așa încît echipa Ajax a obținut prețiosul 
trofeu.

Din cauza orei tîrzii la care s-a terminat meciul, reportajul trimisului nostru 
special^ va fi publicat în numărul nostiru de mîfne.
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