
ȘEDINȚA
COMITETULUI EXECUTIV 

AL C.C. AL P.C.R.
In ziua de 29 septembrie 1972 a avut loc ședința 

Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prezidată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Par
tidului, Comunist Român.

Au participat ca invitați miniștri și alți condu- 
ca tori ai unor organe centrale.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a prezentat Comite
tului Executiv o informare cu privire la vizita de 
prietenie făcută în Republica Populară Bulgaria de 
delegația română de partid și de stat. Comitetul 
Executiv a dat o înaltă apreciere activității desfășu
rate de delegația română condusă de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și a aprobat în unanimitate re 
zultatele vizitei și documentele adoptate. S-a apre
ciat că vizita făcută și înțelegerile la care s-â ajuns 
constituie o nouă și însemnată contribuție la dez
voltarea relațiilor economice româno-bulgare, la în
tărirea prieteniei și colaborării dintre Republica 
Socialistă România și Republica Populară Bulgaria, 
dintre Partidul Comunist Român și Partidul Comunist 
Bulgar, în interesul celor două popoare, al cauzei 
socialismului și păcii în lume.

Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. a analizat 
posibilitatea luării unor noi măsuri pentru sprijini
rea familiilor cu mulți copii și a hotărît ea înce- 
pînd de la 1 noiembrie 1972 să se acorde ajutoare 
bănești lunare de 200 lei mamelor care au în întreți
nere 8—9 copii și de 300 lei celor cu peste 9 copii. 
Aceste ajutoare se vor acorda indiferent dacă ma-

mele sînt sau nu salariate, cooperatoare, pensionare sau 
dacă realizează venituri din alte surse. Ajutorul se a- 
cordă atît în mediul urban, cit și în cel rural.

Totodată, s-a hotărît să se majoreze actualele alo
cații de stat pentru copiii salariaților și ai asimilaților 
acestora cu 20 lei pentru al 6-lea copil, 30 lei pentru 
al 7-lea, 40 lei pentru al 8-lea copil, 50 lei pentru 
al 9-lea copil și următorii. Cu aceleași sume se vor 
majora și alocațiile pentru copiii membrilor coope
rativelor agricole de producție

Comitetul Executiv a examinat și aprobat propu
nerile Ministerului Industriei Metalurgice și Ministe- 

- ... . . Alimentare și Apelor
tehnico-economici ai 
urmează să
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rului Agriculturii. Industriei 
privind principalii indicatori 
unor lucrări de investiții care ______
în funcțiune în actualul plan cincinal.

Țmînd seama că in întreaga țară lucrările ___
gere a recoltei continuă în cea mai mare partea a 
lunii octombrie și pentru a nu împiedica buna des
fășurare a acestora. Comitetul Executiv a hotărît ca. 
începînd din acest an, ^Ziua recoltei" sâ fie sărbă
torită în ultima decadă a lunii octombrie, după în
cheierea recoltării, pentru a se putea face astfel un 
bilanț mai cuprinzător al rezultatelor obținute de 
unitățile agricole socialiste.

In încheierea șec 
al P.C.R. a solu 
curente.

fie puse

de strîn

di
rob!

recutiv al CC

TINERII SPORTIVI PARTICIPĂ LA ACȚIUNEA
DE STRINGERE A RECOLTEI

I n întreaga țară arc loc in aceste zile o puternică desfășurare a for
țelor umane și a mijloacelor mecanice pentru recoltarea și deporiu.- 
rea cit mai grabnică a culturilor tirzii. mai ales pe suprafețele desti
nate însămințării griului. Mobilizați de organele și organizațiile de 
partid, oamenii ogoarelor depun eforturi sporite pentru a da țării 
mai multe produse agro-alimentare, proaspete și de buna calitate. 
Toamna aceasta neobișnuit de ploioasă a îngreunat, inși operațiunile 

de culegere a recoltei. In ajutorul cooperatorilor, au venit numeroși oameni 
ai muncii de la orașe, conștienți de însemnătatea aportului lor. de inalta 
semnificație patriotică a acțiunii.

La cimp au ieșit și numeroși tineri, studenți și elevi, printre care 
la marea strădanie a culegătorilormulți sportivi, adăugindu-și 

bunurilor pămintului.
hărnicia

Pentru ca roadele acestui 
ajungă grabnic în hambare 
întreprinderile de prelucrare, 
eforturi intense în județul Constan
ța. Sub îndrumarea cadrelor didac
tice, a organizațiilor U.T.C. și de 
pionieri, sute și sute de școlari se 
află în aceste zile pe ogoare.

Pe elevii liceului ,,Mircea cel Bă-

an să 
și la 

se fac
trîn* i-am găsit la stațiunea borte 
viticolă _Mu.-fa-.lar". unde muncea' 
cu mult spor la culesul strugu: 
Cu deosebită satisfacție am 
că printre cei mai harnici se 
și jucătorii de tenis de cîmp 
atu Boericâ și Gabriel Că-ăuș. 
cum și voleibalistele Emilia 
nega și Liliana Pașca.

l-rceul _Ov:uiU~ Is. a 
damentul ăe lucru ia I 
comună renumită peutz 
sa de porumb. Ia recti 
un aport cve-asebit îșz 
mana Mihaela Consta 
boxer’ll ,4bM Mascaș.

Linzâ Ostrov, la Lip 
Si elevele Liceului pedagogic 
Constanța au ajuta» om zoi. 
seara la culesul grabnic al t> 
lor roade din vii. Am dori 
aflăm și arii rine se evldendt 
muncă. Fa;
găsii-o în 
care Leu desemna» ca cel mai har
nic : fotbalistul Ion Soare.

Dec_ in aceste zile -fierbinți". lo
zinca, „Toată lumea pe ogoare!" a 
găsit ecou în județul Constanta, 
unde elevi- dau un frumos exemplu

Cornel POPA coresp* județean

CC

t>, oierortul Oropmi. Ia

Ieri, după amiază, pe calea aerului

99CUPA DAVIS“
A SOSIT LA BUCUREȘTI!

Pcnlru prima oară In lunga sa istoric,
„Salaticra de (inȘTnt“ in România

In cei 72 de ani de existență, fai
mosul trofeu de argint,_ „Cupa Dăvis" 
a făcut nenumărate călătorii. De la 
ieșirea „Salatierei" din atelierul, bl- 
jutierilor Shreve, Crump și Low din 
Boston, „Cupa Davis" a traversat o- 
ceanul Atlantic și a ajuns în peregri
nările ei, în Europa și Australia. Apoi 
ea a revenit periodic la tocul ei des 
baștină, în S.U.A.

In sfîrșit, ieri, pentru prima oara 
după 35 de ani, prețiosul trofeu , a 
; oposit iarăși pe pâmîntul bătrînujui 
continent, de data aceasta la Bucu
rești Traseul aerian Cleveland (sta
tul Ohio din S.U.A.) — New-York — 
Frankfurt — București, efectuat cu 
un avion Lufthansa, constituie o pre
mieră în neobositul drum al „Salatie
rei” în cele aproape treisferturi de 
veac.Pe aeroportul internațional Otopeni

■■-e aflau ieri după amiază o mulțime 
de amatori de tenis și de... inedit, 
numeroși ziariști, comentatori ai tele
viziunii și radiodifuziunii, operatori 
cinematografici etc. Au fost prezenți 
reprezentanți ai ambasadei S.U.A. la 
București și ai federației române de 
tenis.

Sosită în trei cutii de aluminiu, 
cupa și cele două postamente au fost 
instalate în holul aerogării, unde apa
ratele de filmat și de fotografiat au 
intrat în funcțiune, imortalizînd a- 
Cest moment unic în istoria sportu
lui de la noi.

Probabil că zilele acestea. în urma 
■unor înțelegeri care vor interveni, 
vestita „Salatieră de argint" va fi 
expusă pentru public înaintea marei 
finale din zilele de 13—14—15 octom-j, 
brie, de la arena Progresul.

ilitaiea răspunsului am 
unanimitatea părerilor

Iz» acer

INTRE TINERII ATLET!

ȘI R.S.S. UCRAINEANA
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aruncător de
Marin Iordan 

formă bună ji 
în concursul da

DIN ROMÂNIA

Tinărul 
greutate 
este in 
promite
la Bacău un nou record 
de juniori, poate chiar 

aruncare peste 
metri

0 INTERESANTĂ ÎNTRECERE

Campionatele naționale de călărie

ÎNAINTEA deschiderii noului an universitar

ESTE TOTUL GATA PENTRU ORELE 
DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT?

dti Timișoara, Craiova și Baia Mare

sil;

Săptămînă viitoare, 
!a Ankara

BALCANIADA

DE TENIS
DE MASĂ

Bal-
se

DISPUTE ATRACTIVE
ÎN PENULTIMA ZI

Cu probele disputate ieri, campio
natele naționale de călărie, care se 
desfășoară la baza hipică din Calea 
Plevnei, se apropie de sfîrșit.

După o zi de pauză, sportivii s-au 
prezentat, din nou, la start, pentru 
stabilirea ultimilor campioni ai ac
tualei ediții. Ploile care au căzut din 
abundență în această perioadă nu 
au permis refacerea terenului, fapt 
ce i-a determinat pe concurenți să a- 
bordeze obstacolele cu mai multă 
prudență. Cu toate condițiile impro
prii, evoluțiile călăreților au fost, în 
majoritatea lor, de un bun nivel, mai 
ales dacă avem în vedere și faptul 
că ei se află la capătul a zece zile 
de competiție, care i-a solicitat din 
plin.

Programul de dimineață a cuprins 
proba nr. 1 de obstacole, pentru ju
niori de 18 ani, la startul căreia s-au 
\\\\\\\\\\\\\\\^^

PROGRAMUL DE AZI

obstacoleOra 15 : proba de
— echipe (juniori) 

Ora 17: proba nr.
stacole (categoria grea).

prezentat 14 călăreți. Dintre toți, 
doar Dania Popescu (Steaua) cu So
nor și Gheorghe Nicolae (Petrolul) 
cu Aprod au reușit să încheie par
cursul fără nici un punct penalizare. 
Conform regulamentului, pentru sta
bilirea ierarhiei in această manșă, 
cei doi călăreți au disputat un baraj 
pe 6 din cele 12 obstacole ale parcur
sului. Ploieșteanul Gheorghe Ni
colae cu Aprod a dovedit, Încă o 
dată, multă siguranță, a terminat și 
barajul cu zero puncte, ocuplnd lo
cul întli.

în afara celor doi sportivi mențio
nați, o bună comportare au avut și 
Nicolae Piculeață (Rovine Craiova) 
cu Palermo, Nicolae Gheorghe (Pe
trolul) cu Spumos, Gheorghe PoPescu 
(Steaua) cu Perla, Victor Costache 
(Steaua) cu Pipăruș, ocupanți in or
dine ai locurilor următoare, pentru 
e căror departajare — fiind penali
zați pentru doborîrea unui obstacol

2 de ob-

la parcursul ce bază — s-a apelat la 
cronometru.

După amiază, juniorii și-au conti
nua: disputele In cadrul probei nr. 2, 
decisivă pentru desemnarea Învingă
torului. Ocupantul poziției a cincea 
după manșa intii. Gheorghe Popescu 
cu Perla, s-a comportat, de această 
dată, cel mai bine dintre toți eoncu- 
renții. fiind singurul care a Încheiat 
parcursul fără nid un punct penali
zare. Favoriții probei, Gheorghe Ni- 
epiae cu Aprod și Dania Popescu r. 
Sonor, au comis cite o eroare la unul 
dintre obstacole, au fost penalizați cu 
cite patru puncte, ocuplnd. In aceas
tă ordine, locurile următoare. Remar
căm, de asemenea, comportarea cons
tant bună a craioveanului Nicolae Pi- 
culeață cu Palermo, care s-a numă
rat printre protagoniștii probei.

Prin cumularea rezultatelor din cele 
două probe, Gheorghe Nicolae cu 
Aprod a realizat în total 3 p. (preci
zăm că punctajul se stabilește fă- 
cînd suma locurilor ocupate în fie
care manșă), ceea ce i-a permis să se 
claseze pe primul loc. De altfel, atît 
el, cit și Dania Popescu s-au dovedit 
a fi cei mai valoroși juniori dir.tre 
toți care au evoluat în aceste zile, 
dovedind o foarte bună pregătire, ce 
îi recomandă cu prisosință pentru vi
itoarele confruntări.

Clasament : 1. Gheorghe 
(Petrolul) cu Aprod 3 p — 
național, 2. Dania Popescu 
eu Sonor 5 p, 3. Gheorghe 
(Steaua) cu Perla 6 t>.

Au urmat, în încheierea programu
lui de ieri, călăreții înscriși in proba 
nr. 1 de obstacole, categorie grea. 
Concurenții au fost nevoiți să treacă 
peste dificultățile unui parcurs de 
650 m. lungime, cu 12 obstacole (15 
sărituri) avind o înălțime maximă de 
1,50 m și o lungime de 1,80 m. Te
renul, care a constituit un adversar 
in plus, i-a constrlns pe călăreți să 
depună serioase eforturi pentru rea
lizarea unui parcurs bun. Totuși, nici 
unul dintre ei nu a putut termina 
fără penalizare. înaintea probei nr. 
2, care se va desfășura azi, pe pri
mele două locuri se află Constantin 
Vlad (Dinamo) cu Sondor șl Aurelian 

Stoica (Petrolul) cu Pickup, ei fiind 
principalii candidați la titlu.

Aurelian BREBEANU 
Emanuel FANTANEANU

La Bacău este soare și timp fru
mos. Componenții echipelor de tine
ret ale României și R S.S. Ucrainene 
au și făcut primele antrenamente pe 
stadionul Municipal din localitate, 
care au trădat imediat forma bună a 
celor mai mulți dintre participanți. 
Existau, așadar, premise ca primul 
meci atletic internațional organizat 
astăzi (de la ora 15) și mîine (de la 
ora 16) în orașul de pe Bistrița să se 
bucure de un frumos succes.

Antrenorii români, care au pregătit 
lotul țării noastre alcătuit în marea 
majoritate din juniori, așteaptă o bună 
comportare a sportivilor noștri în 
probele de 1500 m, 10 km marș, pra
lină. greutate (la băieți) și disc (la 
fete), unde nu ar fi exclus să în
registrăm și noi recorduri ale României.

In program figurează toate probe
le clasice excepiind decatlonul^ pen
tatlonul, maratonul și cursele lungi 
de marș. Prin eforturile organizatori- 
lor. in sectoarele de sărituri și arun
cări au fost așternute benzi și co- 
• oare de coriu n. care vor favoriza 
in mod cer-, obținerea unor rezultate 
superioare. Și incă un amănunt: pen
tru o mai largă popularizare a atle- 
Usmului in masele de tineret, gazde- 
.• au hotărît ca intrarea elevilor pe 
stadion să fie gratuită.

la otied» — uuttute de ancțwat superior
Apropierea startului in neol aa unixerălar a pri

lejuit. in întreaga țară, in toate centrele studențești. 
• atmosferă de febrile pregătiri. Este rn iucru firesc. 
Pretutindeni conducerile de institute de invățăminl 
superior sine dornice sâ ofere studenților condiții op
time de învățători si. paralel, de mișcare, dc destin-

CLUJ. Facultății de profil — 
condiții excelente I

Pentru că de la
am Lest martora trar.sformări.or pro
duse in parcul „Banes’ — sediul 
facultății de educație fizică, ca si «I 
performanței universitare clujene — 
n-am avut nevoie, pentru raidul de 
față de nici un interlocutor, ci nu
mai de proprile-mi note în care am 
consemnat, pe etape, retușurile și 
completările aduse acestei minunate 
baze care își așteaptă acum benefi
ciarii. Pornind de la capitolul com
pletări se cer menționate : zona com
pusă din terenuri d«* henib»! bas
chet, din terenuri de tenis bituminate 
și îngrădite, și o iuieusa pia^u .uu 
bituminată pe care s-a trasat un te
ren de handbal pentru meciurile di
vizionare. Acestora mai trebuie insă 
adăugate și spațiile ce sînt acum în 
lucru : pista de atletism cu 6 culoare 
și platforma ce se amenajează in 
continuarea sălii de atletism.

Dar, dacă pentru 
sportivă nu am avut 
terlocutor, necesitateta

capitolul bază 
nevoie de in- 
acestuia a a- 

părut atunci cînd am ținut să aflu 
care sînt coordonatele pe care facul
tatea de educație fizică din Cluj ur
mează să-și axeze activitatea în 
noul an de învățămînt. Precizări ce 
ne-au fost făcute de către tov. Sorin 
Pașcu, decanul facultății : „In con
textul preocupărilor noastre voi a- 
vea în vedere doar pe aceea pe care 
o consider centrală și obligatorie 
pentru o facultate cu profilul nostru: 
îmbinarea activității didactice cu cea 
de performanță, astfel ca studenții 
să realizeze, dincolo de pregătirea 
pentru viitoarea lor profesie de pe
dagogi, și rolul de prime viori 
cadrul performanței clubului „U".

Nu*c DEMIAN

IAȘI. Cu foarte mici excepții 
totul este gata...

UNIVERSITATEA „ALEXAN- 
IOAN CUZA", gospodarii s-au 
din timp și au asigurat repa- 
celor două săli de sport. A

LA 
DRU 
gîndit 
rarea 
fost pus la punct de asemenea, gru
pul sanitar. Trebuie amintit, la fel, 
că sălii de lingă sediul Universității 
i s-au reparat instalațiile de încălzire.

Nicolae 
campion 
(Steaua) 
Popescu

Singurul defect 
» fi) ameliorat 

■ile, deoarece — 
upune investiții 

In fine, tot la

Cluj, lași
dere, fie in cadrul orelor de educație fizică — in 
cazul anilor I și II — fie de activități sportive.

Raidul-anchetă pe care îl publicăm astăzi și-a pro
pus sâ prezinte unele aspecte legate de aceste pre
gătiri pentru noul an universitar la Cluj, Iași, Timi
șoara, Craiova 
n-a fost (și nucare

II reprezintă dușu- 
ni s-a spus — pre- 
prea mari..

Universitate, schipa-

și Baia Mare.
mentul pentru sporturile de iarnă a 
fost verificat și inventariat. Nu se

Dumitru DIACONESCU
(Continuare in pag. a 2-a)

Cea de a IX-a ediție a 
eaniadei de t'tnis de masă 
va disputa săptămînă viitoare, 
între 4 și 6 octombrie, la 
Ankara. Pentru această compe
tiție care cuprinde toate cele 
șapte probe clasice, federația 
noastră de specialitate a alcă
tuit următoarele echipe :

FETE : Maria Alexandru.
Carmen Crișan, Eleonora Vlai- 
cov, Camelia Filimon.

BĂIEȚI : Șerban Doboși,
Gheorghe Teodor, Aurel Ova- 
nez. Sportivii români vor pleca 
luni și vor fi însoțiți de preșe
dintele forului de resort, tov 
Marin Stauciu și de antrenorul 
federal. Ella Constantinescul

LA STARTUL CAMPIONATELOR DE VOLEI • ••

iI
$

Multe partidele
campionatului trecut au 
oferit publicului nume
roase faze spectaculoa
se, ceea ce dorim, de
sigur, să vedem și în 

noua edific.

DINAMO BUCUREȘTI DOREȘTE SÂ-ȘI 
MENJÎNA TITLUL '

Incepind de astăzi, voleiul dă 
întîlnire iubitorilor săi la fiecare 
sfîrșit de săptămînă în sălile din 
centrele care au echipe in pri
mul eșalon al țării. O nouă edi
ție a campionatelor diviziei A 
ia „startul": a 24-a la masculin 
și a 23-a la feminin. Competiția 
internă in jurul căruia se gru
pează in exclusivitate interesul 
și pasiunile spectatorilor se anun
ță în noul sezon mult mai atrac
tivă. In primul rtnd pentru că 
perioada transferărilor a adus 
mari mișcări de jucători ce au 
cuprins toate loturile. Apoi, pen
tru că în bătălia pentru titlu
rile naționale apar ambiții re
născute, dorințe de afirmare, spe
ranțe noi, legate îndeosebi de a- 
chizițiile pe care mai toate echi
pele le-au făcut din rindul 
zionarelor de juniori. Să fie 
acesta anul unor afirmări 
numeroase ale tinerilor, 
unei lărgiri a cadrului din 
își selectează reprezentanții 
rile naționale, destul de sărace 
in prezent?... firește, numeroșii 
simpatizanți ai acestui spectacu
los sport, care și-a etalat din plin

divi- 
oare 
mai 

anul 
care 
lotu-

frumusețea la Jocurile Olimpice 
de la Miinchen, așteaptă de la 
fiecare echipă a diviziei A noi 
jucători valoroși, concepții de 
joc moderne, partide de calitate, 
care să îndreptățească nădejdile 
ce și le pun în continuare in 
voleibaliștii noștri, credința că 
ei vor reuși in 
mai urce treptele 
internaționale. Iată 
acum, 
telor, îndrăznim să cre
dem că pe fiecare dintre cei ce 
slujesc acest sport — jucători, 
antrenori, activiști — îi va anima 
gindul creșterii prestigiului in
ternațional al voleiului românesc 
ji că toți își vor spori eforturile 
pentru realizarea acestui țel. De 
aceea, am vrea să putem nota 
de la disputele din jurul fileului, 
în timpul desfășurării campiona
telor, fapte și aspecte legate de 
îmbunătățirea pregătirii, de afir
marea cit mai multor tineri, de 
creșterea valorică a fiecărei e~ 
chipe. fiindcă numai astfel va 
crește și potențialul reprezenta
tivelor naționale...

curînd să 
ierarhiei 
de ce 

la începutul campiona- 
îndrăznim

Ultimul antrenament al luptătorilor de la Dinamo înaintea etapei inau
gurale a returului. Antrenorul Ion Cernea demonstrează cum se obține 

tușul direct din supleu
Foto: VaSHț BAGEAC

După o binemeritată pauză cele 
18 echipe de lupte greco-romane 
care participă în campionatul di
viziei A își reiau duminică între
cerile. Înaintea etapei inaugurale a 
returului vă oferim cîteva amă
nunte despre pregătirile și loturile 
unora dintre formații.

în sala clubului din Șos. Ștefan 
cel Mare tot lotul dinamovist se 
afla la ora antrenamentului. Proas
pătul campion olimpic Nicolae 
Martinescu îl zorea pe Victor Do- 
lipschi, medaliat cu bronz la Jocu
rile Olimpince de la Miinchen. să 
termine mai repede încălzirea pen
tru a începe împreună antrenamen
tul de saltea. Sensul acestei grabe 
aveam să-l înțelegem după mai pu
țin de o oră, cînd cei doi valoroși 
luptători erau de acum îmbrăcați 
și plecau la I.E.F.S. pentru noi 
..reprize", mult mai dificile, în ve
derea examenului de admitere.

Antrenorii Ion Cernea și Dumi
tru Cuc au continuat pregătirea cu 
ceilalți luptători: M. Secoșan, I. 
Gibu. V. Rădulescu. I. Păun, C. Io- 
nescu, C. Vîrtosu, N. Virgil, I. An-

Coslin CHIRIAC

Continuare în pag, a 3-aJ

ASTĂZI, LA DINAMO, VA FI DESEMNAT
CAMPIONUL TĂRII
Astăzi după amiază> la ora 16, 

specialiștii alergărilor pe pistă 
și-au dat întîlnire la Parcul spor
tiv Dinamo pentru a-și măsura 
forțele în cadrul celei mai teh
nice probe de velodrom i viteza 
Așadar, o reuniune de interes ale 
cărei acțiuni cresc dacă amintim 
că disputele de după amiază con
tează în programul „naționalelor" 
de pistă si că de data aceasta va 
fi desemnat campionul țării la 
viteză.

Astăzi îi vom vedea la lucru, 
printre alții, și pe veșnicii rivali

LA CICLISM VITEZĂ
ai acestei probe și anume pe 
Florian Negoescu (Steaua), ho‘ărît 
să-și apere titlul de campion cu
cerit anul trecut și Ștefan Laibner 
(Dinamo), după noi, cel mai în. 
formă pistard român la ora ac
tuală. De altfel, la ultimele enrse 
în care s-au întâlnit Negoescu și 
Laibner victoria a surfs dinamo- 
vlstului. După amiază însă... 1 >pta 
este deschisă ortcăi-u? rezultat și 
s-ar putea să avem și virpt’ze în
trucât nici ceilalți ->?r *neri de îoj 
treceri nu sini de neglijai
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LOTURILE ECHIPELOR PARTICIPANTE reîncepe sezonul
I

DUMINICĂ LA BISTRIȚA, O INEDITĂ ÎNTRECERE

LA NOUA EDIȚIE A CAMPIONATELOR NAȚIONALE MÎIM, PRIfîfLE JOCURI DIN „CUPA ROMÂNIEI"
lncepînd de azi, cele 24 de echipe — masculine și feminine — ale pri

mei divizii de volei susțin meciurile inaugurale ale unei noi ediții a cam
pionatelor naționale. Înaintea partidelor etapei de debut, vă prezentăm 
loturile formațiilor angrenate în

FEMININ
RAPID BUCUREȘTI

' Antrenor : Davila Plocon
Lotul: Eugenia Rebac, Florica 

Tudora, Marta Szekely, Constanța 
Bălășoiu, Mariana Baga, Petra Stoi
ca, Cristina Băltărețu, Maria Flo- 
rescu, Marinela 
Ionașcu, Iuliana 
Vraniță.

DINAMO

Olteanu, Olimpia 
Paul, Ruxandra

BUCUREȘTI
Antrenor: Gheorghe Constanti- 

nescu ,
Lotul : Helga Bogdan, Mariana 

Popescu, Alexandrina Constanti- 
nescu, Emilia Stoian, Margareta Șor- 
ban. Elena Novac, Petruța Tache, 
Constanța Dinculiță, Maria Dobro- 
geanu.

competiție:
Stoian, Carmen Puiu, Victoria Mo
han, Viorica Dinulescu.

UNIVERSITATEA CLUJ
Antrenor: Augustin Poenaru
Lotul : Doina Meseșan, Dorica 

Meseșan, Lucia Tabără, Doina Ci- 
ceu, Florica Pătlăgică, Rozalia Na
gy, Doina Flămînd, Maria Erdoss, 
Eleonora Șuta, Constanța Cristescu, 
Mariana
Maria Kemendy, 
Margareta Bako, 
Anne Marie Schmidt.

lăe Pi ța, 
nic, Dan 
Szekely, 
ban Buzescu, Francise Haida.

Cornel Pruniș, Doru 
Rouă, Simion Șulea, 
Francise Szomboty,

Red-
Iosif
Șer-

PROGRESUL BUCUREȘTI
Antrenor : Horațiu Nicolau
Lotul: Virgil DumitresCu, Cristian 

Stefănescu, Constantin Vasiliu. Paul 
Iliescu, Nicolae Picu, Matei Efti- 
miu, Nicolae Șandru, Horațiu Ni
colau, Dorin Porojnicu, Lucian Du
mitrescu, Adrian Hupoiu. Mihai 
Bosand. Florin Slate. Victor Adam.

Cuplajul de după amiază decisiv pentru ocuparea locurilor din grupa I a diviziei Al
FINALA FESTIVALURILOR

Petrescu, Suzana 
lulia
Doina

Lenart, 
Farhegv. 
Botezan,

PENICILINA IAȘI
Antrenor ; Nicolae Roibescu
Lotul: Aurelia Ichim, Florentina 

Itu, Ana Chirițescu, Carolina Hatu- 
ra, Lucia Dobrescu, Adriana Albiș, 
Marilena Cîrțan, Nadia Brumă, 
Doina Dobrescu, Dana Zahareanu, 
Cristina Popa, Mariana Kaevschi, 
Georgeta Popescu.

l.E.F.S. BUCUREȘTI
Antrenor : Gheorghe Moise
Lotul : Cornelia Cîrstoiu, Maria

Cengher, Magdalena Kovacs, Ileana 
Gergely, Renata Pop, Luxa Ghiță, 
Daniela Ologeanu, Mihaela Marica
Adriana Ciobanu, Anca Negrii»,
Elisabeta Samoilă, Liliana Stoica,
Maria Fleșchiu, Rodica Cilibiu.

FARUL CONSTANTA
Antrenor: Ion Cristian
Lotul : Doina Biji, Viorica Lutșch, 

Aurelia Schiopu, Virginia Dăneț, 
Emilia Cernega, Adriana Ghincu, 
Angela Ivașcu, Maria Stadnic, Car
men Marinescu, Ana Dan, Ionela 
Zamfir.

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI
Antrenor : Nicu Stoica
Lotul : Doina Ioned, Ioana Ni- 

colăeasa. George ta Rogojan. Elena 
Comanelea, Luminița Murgod, Vio
rica Iacob, Constanța Osiache. Ma
rina Pascu. Mariana Sileați. Ale
xandra Vlâdulescu, Ileana Dulău. 
Iolanda Totoran.

UNIVERSITATEA CRAIOVA
Antrenor : Radu Zamfirescu
Iotul ; Dinu Alexandrescu. Nico

la* Braun, Dan Curteanu. Alexan
dru Dindelegan. Adrian Găvozdea, 
Mircea Găvozdea. Emil Băgăianu. 
Mibai T ud osie Dan Itomaneseu, 
Virgil Hriake.

ară-

este 
ulti-

MASCULIN

DiNAMO BUCUREȘTI
Antrenor : George Ererrua.
Letal ; Wiliam Schre-.ber M r.ă; 

Tirlici, Petre Vraniță. Gheorgbe 
Stoian, Gabriel Udisteanu. Leoren- 
țiu Dumă noi u. Mircea Codau Cornel 
Oros. M arian Păușescu. Radu Bu:.- 
câ, Virgil Glasu, Traian Marinesea.

STEAUA BUCUREȘTI
Antrenor : Tinas* Tinas*
Lotul : Traian Antooeacu. Gruia 

Bartha. Octavian Creta. Gunther 
Cristiani, Pe tri că Dududue, Romeo 
Enescu, Marius Iorga. Msr! r Ra.h, 
Marian Stamate, loan Țerbea. Pe
tre Ioneseu. Cornel Chifa. Alexan
dru Iuhasz, Valentin PzrawfcÎTeseu.

MEDICINA BUCUREȘTI
Antrenor: Nicolae Humă
Lotul : Loreta 

nera Zaharescu, 
Dandrea, Angela 
Matei, Gabriela 
loianu, Doina 
Costea, Marilena Nicolescu, Cătăli
na Cel Mare.

Ve-Sudacevschi,
Eva Klein, Elena 
Moroianu, Mariâ 

Popa, Ștefania O- 
Ivănescu, Marcela

RAPID BUCUREȘTI
Antrenor : Aurel Drăga-
Lotui : Valentin Mecui*. CaatSA^- 

tin ChițigoL Victor CMÎEa. Mhîm 
Viorel, Stei win Pene, u eseu. Sana 
Țigâieru. Ștefan G’ju 
cu. Gheorghe react*.
Dan VigâanA

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA
Antrenor ; Doru Jitaru
Lotul : Doina Coste, Marianne 

Wolf, Brigitte Wolf, Doina Puicon. 
Doina Manea, Elena Țopa, Marina 
Dobîrtă, Elisabeta Szilagy, Mariana 
Duică, Irmgard Brezer, Terezia VI- 
ruzab, Maria Antonescu, Virginia 
Stamatopol.

FOtrrțMNICA GALAȚI
Antresor : Făcrâ» Bl
Lotul :

Cornel o.
reanu, 2 
Bologa. Racu 
tin Stere. Cristian Zutnr_ Ccac- 
că Gheorghe. Ioa Uncuneooou MMI 
Morăreanu, Dinu L_-„j. Jeoa Pre
da. Romeo Scheffler.

Drago? 
Du

UNIVERSITATEA CLUJ
Antrenor: Comtantân Bengeanu
Lotul : Ioan Birda. Vx>re) BAlaș. 

Vasile Mâoeâvan. Sorin Ma cav ei. 
relîciaa Va.da. loan Ghic, Livia 
Râcâsan. Ștefan Ane rome. N.co’ae 
Dobre. Lucian Boeudaan Codru 
Matres-tu. Eug*“ LaposL Marcel 
Pvpa. Mari* SriU<y. Nirntar lara, 
Mire*a R—ardaraa. Valeria C«a-

C.S.M. SI8IU
Antrenor : Gheorghiță Măreț.
Lotul : Margaretă Vasiu, Heidrum 

Schunn, Doina Gheciov, Mariana 
Cloțeanu, Marcela Motronea. Elena 
Opriță, Maria, RoDdheanu, Antonia, 
Marin, MariHtTa -“Milea. Itrtanăa 
Popescu, Magdalena Dud eu, Livia 
Moldovan.

CEAHLĂUL F. NPAMȚ
Antrenor : Alexandru Stanciu
Lotul : Ana Gheorghe. Iuîia Popa, 

Ana Comaroni, Luiza Zaharia. Eli
sabeta Asavei, Ioana Popescu. Ana 
Mănescu, Maria Apătean, Paulina 
Ivanov, Lea Nacu. Georgeta Pope?- 
cu, Ecaterina Schipor.

CONSTRUCTORUL BUCUREȘTI
Antrenor : Sandi Chiriță
Lotul : Victoria Caranda, Elena 

Pisică, Gertrude Nistor, Paula Ca
zangiu, Ileana Teodorescu, Doina

LEM. BUCUREȘTI
Antrenor : Ștefan
Lotul : Răducu H 

Arbuzov. Cristian 
Pop. Petrica Stane— 
Dan Mânu. M ;baa 
Chtș. Gritore Wilssirîv 
Boldrsteasu. Corwin Mc

VhTORUt BACAU
.Antrenor : Vasile Pecr țcc
Lotol : Dan MxtoJtoex. KicnU* 

B-uriu. lor. Onharefeca. Dan Gt- 
vrilâ. V;-gj! looescu. M*3*i Le- 
porda. Mi’.ea Parase*::». Floria R A- 
ciu«h Pineu Sterinbaum. Adrian 
Zvolinschi, Mihai ratricbL Adrian 
Cocoț.

CULTURAL-SPORTIVEȚinînd seama de acest lucru a fost 
normal ca în ultima perioadă de timp, 
formațiile fruntașe să se pregătească 
intens, urmărind să ia start bun și, 
eventual, să schimbe grupa valorică. 
Unele dintre aceste echipe și-au de- 
săvîrșit în ultima perioadă pregătirile 
în Cehoslovacia la Opăva (DinamO 
București și Dunărea Galați), unde în 
afara antrenamentelor au susținut și 
cîteva jocuri de verificare. Cu acest 
prilej dinamoviștii au „rodat" noi pe
rechi de fundași (FI. Sgincă — Tone, 
Florescu — BoldcsCu), evidențiindu-se 
prin forma lor și atacanții Huțanu. 
Tureanu, Costea și Pană. Dintre cele
lalte formații mai active în pregătire 
au fost Steaua (noutăți : prezența Iul 
Moroșan de la Dunărea Galați, ab
sența lui Morar, accidentat), Avîntuî 
Miercurea Ciuc (efectiv serios prime
nit, cu foarte mulți juniori din pro
pria pepinieră) ți l.P.G.G. București 
(aceeași echipă ’ " ’ 
spre jocul iute, 
agresiv).

Din programul 
tașează cuplajul 
care jocurile Avîntul Miercurea Ciuc
— Dunărea Galați și Agronomia Cluj
— l.P.G.G. București se anunță decisi
ve în lupta pentru ocuparea unui loc 
în prima grupă a diviziei A.

nea sa pentru exercițiul fizic, 
pentru mișcare, pentru sport Iată 
cîteva teme de concurs i „La cules". 
„Tăiatul lemnelor", „Ștafeta trans
portoare" etc.

La Bistrița — după cum ne-a 
relatat telefonic prof. C. Săndută. 
vicepreședinte al C.J.E.F.S, — 
preparativele pentru întrecerile fi
nale au fost încheiate Stadionul 
Progresul a îmbrăcat haină de 
sărbătoare. Finaliștii sînt așteptați 
în cursul zilei de sîmbătă și du
minică dimineață. Acțiunea va în
cepe printr-o defilare a pârtiei- 
panților, care vor pleca din cen
trul orașului și se vor îndrepta 
către stadion, locul de desfășurare 
a întrecerilor propriu-zise. Din ace
eași sursă am aflat că vremea este 
frumoasă la Bistrița, iar prognoza 
meteorologilor pentru duminică 
este îmbucurătoare i timp frumos.

Nu ne rămîne decît să 
succes acestui eveniment 
de masă care sintetizează 
eforturilor si entuziasmului mul
tor tineri și activiști din domeniul 
sportului.

Sfîrșitul acestei săptămîni este 
punctat de un eveniment care 
stîrnește mult interes în lumea iu
bitorilor activităților sportive de 
masă i finala Festivalurilor cultu
ral-sportive.

Organizată de C.J.E.F.S. Bistrița 
Năsăud. în colaborare cu Comite
tul județean de cultură și educație 
socialistă, acțiunea se va bucura 
de prezenta a peste 400 de tineri 
și tinere, care au trecut cu succes 
fazele anterioare (începute la 1 
mai) și acum își vor disputa titlul 
de campioni.

Reține în tnod deosebit atenția 
și faptul că finala Festivalurilor 
cultural-sportive 
racter cu totul 
programării unor 
cipline cunoscute 
cadrul căruia va 
din zonele campionatului republi
can de cros, fotbal 
nul Progresul din Bistrița vor fi 
prezenți concurenți 
prin jocurile lor 
munca neobosită și hărnicia tine
retului nostru, totodată pasiu-

Sezonul intern de hochei pe gheată 
debutează mîine prin programa
rea primelor partide din cadrul „Cu
pei României". Desigur, numeroșii a- 
matori de hochei care vor lua mîine 
dimineața sau după amiază drumul 
patinoarului „23 August" nu se aș
teaptă să se încălzească, acolo la fel 
ca în fața... micilor ecrane. Este o mare 
diferență intre ceea ce au oferit la 
Moscova cei mai buni jucători de ho
chei din lume ți ceea ce ne pot 
ta formațiile noastre fruntașe.

Păstrir.d, deci, aceste proporții, 
totuț cazul să subliniem că în
tnui an ți hocheiul românesc a reali
zat un mare salt înainte, fapt probat 
nu numai prin frumoasa comportare a 
echipei reprezentative in grupa B a 
campionatului mondial, ci și prin sen
sibila creștere valorici, evidentă in 
partidele de campionat. în acest sens, 
edificator ni se pare modul in care 
s-aj impus In ultimul timp cele două 
echipe de frunte Dinamo București și 
Steaua, care chiar dacă iți menji. su- 
pte—țir, fiind singurele Îndreptățite 
sâ aspire la titlu, nu se mai detașea
ză de principalele lor out-sidere cu 
aceeași facilitate din trecut. Este un 
prim semn bun. care ne îndeamnă 
sâ credem -că ace»: sezon va fi ceva 
mai bogat in satisfacții spectaculare, 

taMtorii hocheiului să parti- 
cipe p ei mai Activ la marile com
petiții ale calendarului intern.

S: pentru câ a v«ut vorba de com- 
pcâțfi sâ tocepeai cu... începutul : 
jOspa îloaiânici*. ale cărei prime 
nari;d* — cum «nuneam — sînt pro- 
graaMte a*ae p* patinoarul .23 A u- 
fiasC*. La toUatare iau parte rele 8 
forma ’ . .............. ~
BVCIUESTL 
MmCVREA

DUB.UUA GALAȚI, 1 P.G.G. 
MJCQtt*TL AVÎNTUL GHEOR- 
GHÎSN1 « TÎRNAVA ODORHEI. Ele 
se ver I Îs cadrul aceleiași dis-

acert prilej, deoarece 
l „Cupei României" 
el se va face separa- 

p* gmupe» valorice ale diviziei A, 
mele patru ecJttșe urmir.d să joace 

•„ > v»- -T Iar celelalte 4 alte 
.Așa Imcft .Cupa României" 

pogto fi considerau doar ca 
l iwg< T~;'ir de ordin secundar, ea 
ui acum :u«fesotabil legată de cam-

yi za.

Ma-
IbeE

ptocatul țir.i

Z

oc

TRACTORUL BRAȘOV
Antrenor : Doru Rednic
Latul : Horia Banea. Celestin Bă

lan, Gheorghe Bălhăceanu, Toaoer 
Corcodel, Comeliu Dumitru. Arpad 
Ferencs, Radu Mănou Francise 
Gyorgyfalvi, Alexandru Pop, Nico-

tînără cu înclinații 
combinativ și foarte

zilei de mîine se de- 
de după amiază, în

va avea un Ga
ined it i în afara 
întreceri Ia dis- 
(atletism — în 

avea loc și una
etc.), pe staciio

și echipe care 
vor simboliza

urăm 
sportiv

rodul

DUPĂ CAMPIONATUL NAȚIONAL DE PARAȘUTISM

«Evu:-i A : DINAMO 
STEAUA, AVÎNTUL 
CIUC, AGRONOMIA

PREGĂTIRI INTENSE

IN VEDEREA DINAMOVIADEI DE LA SOFIA
ista 11

»»■-
Mare 

wrSrt: se- 
:rec*r-.iă de

S_5 ccm-

ARBITRI

IN C

ESTE TOTUL GATA PENTRU ORELE OE EDUCAȚIE FIZICĂ $1 SPORT?
(Urmare din pag. I)

așteaptă decît sosirea sezonului re
ce...

Pentru repararea micii dar foarte 
utilei săli de sport de la „Filimon 
Sîrbu“, conducerea administrativă a 
INSTITUTULUI POLITEHNIC a a- 
pelat la I.R.C. Numai că tehnicienii 
acestei întreprinderi au neglijat în- 

lucrărilor, astfel că la vi
ers

ză în sală. Socotim că o remediere a 
acestui neajuns poate fi realizată în 
cel mai scurt timp...

TIMIȘOARA. Interes, preocupare

ÎN CONDIȚII METEOROLOGICE OPTIME, ‘ AR FI FOST MAI EVIDENTPROGRESUL
Recent încheiată, ediția din acest 

an a campionatului național a fost 
un bun prilej de trecere în revistă 
a forțelor de care dispune parașu
tismul sportiv la ora actuală. Era 
de așteptat ca rezultatele să se în
scrie pe linia ascendentă a ultime
lor evoluții. Din păcate, timpul cu

Era Balogh, constants de-a lungul 
tnfteguîW. frms j^pnat- a reușit să-fi 
adjudece titlul p in acest an.

vită pentru „număratul bobocilor". 
Socotelile insă nu s-au potrivit și se 
poate spune că această ediție a 
fost in cea mai mare măsură vitre
gită de către condițiile atmosferice. 
Elocvent în această privință este ca
zul probei individuale de țel fix. in 
prima manșă cinci concurenți au 
aterizat tn centrul cercului, rezul
tat foarte bun, ce lăsa să se între
vadă obținerea unor performanțe 
de r 'oare mondială. Vintui, cu vi
teze variabile, între 4 și 7 m!s, în 
rafale și cu schimbări rapide și 
dese de direcție, a ținut însă să-i 
„acompanieze" în manșele urmă
toare. Cu toate eforturile depuse de 
către participant fluctuația rezul
tatelor a fost inevitabilă și implicit 
media lor a coborît de la foarte 
bine la bine. Comparate cu cele ob
ținute în anii precedenți ele insă 
nu sînt inferioare. In condiții op
time de concurs, progresul realizat 
în ultimul timp ar fi fost mult mai 
evident și în mod cert ne-ar fi 
adus și satisfacția unor performanțe 
de valoare mondială.

întotul nefavorabil, a influențat 
mod direct desfășurarea întreceri
lor. iar eforturile depuse de spor
tivi de-a lungul unui an nu au fost 
răsplătite cu performanțele la care 
aveau dreptul să aspire. Pentru a 
avea o imagine cît mai completă, 
ne-am adresat antrenorului emerit 
ION ROȘU, sub conducerea căruia 
se pregătesc componenții lotului na
țional, cel mai in temă prin natura 
activității sale.

ROMANI

C. E

Ceperea 
izita noastră curățenia 
încă terminată.

Alături de această 
construit, recent, un 
c-het, bituminat, pe cate clubul 
tiv Politehnica 
folosească 
si pentru 
ționat că 
tehnicii 
masculină . . .
tenționeazâ să promoveze în 
tenul va fi îngrădit in 
plasă de sîrmă.

Și un alt amănunt : prin Înțelege
rea conducerii Institutului a fost pu
să la dispoziția celei mai tinere sec., 
ții pe ramură de sport — este vor
ba de judo — o sală specială. Ea ur
me ă. insă, să fie reparate, zugră
vită, intr-un cuvlnt dată în condi
ții corespunzătoare beneficiarilor. Lu
crarea, din păcate, întârzie.

De notat — tot la Institutul poli
tehnic — că magazia de echipament 
tportiv este bine aprovizionată.

LA INSTITUTUL AGRONOMIC, 
sala de sport, nou construită (In 
principal pentru gimnastică) este 
bine întreținută. Regretabil, Insă» că 
și aici constructorii au dovedit une
le neglijențe : prin tocul ferestrelor 
apa își face uneori loc ți se infiltrea-

sălii nu

— Dacă la probele de țel fix am 
avut o tradiție a rezultatelor bune 
și foarte bune, la cea de acrobație 
n-am fost prea răsfățați. „Naționa
lele" au adus ceva nou în această 
privință ?

— fn.jnod oĂițiuiț — mă refer 
la competiții ie prim'rang, ca de 
exemplu campionatul mondial — 
la această probă (n.r. — viraje și 
loopinguri intr-o ordine dinainte 
stabilită, punctajul acordîndu-se în 
raport cu corectitudinea și viteza 
de execuție) timpii obținuți se în
cadrează între 7 și 8 secunde. Defi
citari mulți ani, noi am făcut efor
turi serioase pentru a recupera ră- 
minerea în urmă, iar la ora actuală 
avem parașutiști care „scot" în jur 
de 8 secunde, cu certe posibilități 
de a-și îmbunătăți stilul și viteza. 
Astfel, pe lingă primii clasați, (lie 
Neagu lă băieți și Florica Uță la 
fete cu rezultate de 7,0; 8,1 și 7.8 s, 
respectiv 9.1; 8,7; și 9,3 s se remar
că grupul „urmăritorilor" alcătuit 
din Vasile Stan, Cornel Limbășan, 
Traian Șurariu, Ștefan Niță, Doina 
Kerekeș, Eva Balogh, din „noul 
val", sportivi cu reale aptitudini. 
Bineînțeles, șlefuirea lor cere în 
continuare un volum mare de an
trenament. Ne considerăm încă la 
început, lucrăm in perspectivă, iar 
rezultatele obținute pină acum șînt 
promițătoare. Faptul că. în condiții 
vitrege nu am dat înapoi, ci ne-am 
menținut cel puțin la nivelul ulti-

Ilie Neagu ți el la al doilea titlu, 
cu un timp de 7.0 s in proba de 
acrobație. >e plasează in plutonul 
celor măi "buni

Fotografii
.stiliști" din lume. 
de Șt. CIOTLOȘ

ne dă certitudinea 
bun, 

in

melor evoluții,
că ne aflăm pe drumul cel 
urmînd să confirmăm aceasta 
viitorul an competfțional.

Dinu COSTESCU

ÎN PREAJMA 
APROPIATEI FINALE A 

„CUPEI DAVIS"
A APĂRUT 

EDIȚIA A ll-a, 
COMPLETATĂ 
A MARELUI 

SUCCES
EDITORIAL 

AL LUI
ȚIRIAC Șl NASTASE 

„AR FI FOST 
PREA FRUMOS"

— Privind prin prisma strictă a 
cifrelor, la ce nivel situați această 
ediție în raport cu cele anterioare ?

— La alcătuirea calendarului 
competițional se ține seama, de la 
început, de mai mulți factori: de 
ordin tehnic, organizatoric, meteo
rologic, ș.a.m.d. După cum era nor
mal. întrecerile finale, care fac bi
lanțul unui an, nu puteau avea loc 
decit In ultima parte a perioadei 
de zbor. Tradiția, dublată de sta
tistică, indica septembrie — luna 
.toamnei de aur" cum de obște este 
cunoscută — drept cea mai potri-

$1 CUPA
• Urtnătcni arbitri români 

fost desemnați să conducă 
la competițiile europene de 
G. Chiraleu — Partizan Tirana— 
Galatesîray Instanbul (tur prelimi
nar *1 C.C.E. la băieți); dr. Dan 
ChiriAc — invingătoerea dintre 
Partizan ți Galatasaray — Slansk 
Wroclaw (la Tirana sau la Istanbul, 
prun jJ tur al C.C.E.); dr. M. Alde* 
— Hapc*. Te! Avfv — CREP Ma
drid (Cupa cupelor Ia fete); C. Ne- 
zulescu —. Hor.ved Budapesta — 
B-ț Fruit Lieg* (Cupa cupelor la

• Echipa divizionară a I C-ÎLF. 
a plecat ir. Cehoslovacia pentru a 
participa la un turneu ce se va des
fășura in orașul Lstoviae și per.tru 
a susttne un meci în comaar.u for
mație. Ruda Hvezda Patrtfubic*.

• Noul aetomor *1 proaspetei *- 
rtz-onar* A Voința București e«2e 
pref Mircea Vasilesro. fost inier-

aicăruiț din următorii jucător: : 
K'-Si. Giurgix Duțâ. Teodora. Ste- 
rt»a. Bodîică. Capsali, Zizu. Bradu. 
Gh. Dumitru. FL Dumitru (ultimii 
patru sfiit transferați de la Dinafno 
București) ț: Grigorescu tde la A- 
-ade.e.-j Militară).

• Intr un meci restanță al diai-
tiei B echipa Mureșul Tg Mureș 
a foat învinsă de Medicina Tg. Mu- 
reț eu T0—69 (45—24). în acest
deri>v al orașului, studenții au do
minat net în prima repriză, dar In 
Următoarea au cedat aproape 
avantajul, fiind la un pas de 
frfngere. Trebuie să menționăm 
Mureșul, formație care a retro
gradat din divizia A în primăvara 
acestui an. a pierdut ambele par
tide susținute în primul tur al 
vizei B (C. ALBU — coresp.)

CUPELOR
au

jocuri 
club:prejmu iască terenurile de jocuri 

sportive, să instaleze nanouri ia 
diferite terenuri de baschet.

începute, lucrările — pentru a fi 
finalizate — vor primi sprijinul, prin 
munca patriotică a studenților.

Ștefan GURGUIO vizită la facultatea de educa
ție fizică timișoreană ne-a permis 
documentarea la fața locului. Cel care 
coordonează întreaga activitate este 
decanul facultății conf. univ. Frideric 
Printz, care ne-a împărtășit o parte 
dîn preocupările colectivului timi
șorean. Dintre obiectivele urmărite 
menționăm : profilarea absolvenților 
pentru viitorul loc de muncă, crește
rea calității muncii politico-educati
ve, Îmbunătățirea bazei materiale și 
sprijinirea secțiilor clubului Univer
sitatea.

Pentru realizarea acestor obiecti
ve, în cursul vacanței au fost luate 
o serie de măsuri concrete dintre 
care amintim pe cele mai importan
te : s-au pregătit și reamenajat toa
te bazele sportive pe care vor lucra 
studenții facultății cu profil, lucrări 
la care o contribuție importantă 
și-au adus, prin muncă patriotică, 
chiar beneficiari! acestor baze. Ime
diat după începerea cursurilor stu» 

Timișoara 
bazeiof 
stadiofi

BAIA MARE. Al 11-lea an d« 
chirie— CIRCUITUL CLUJULUI S-A BUCURAT DE SUCCES

fost 
bas-

Spor- 
să-1 

cît
men-
Poll- 

echipă 
care In- 
„A". Te- 

curind cu

sală a 
teren de

intenționează 
pentru antrenamente 
meciuri oficiale De 
secția de baschet a 
activează cu o 

în divizia B

dențli și studentele din 
vor porhi la 
sportive din 
„I Mai“.

amenajarea 
jurul marelui

Petre ARCAN

La „educație fizicăCRAIOVA.
— 1 200 de studenfi în anul I

MECIURI ATRACTIVE
Întrecerile campionatului repu

blican de tenis de masă pe echipe 
se află în plină desfășurare.

Astfel, la Cluj, formația locală 
C.S.M. întâlnește, azi, echipa buou- 
reșteană Progresul. Tot ia Cluj se 
joacă în aceeași zi partida dintre 
Voința și Locomotiva București.

Și în Capitală sînt programate, 
dar duminică, două întâlniri demne 
de a fi urmărite. Sala Progresul 
va găzdui dubla confruntare din
tre reprezentanții cluburilor Voin
ța si Politehnica. întrecerea mas
culină va începe la ora 9, iar cea 
feminină la era II.

în sfîrșit, o altă întrecere se va 
disputa la Arad, unde garnitură 
masculină, Voința, va primi replica 
jucătorilor de la Comerțul Tg, Mu
reș.

în acest an, învățămiatul univers!» 
tar craiovean sărbătorește un sfert 
de veac de ia Înființare, iată un mo
tiv pentru care cadrele didactic* ai* 
catedrei de educație fizică fac inten
se pregătiri pentru a Întâmpina curb 
se cuvine deschiderea anului univer
sitar. începutul acestuia marchează 
lă Craiova creșterea substanțială a 
numărului de Studehți t numai cei c* 
intră in anul I vor atinge cifra de 
1200.

Acțiunile pe linie de spOrt și-au 
găsit un toi fructuos In colaborarea 
dintre catedra de specialitate, clubul 
Universitatea, U.A.Ș., care au reușit, 

să reamehajeze 
ți lupte, să tm-

in această vacanță, 
sălile de gimnastică

Cu cîteva zile înaintea deschideri: 
noului an universitar, Sm întâlnit la 
Institutul pedagogic din Baia Mare, 
o situație aproape Incredibilă :

In imediată apropiere a clădirii se 
afla o suprafață de teren excelentă 
pentru amenajarea unei bare spcc- 
tive-model. Și, intr-adevăr, se to- 
crează, sau mai bine zis, există sem
nele unei muncî_. latrerupte. Este 
vorba de un teren de besebet si cnsl 
de volei, suprapuse ca unul de hand
bal. în momentul vizitei noastre. Lu
crările stagnaseră, insă, in fază tre
nării cu pietriș- Deci, nici vorbă na 
poete fi ce iâ 1 ocLtmbrie sâ aibă 
loc aici orele de educat:» fizică. Iarba 
crășt. ir. voie si această Situație «fo
rează de 11 ini. ad:=â de efhd 1 fost 
înființat Institutul.

Ne-am interesat, așadar. despre 
locui unde se rar ține orele «Je edu
cație fizică <fin ntal an universitar. 
Iată răspunsurile primite de la lec
torul universitar F. Fervolt. preșe
dintele C.S.U. din Baia Mare ți de 
Ia lectorul tea Benga ăe la Institutul 
de subingineri, unitate aflată In •- 
creași Situație.

— Orei» de educație firică s» vor 
ține in raia sparturilor ți la liceul 
din apropiere...

Ce Înseamnă aceasta ? Că din cele 
120 de minute afectate pentru sport, 
aproximativ 3? se vor pierde cu dru
mul de la institut ia sală. în același 
timp, pentru fiecare oră se va plăti 
cite 60 de lei chirie ! O simplă înmul
ți. . ți ajungem la mii de lei pe lu
nă ți la zeci de mit pe an. Deci, nu 
ne hazardăm să ne închipuim ce și 
cită s-ar putea face cu atiția bani. 
Cert este că de 10 ani, situația 
rămîne aceiași...

Radu TIMOFTE

numai Centrul universitar București (prezentat cititori-Așadar, nu 
lor noștri intr-un raid-anehetă anterior), ci și cele din (ară au fost 
interesate in a asigura apropiatelor ore de educație fizică precum și 
celor de activități sportive, un cadru cit mai adecvat, in primul rînd, 
o bună bază materială — săli și terenuri, echipament din abundență.

Sigur este de dorit ca beneficiarii, studenții, să țină seama de 
eforturile care s-au întreprins tn vederea asigurării unor condiții co
respunzătoare pentru practicarea exercițiului fizic și sportului și în 
acest sens să semneze o prezență cil mai activă la acțiunile ce le vor 
organiza catedrele de specialitate, în colaborare cu factorii cu răs
punderi sau cu atribuții din perimetrul facultăților. Ne propunem 
să revenim, cit de curînd, in facultăți pentru a consemna participarea 
studenților noștri Ia diverse acțiuni de masă, pornind de la tradițio
nala competiție dotată cu „Cupa anilor I"...

Sînt necesare însă

natura s-a arătat destul 
il ă întrecerilor auVmobt- 
’ăsurat* dum.nică pe un 
rris p* străzile centrale

unele îmbunătățiri în acest gen

misiune pe care și-au asumat-o. Și 
totuși, organizarea viitoarelor Cir
cuite de viteză pentru automobile 
va trebui să comporte unele discu
ții-

In primul rînd, sistemul de start 
a devenit desuet (alergătorii stau la 
o anumită distanță de mașini, iar 
la un semnal aleargă spre acestea, 
deschid portierele, se așază, își 
leagă cenuiriie de siguranță ți abia 
apoi demareazăL Nu mai este uzitat 
si eu atât ma: puțin ar trebui 
folosim nci. In condițiile unor 
see înguste pe car* depășirile 
foarte dificile. Noi credem ră

să-I 
tra- 
sint 
în- 

rr.ai
C-U- 

0 cu

(începători), o cursă frumoasă a 
fotografie, in mașina cu nr. de 
401}

tn cadrul clasei 1000 cmc — 1150 Cmc 
făcut și A. Verner — A.C.li Cluj (in 

concurs

POLITEHNICA CLUJ 
DINAMO BRAȘOV 9—15

CLUJ, (prin telefon de la cores
pondentul nostru). — Handicapați 
din start prin absența lui L. Bol
der (care-și satisface stagiul militar), 
clujenii au pierdut în fața unei for
mații mai omogene, în care prime
le viori au fost proaspeții campioni 
naționali Judith Gohn și Traian 
Marcu.

Cîteva rezultatei Negru — T. 
Marcu 0—6, 3—6; Komoroczi — Ke- 
rekes 0—6, 4—6; Vera Rado Pura— 
Judith Dibar Gohn 2—6, 2—6; Hut
ter — M. Marcu 6—2, 6—1: Szilaghi 
— Oprea 6—1, 6—3; Negru — Fi- 
limon 6—4, 1—6. 4—6; Manetă Gher- 
țoiu — Camelia Chiriac 6—0, 6—4.

de alergări

a „prinde" un loc cît 
cursă și nu capacitatea 
a sportivului

torului, de 
mav bun în 
de sprinter

O altă problemă pe care a ridi- 
cat-o circuitul de duminică de la 
Cluj a fost și modul în care s-a 
alcătuit clasamentul la unele probe. 
Acolo unde au fost mai mulțl 
concurenți și a fost necesar să se 
alcătuiască serii, după disputarea 
acestora, clasamentul a prins contu
ruri avîndu-se drept criteriu timpii 
înregistrați de concurenți în cele 

alergări. Sistemul n-ar deranja 
dacă ar fi vorba de o cursă contrâ- 
cronometra 
Insă—

Vom da 
1150 «ne 
Lauren țiu Moldovan, cu 
perfect pusă la punct a 
ducerea din start, s-a distanțat de 
urmăritori, iar apoi nevăzîndv .6 
presat a continuat să alerge liniștit, 
fiind deseori aplaudat de spectatori 
pentru modul corect și frumos în 
care lua Virajele tn final. Moldo
van a cîștigat seria, dar la premiere 
nu s-a urcat pe podium Dp ce? în 
seria a Il-a, Marin Șanta, cîștigăto- 
rul cursei, a fost tot timpul pisto- 
nat din urmă de D. Nova și de 
D. Gologan Astfel, alergarea a de
venit echilibrată, dar totodată și 
foarte rapidă. Rezultatul ? în clasa
mentul general al clasei. întocmit 
pe baza timpilor realizați de spor
tivi. cei trei de mai sus au ocupat, 
în ordine, primele locuri în c'asa- 
mentul general și abia pe ..patru" 
și-a găsit locul și Cîștigătorul seriei 
întîi (L. Moldovan).

Pentru mai multă echitate, soco
tim să ar fi trebuit. în cazul cînd 
la o clasă se simte nevoia disputării 
mai multor serii, să se concureze 
pe un număr mai mic de tururi (de 
pildă — șase), iar primii trei clasați 
din fiecare serie să-și măsoare f r- 
țele într-o finală. Iată doar cîteva 
probleme pe care le ridicăm pentru 
a constitui obiectul unor discuții în 
rîndurile celor direct interesați

Gheorghe ȘTEFANESCU

și nu de un circuit. A?ă

un exemplu 
avansați, în

La cl .a 
seria I, 
o mașină 
luat con-
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Protagonistele se prezintă mîine 

la start, total sau parțial nemulțu
mite. „Șocurile" suferite de 
duminică, ca și evoluțiile în

ele
com-

ȘI 106 ETAPE SUSPENDARE!pania Sportului studențesc și res
pectiv a Farului au încărcat agen
da de lucru a ambilor antrenori, 
mai ales aceea a lui Nelu Nun- 
weiller. La bucureșteni situația râ- 
mîne complicată. Echipa nu poate 
alinia „piesele" de greutate ce pot 
schimba total maniera de ioc a 
dinamoviștilor i Dumitraehe mai 
are două etape de suspendare, iar 
„litigiul Dumitriu II" a mai pri
mit un termen de conciliere. In 
ciuda calificării de miercuri, mei 
campionii nu au suficiente mot:ve 
de satisfacție tn privința evoluției 
Meciul se anunță extrem de dis
putat și spectaculos. (Stelian 
TRANDAFIRESCU)

DINU: — Constantinescule, să nu 
deschizi poarta lăsindu-te păcălit 
de trucul ăsta cu... mimul TROIan !

C. S. M. REȘIȚA - SPORTUL STUDENȚESC

Unul din punctele de atracție ale 
etapei angajează mîine la Constan
ța două echipe cu comportări me
ritorii In ultimul timp: formația 
gazdă vine dtipă un „nul* smuls, la 
Pitești, campionilor, echipa vizi
tatoare se află după un egal. în 
compania Rapidului. La capătul 
unei prestații remarcabile.

în perspectivă, deci, un joc a- 
tractiv. mîine pe malul mării, care 
în condiții de teren practicabil 
promite spectacol în caz contra
riu — un „duel tactic*, purtat cu 
arme specifice: Farui — elanul. 
Steaua — un olus de tehnicitate. 
(Gheorghe NlCOLABSCU)

în avanpremiera etapei, se în
tîlnesc astăzi, în orașul de la poa
lele Feleacului. două formații si
tuate pe poziții antagoniste, in 
actuala configurație a clasamentu
lui. Aparent o situație avantajoa
să pentru bâcăoani care. în plus, 
au dovedit, nu o data, că știu să 
cîștige puncte și în deplasare In 
perspectivă însă, un meci echili-

braț în care dorința de reabilitare 
a studenților clujeni, după severa 
înfringere din etapa precedentă, 
va constitui — alături de maturi
tatea și buna organizare a jocu
lui formației oaspe — principalul 
argument ce pledează în favoarea 
unei întreceri disputate. intere
sante și deschise (Mihai IONESCU)

F

RAPID C. F. R. CLUJ

U. T. A JIUL

Cele două feroviare se întîlnesc 
în acest campionat în posturi 
puțin previzibile: Rapid, care tre
ce. evident, printr-o perioadă de 
restructurare. se află pe locul 
penultim, fără a fi înregistrat vreo

Etapa de mîine pune față tn 
față noile promovate. Așadar, e 
vorba de un derbs, de meciul am
bițiilor celor mai tinert diviziona
re A. Cele două formații așteaptă 
jocul cu stări de spirit diferite. 
Oaspeții vin după un nebănuit 
3—0 cu Dinamo, în timp ce gaz
dele duc încă dorul primului gol 
și al primei victorii. Credem că

victorve, in timp ce fosta candi
dată la retregradare C.F.R. Cluj, 
o petveste_ de sus, de ia mijlo- 
cu: dasamentti’ui. Rezultatele ul- 
tfioei etape par a anula. însă, 
această ctferer.tă cifrică. întrucit 
feroviari! trxueșten! au cbțlnut 
Ur, -draw" cu echipa fostului lor 
oechlpter Dumitru, după o evo- 

hr.ie spectac htasă. pe rfnd colegi: 
ta- elu.-erJ capotau îa fata Petro- 
îului. chiar oe teren propriu Deci, 
favor.-. Ramd... (Fnl SLAVESCV)

0—1 cu Dinamo și 0—3 cu Stea
gul roșu In campionat, 1—2 si O—2 
cu Norrkoping în Cupe U.E.F-A..T! 
De foarte mult timp n-a mai înre
gistrat U.T.A. o asemenea., serie 
neagră. Ce se va întîmpla afine, 
în etapa a V-a ? Va însemna par
tida cu Jiul încă un eșec, ustură
tor pentru arădeni ? Nu credem, 
cu toate că majoritatea confrun
tări lor care au opus cele două 
echipe au fost dîrze $j echilibrate. 
E adevărat, Domide, Axente. Fe
tesc-a si coechipierii lor traversea
ză o perioadă dificilă. Dar... ghea
ța trebuie spartă totuși cineva. 
Pentru a-și apropia Insă virtora 
ta partida cu tînăr*. riguroasa șl

4
taier/ata echipă d’n Valea Jiului 
foștii campxxi: vor trebui să se 
întrebuințeze la maximum (și sta
te» convinși că o vor face) și 
taainte de toate, să— uite necazu
rile lu-r.i sep'.embr'*. (Laerențiu 
DUMITRESCL).

PETROLUL STEAGUL ROȘU

Atît din punct de vedere al cla
samentului (se întîlnesc echipele de 
pe locurile 1 și 3, aflate la egali
tate de puncte) cît și pornind de 
la amănuntul — nu lipsit de sem
nificații — că Petrolul și Steagul 
roșu sînt singurele echipe rămase 
neînvinse, putem considera partida

mergem

A. S. A. TG. MUREȘ - UNIV CRAIOVA

c-tatea anihilării acțiunilor acesto
ra. Lâ rfndul lor. gazdele nrui 
Hajnal. Mureșan și Fazekxș. coor
donați de dispecerul Naghi. nu vor 
scăpa — credem — ocazia punc
tării cu precizie și deci a obține
rii unei noi victorii Le acordăm, 
deci prima șansă. (Gheorghe NEB- 
TE.4)

Pe agenda de lucru, din această 
șăptămînă, a Comisiei centrale de 
competiții și disciplină, a figurat 
judecarea unui neobișnuit de mare 
număr de abateri — multe dintre 
ele foarte grave — de la normele 
de conduită și morală sportivă, ce 
revin jucătorilor, în special și, în 
general, tuturor echipelor partici
pante la întrecerea divizionară. 
Analizînd cu mult spirit de răspun
dere și exigentă faptele petrecute 
în teren comisia de resort a F.R.F. 
a d’ctat următoarele sancțiuni :

Oblemenco și Niță (Universitatea 
Craiova; avertismenl pentru atitu
dine nesportivă față de arbitru, la 
sfirșitui meciului cu Sport Club: 
Riducanu (Rapid), mustrare, pentru 
gest nesportiv față de coechipier; 
Fdpaș (Jiul), suspendat două etape, 
pentru lovirea intenționată a adver
sarului ; Moț (St. roșu), suspendat 
trei etape pentru lovirea intențio
nată a adversarului; Gașpar (C.S.M. 
Reșița) — mustrare, pentru ripostă 
cfnd jocul era oprit.

Nistor (Min. Comânești) suspen
dat un an, pentru lovirea arbitrului 
de centru : Maro (Textila Sebeș), 
$i Krafcsik (Bradul Vișeu) suspen
dați opt etape pentru insulta arbi
trilor ; Ioniță (Foresta Fălticeni) 
Albu (Fulgerul Dorohoi), Lungaru 
(Textila Sebeș), și Sfetcu (Bradul 
Vișeu) suspendați cîte șase etape 
pentru injurii și amenințări aduse 
arbitrilor; Goes (Ind. sîrmei) și 
Manea (Minerul Rovinari), cîte pa
tru și respectiv, trei etape suspen
dare pentru lovirea intenționată a 
adversarului; Chiru (Laromet) și

Mitu (I.C.I.M Brașov) suspendați 
cîte o etapă pentru lovirea intențio
nată a adversarului ; Tănase (Auto
buzul București), Rotaru (Voința 
București) și Năsoase (Unirea Trico
lor București), mustrare pentru lo
virea adversarului fără balon.

Szasz (Ceahlăul P. Neamț-juniori). 
Borcan (Electroputere Craiova-jun.) 
și Huțu (Rulmentul Bîrlad-jun.) sus
pendați cîte patru etape pentru 
protoste și insulte aduse arbitrului, 
Onaie (Vulturii Lugoj-jun.) Cos rci 
(Șc. Sp. Tg. Mureș-jtm.). Poncu tPc. 
Sp Constanța-jun.) suspendați, pri
mul patru etape, ceilalți doi cîi«! 
trei etape pentru lovirea intențio
nată a adversarului.

Așadar, bilanțul sancțiunilor apli
cate în urma abaterilor de la disci
plină săvîrșite numai în cursul unei 
singure etape de campionat este 
următorul : 26 jucători pedepsiți și 
106 etape de suspendare ! O situa
ție. în mod evident, destul de gravă 
care trebuie să dea serios de gîn- 
clt tuturor jucătorilor, antrenorilor 
și conducătorilor de cluburi și aso
ciații.

RESTANȚE ÎN DIVIZIA C
Joi după amiază s-au desfășurat 

două meciuri rămase restante în 
Divizia C. Iată rezultatele i Seria 
a V-a — Azotul Slobozia — Teh
nometal București 2—2 (0—1); Se
ria a Vl-a — Petrolul Tîrgoviște 
— Progresul Corabia 5—0 (3—0)

DOMIDE: — Veniți, băieți, nu 
rd sperați; sînt de-ai noștri. Nu 
rorbe3r._ suedeza !

Desene de S. NOVAC

ARBITRII MECIURILOR 
ETAPEI A VII-o A DIVIZIEI B

FAȚĂ-N FAȚĂ FORMAȚIILE
i MUREȘ : Scl.-ron Nagel) — Soloși, UNIVERSITATEA CRAIOVA : Manta — Desel- 

CMtr — ’ ‘ Bâr:n. 9BOMS, Velea — Strimbeanu, Ivan —
Miresari, Naghi (Ha.’rial'. Hajnal Țarălungă, Nițâ, Oblemenco, Marcu.

PROBABILE

SPORTUL STUDENȚESC : I. Vasfle— Tănăsescu 
D. Nicolae, G. Ionescu, Cojocaru — Jamaischi, 
mian — Leșeanu, Pană, M. Sandu, Manea.

Da-

SIMBATA
ATLETISM t Stadionul gepuMl- 

cli, de la or* 16 : concurs munici
pal deschis tuturor categoriilor.

BASCHET : Teren Universitatea, 
de la ora 17 : I.E.F.S. n — Progre
sul <f B), Universitatea— Progre
sul (tn B). Universitatea — P.T.T. 
(f B> : teren Floreasca, de la or* 
13,45 : Arhitectura — Olimpj (X B)

CĂLĂRIE : Baza hipică din cal 
Plesnei, de la ora 15 : proba de 
obstacole din cadrul camp.oratelci 
republicane.

FOTBAL : Teren Laromet, crr
15.30 .- Tehnometal Buc. — Larorr.e' 
(div. C) ; teren Constructorul, 
ora 15.30 : Unirea Tricolor — T.M.B. 
(div. C).

HANDBAL : Teren Constructo
rul, ora 16,45 : Constructorul — 
Confecția (f B).

POPICE : Arena Instalatorul, 
(Splaiul Independenței nr. 2021 : 
instalatorul București _ Voința 
București ; arena Uzinelor Repu
blica : Gloria București — Metrom 
Brașov (meciuri din campionatul 
feminin, divizia A) ; arena Laro- 
tnet : Laromet-București — Glo
ria București ; arena Glulești : 
Rapid București — Voința Bucu
rești (meciuri din campionatul 
masculin, divizia A). Reuniunile 
slnt programate de la ora 16.

VOLEI : Sala Giulești, de la ora
16.30 : Electra — Progresul (A m), 
I.E.F.S. — Constructorul, Universi
tatea — Medicina (A f) ; teren 
Flacăra roșie, ora 16 : Flacăra ro
șie — I.T.B. (B O ; teren 
„23 August", ora 16 : A.S.E. — 
Viitorul (B f), teren Spartac, ora 
16 : Spartac _ C.P.B. (B f).

DUMINICA
ATLETISM : Stadionul Tlnerctu- 

lui, de ia ora 9 : întreceri în ca
drul campionatului rpunicipal de 
cros ; stadionul Republicii, de la 
ora 9 : concurs municipal deschis 
tuturor categoriilor.

CAIAC-CANOE: Lacul Herăstrău, 
ora 8 : „Cupa Școlii sportive nr.2“.

FOTBAL : Stadion Dinamo, ora 
13,45 : Dinamo Buc. — F.C. Ar
geș (tineret) ; ora 15,30 : Dinamo
— F.C. Argeș (div. A): stadionul
Republicii, ora 15.30 : Ra
pid — C.F.R. Cluj (div. A); 
teren progresul, ora 11 : Progre
sul Buc. — F.C. Galați (div. B) ; 
stadion Dinamo, ora 11 : Dinamo 
Obor — Autobuzul Buc ț teren 
Voința, ora 11 : Voința Buc. — 
Flacăra roșie Buc ; teren Sirena, 
ora 11 : Sirena Buc. — Olimpia 
Giurgiu (div. C) ; teren Electra, 
ora 9.15 : Rapid — C.F.R. Cluj 
(tineret-rezerve).

HANDBAL : Teren Dinamo,
ora 10,15 : Dinamo Buc. — Poli
tehnica Timișoara (m A) ; teren 
Giulești, ora 9 : Rapid — Relonul 
Săvlnești (HI B) ; ora 10,15 : Ra
pid — Rulmentul Brașov (f A) t 
teren Tineretului ora 10,15 : 
IGEX-Univ. Iași (f B); ora 11.15 S 
Universitatea Buc. — Universita
tea Cluj (m A) : teren Voința, 
oră 15,05 : Voința — C.S.U. Con
strucții (f B), ora 16,05 : Voința
— Minâur Baia Mare (m A) ; te- 
rCn Progresul, ora 11,30 .’ Pro
gresul — Constr. Timișoara (f A)

HOCHEI : Patinoarul „23 August-, 
ora 8,30 : Dinamo — Tîrnava
Odor bel, ora 11 : Steaua — Avln- 
tul Gheorghienl, ora 16 : Avintul 
Miercurea Ciuc _ Dunărea Ga
lați, ora 18,30 : Agronomia Iași
— I.P.G.G.

LUPTE GRECO-ROMANE: Sala 
Steaua (cal. Plevnel) de la 
ora 10 : Steaua — Metalul Buc.
— Rapid (div. A).

POPICE : Arena Giulești, de 1» 
ora 8 : Rapid București — Voin
ța București (continuarea jocului 
început sîmbătă după-amiază), 
meci de diviza A, masculin.

RUGBY : Stadionul „23 August
in), ora 10,30 : Lotul divizionar
— Steaua ; stadionul Parcul co
pilului, ora 9 : Dinamo — Grivi- 
ța Roșie, teren vulcan, ora 9 : 
Vulcan — Gloria (meciuri în ca
drul „Cupei municipiului Bucu
rești-, etapa I).

TENIS DE MASA : Sala Pro
gresul, ora 9 : Voința București
— Politehnica București (m) : 
ora 11 : Voința București — Poli
tehnica București (f). Meciuri în 
cadrul returului campionatului 
republican pe echipe.

VOLEI : Sala -----------
ora 9 : Rapid 
Timișoara (A f), 
sitatea Oralova 
Sănătatea, ora 
Farul Constanta 
Locomotiva, ora 10 1 iwwwvu.a
— Unirea Tricolor Brăila (m B).

Gluleștl, de la 
— Universitatea 

Rapid — Univer- 
(A m) : teren 

10 : Aurora — 
(B rp), teren 

" - Locomotiva

i —

• \
L

4

-

■ t

Pi
ADAMACHE (zero goluri 

mite): — Degeaba insiști; n-am 
să-mi stric „silueta" aici, la 
iești

pri- 
chef 
Plo-

I
(Urmare din pag. J)

LUPTE

ghel, I. Enache M. Vlad, V. Fodor- 
pataki și N. Mandea. La sfîrșit l-am 
întrebat pe maestrul emerit al spor
tului Ion Cernea dacă Dinamo va 
reuși să-și păstreze titlul. „Dispu
nem de luptători buni la categoriile 
mari — a subliniat antrenorul di- 
namovist — Șl sperăm că pînă la 
turneul final să îmbunătățim si
tuația și la cele mici. Desigur că 
totul va fi decis de meciul cu 
Steaua, eterna noastră adversară, 
dar de astă dată emoțiile noastre
— spre deosebire 
sînt mai mici și 
păstra cu succes

LUPTĂTORII DE 
ANTRENEAZĂ 1

După cum se știe, mai mult de 
jumătate din echipa de lupte gre- 
co-rotnane a țării noastre care a 
concurat la recentele Jocuri Olim
pice a fost formată din sportivii 
clubului Steaua. Aproape toți au 
onorat culorile clubului bucure- 
ștean, iar Gheorghe Berceanu i-a 
adus laurii olimpici cucerind me
dalia de aur. „Nu știu dacă vom 
reuși să-i învingem pe dinamoviști
— ne-a declarat antrenorul Gheor
ghe Șuteu — știu însă că luptătorii

de ultimii ani — 
cred că ne vom 
titlul".
LA STEAUA SE 

IN FIECARE ZI

r-ElkOUX: M. tanesoi — N. îonescu. Tudo- 
ne. C upvTa. Grvoer — Cozaree, Dincuță — Opri- 
șaa C îon«c-A’ L Cccstantin (Opnșan), Grozea, 
W * \A-lr Â»1

U.T.A.: Zâllec (Vrdac) — B'.riu, Lereter. Pojoni, 
Pcțwnc — Pe-escu. Ccndrue — Axente, Domide, 
Kua. Sta*.

DiNANO: Ccmtanttaeeu — Cheran, Dobrău. 
G. Sandu. Mmm — Stoenescu (Moldovan), 
Dcsa — Lococu. Radu Nunweiller, Doru Popes
cu, FL IXrmitrara.

_V CLUJ • Trtcixnu — Crețu. Anca. Solomon, 
MlhăiU — Muresan. Fanea cSudi) — Uifăieanu, 
Munteanu. Soc Lacă.

FABUL: Pilei — Stoica. Antonescu, Bălocu,
Nistor. — Ccnsta.-tir.eseu. Minu — Tăaase, Tufan, 
Caraman (Oprea), Tur cu (Radulescu).

RAPID s Râducanu — Pop. Boc, Grigoras, Ste
fan (Codrea) — Savu, Angeleicu — Nâstureecu 
(Petreanu), M. Stelian, Neagu. Dumitriu III.

STEAGUL ROȘU : Adamache — Ivăncescu, 
nei. Olteanu, Anghelini — Pescaru, Cadar — 
ținea, Ghergheli, Florescu, Gyorfi.

JIUL: Ion Gabriel — Georgescu, Tonca, 
ker, Naidin — Al. Naghi, Libardi — Stan, 
țescu, Rosznai, Szabados.

F. C. ARGEȘ : Stan — Pigulea, Barbu, 
(Olteanu). Ivan — Prepurgel, M. Popescu — 
Dobrin, Mustățea (Roșu), Radu.

Je-
Zo-

StOC- 
Mul-

Vlad 
Troi,

8. C. 
Velicu, 
(Mioc),

BACAU: Ghiță — Margasoiu, Catargiu, 
Comănescu — Vătafu, Hrițcu — Florea 
Pană. Rugiubei, Sorin Avram (Băluță).

STEAUA : Iordache Sătmăreanu, Smâranda- 
ehe. Ciugarin. Cristache — Vigu (Dumitriu IV>, 
Dumitru — Pantea, Tătaru, Voinea, Iordănescu 
(Năstase'.

CJJL CLUJ: Gadja — Lupa. Dragomir, Pen- 
zes. Roman — M. Bretan, Tegean — S. Bretan, 
Adam, Vișan, Petreseu.

SERIA I

Metalul Plopenî — Politehnica 
Iași : GH. LIMONA, ajutat la li
nie de A. Grigorescu și M. Tudor 
(toți din București);

Progresul Brăila — Metalul 
București : EM. PAUNESCU (Vas
lui), ajutat de I. Rusen (Fetești) și 
Gh. Burzu (Slobozia) ;

C.F.R. Pașcani — Chimia Km. 
Vîlcea: GR. BÎRSAN. ajutat de 
M. Constantin si Ov. Constantines- 
cu (toți din Galați);

Politehnica Galați — Știința Ba
cău : C. DRAGOTESCU, ajutat de 
C. Bizinichi și H. Besen (toți din 
București);

Progresul București — F.C. Ga
lați : I. HRISTEA (Alexandria), a- 
jutat de R. Avramescu $i I- Dol- 
niceanu (ambii din Ploiești);

Ceahlăul P. Neamț — Clubul 
Sportiv Tîrgoviște : V. GLIGORES- 
CU, ajutat de V. Neacșu și A. Da
mian (toți din Ploiești);

S. N. Oltenița — Delta Tulcea: 
G. RETEZAN, ajutat de P. lofciu 
și S. Ene (toți din București);

Dunărea Giurgiu — Gloria Bu
zău : L DANCU. ajutat de M. Du
mitru și M. Cruțescu (toți din 
București).

SERIA A ll-A

Electroputere Craiova — Meta
lurgistul Cuglr: G. OLTEANU, a- 
jutat de T. IstrSte și I. Pop (toți 
din București);

Corvinul Hunedoara — Chimia 
Făgăraș: T. VĂSS, ajutat de L 
Erdoș și A. Sz(ke (toți din Ora
dea) ; se dispută în ziua de 4 oc
tombrie ;

C.F.R. Arad — Minerul Baia 
Mare: S. MUREȘAN (Turda), a- 
jutat de M. Molriar (Mediaș) și M. 
Steva (Sibiu) i v

Gloria Bistrița — F.C. Bihor: 
TR. MOARCAȘ, ajutat de N. Li- 
haci și M. Roman (toți din Bra
șov) ;

C.S.M. Sibiu — C.F.R. Timișoa
ra; T. GABOȘ, ajutat de C. Hen- 
ger și I. Joldoș (toti din Cluj);

Olimpia Oradea — Minerul A- 
nina : A. SBERCEA, ajutat de L. 
Ferenczi și M. Sofronie (toti din . 
Timișoara);

Metalul Drobeta Tr. Severin — 
Metrom Brașov: I. RAILEANU, 
ajutat de V. Radian și G. Popa 
(toțj din Pitești);

Politehnica Timișoara — Olimpia 
Satu Mare: EM. MARTIN, ajutai 
de V. Teciu și G. Angheluță (toți 
din București).

MIINE CONFRUNTĂRILE RETURULUI
mei și ai colegului Vascul Popoviei 
se pregătesc in fiecare zi cu foarte 
multă seriozitate. Totuși, 
toamna se numără bobocii.
și lotul de bază al echipei Steaua. 
F. Gyongyosi, Gh. Berceanu, Gh. 
Stroic, G. Stoiciu. I. Baciu, 
Baciu, S. Popescu Gh. Petre, I. Ga
bor, N. Neguț, P. Zaharov, C. Ba
dea ți N. Pavel.

parcă
1 Iată

M.

ILIE GHEORGHE (Metalul București) : 
„LOCUL III, CA DE OBICE|"

Sorții au decis ca în prima eta
pă a returului să Se întiinească 
toate cele trei formații bucureștene 
din seria Est: Steaua — Metalul — 
Rapid. Acest triunghiular este de 
fapt derbyul returului. „Nu putem 
emite pretenții în fața echipei 
Steaua — ne-a spus ieri II ie Gheor
ghe. antrenorul garniturii metalur
giste — dar vrem, și cred că pu- 
tem, să-i intrecem pe cei de la Ra
pid. în acest fel vom 
tanti opțiune pentru 
locul secund în serie 
ma etapă ți deci să 
cipa la turneul final 
bune 6 echipe din ambele Serii. Ce 
loc cred că va ocupa echipa Meta
lul la sfirșitui turneului 7 Ca de 
obicei, în ultimii 6 ani, locul tli". 
I.otul metalurgist i S. Marinescu,

lua o impor- 
a ne păstra 
pînă la ulti- 
putem parti
al celor mai

CÎȘTIGĂTORII EXCURSIILOR ÎN BULGARIA 
DE LA TRAGEREA EXCEPȚIONALĂ LOTO 

DIN 19 SEPTEMBRIE 1972
Categoria 4) 19 excursii a alte 2 locuri 

la Sofia cu petrecerea Revelionului și 
diferența în numerar pînă la 12.581 lei.

1. Ftilop Layoș — corn. Mișca Jud. 
Bihor ( ». Simoc Teodor șl 3. Seurtu 
loan din Oradea ; 4. Gheorghe D. Gheor
ghe — Brăila ; 5. Sterner Ladislau — 
Cluj ; 6. Codrln Gheorghe _  corn.
Bucuresci jud. Hunedoara ; 7. Ceaca 81- 
mion — Gbelar jud. Hunedoara 5 8. 
Flintă Nicolae — Drobeta Tumu Seve
rin jud. Mehedinți ; 9. Stan Gheorghe 
— Piatra Neamț ; 10. Nedelcu Constan
tin — Ițeam jid. Suceava ; 11. Cioeoiu 
Aurel — Islaz jud. Teleorman ; 13- 
Ciornei Elisabeta — Lugoj jud, Timiș ; 
13. Uzum Toma ștefan — NiCuilțel jud. 
Tulceă ; 14. Cosma Dumitru — Focșani ;

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA LOTO DIN 39 SEPTEMBRIE 1972
FOND GENERAL DE PREMII : 1 088 170 lei. dlti care 129 617 lei report. 
EXTRAGEREA I : 81 3 86 31 26 21 74 63 30
EXTRAGEREA A H-A : î 44 37 60 10 55 13 
Plata premiilor pentru această tragere se va face In Capitals începînd _ 

7 octombrie plnă la 13 noiembrie 1972. inclusiv, iar în țară, începlnd de aproximativ 
11 octombrie pînă la 1$ noiembrie 1072.

Rubrică cedaclată de LOIO PRONOSPORT

15. norea Gabriela ; 16. Tăpîrdea Victor: 
17. Cristea Maria ; 18. Brezan Aurel Și 
19. Cocoș Suzana toți din București.

Categoria 5) 43 excursii ă Cite 1 loc 
la Sofia cu petrecerea Revelionului Și 
diferența în numerar pînă la 12.581 lei.

1. Naghlu Gavrii — Cuglr jud. -slba ; 
2. Moșie Dolores — Arad ; 3. Serendan 
Magdalena — Ghioroc jud. Arad ; 4. 
Bărboiu Gh. Gheorghe — Domnești 
jud. Argeș ; 5. Nica Constantin — Ga
lați ; 6. Isitlk Eugen — SăCele jud. Brâ- 
țov; 7. Hudițean Ion ; 8. Mlron con
stantin ; 9. Beres Alexandru ; 10. Popa 
(Octavian ; 11. Otves Maria șl 12. Negu- 
lescu Angela toți din Brașov (continuare 
în numărul de marți).

din

I. Marin, St. Badea. N*. Pirvan, Gh. 
Gheorghe, E. Hapci, C, Popa, C, 
Penciu, L. Buba. L Fisctiteanu, L 
Farcău, I. Stamate, Al. Brinzaru.

MARIN BELUȘICA (Roaid Bucuațti): 
„DACA AS FI AVUT LOTUL 

COMPLET-**

Locul 7 ocupat de echipa giuleș- 
teană în clasamentul seriei este de
parte de reputația ți valoarea a- 
cestei formații, de priceperea ți 
strădaniile antrenorului ei, Marin 
Belușica. Antrenorul Belușica ne-a 
mărturisit că, spre regretul său 
însă, anul acesta este nevoit să se 
„descurce" destul de greu deoarece 
mulți dintre luptătorii săi au ple
cat să-ți satisfacă stagiul militar. 
„Abia reuțesc să aliniez o formație 
completă. Dacă aș fi avut lotul 
complet — a subliniat Marin Be- 
iușica — era cu totul altceva. Așa 
nu am rezerve decit la două cate
gorii. Iată de altfel acest lot: N. 
Gingă, C. Cotovan, V. Bosînceanu, 
C. Ciobotaru, D. Aiacoboaei, Gh. 
Andrei, R. Pătrașcu, AI. Constan
tin, T. Ignătescu, V. Răduleseu, V. 
Moisil, Gh. Dolipschi".

MULTI TINERI LA DUNĂREA GALAȚI

După cum ne relatează corespon
dentul nostru din Galați, V. Ștefă- 
nescu echipa locală Dunărea va fo
losi în meciurile returului mulți 
luptători tineri : C. Basalîc, N. Hor- 
niceanu, C. Turcu, S. Achiriloale, 
V. Gabor și Gh. Ciobotaru, alături 
de M. Dumitru, C. Feodorov, L. Pa- 
raschiv, M. Danilov, N. Dănăilă, A, 
Savlovschi și St. Palade.

★
Iată clasamentul celor două serii 

înaintea etapei inaugurale 
rului:

a retu'

SERIA
steaua
Metalul București 
Aluminiu Slatina 
Dunărea Galați 
IPROFIL Rădăuți 
C. S Pitești

7. Râpid București
8. A.S. Armata Bacău
9. Dufiătea Tulcea

1, 
2.
3.
4.
5.
6.

2
2
3
4
4
5

160- 32 
113—104 
148— 94 
14ă—131 
33—124

150—162 
145—144

8 5 1
8 5 1
8 4 1
6 4 0
8 3 1
6 3 0 ____ ...
8 2 0 6 130—121
8 2 0 6 92-187

22
19
18
17
1«
15
14
12
12

1. Vulturii tex. Lugoj
2. Progresul București
3. C.F.R. Timișoara
4. Crișul Oradea
9. Steagul roșu Bv.
6. Dinamo București
7. A.S. Armata Cluj
8 Olimpia Saw Mare
I. Bleetroputere Craiova

SERIA VEST
6 6 0 0 167— 63 
8 5 0 3 130—121 
8305 * "
6 4 0 2
6 3 12
4 4 0 0
8 2 0 6

117-164 
142— 92 
151—176 
137— ÎS 
119—167 

6 63—191

16
18
14
14
13
12
12
11
10

CONCLUZIILE CONSFĂTUIRII METODICE DE LA CLUJ: 

ACTIVITATEA SPORTIVĂ DE MASE- 
PREOCUPAREA CENTRALĂ IN SPORTUL ȘCOLAR
Din suita acțiunilor care au pre

cedat deschiderea noului an șco
lar — acțiuni direcționate spre 
descoperirea celor mai bune for
me «i mai solide căi pe care să le 
urmeze anul de învățămînt 1972/1973 
— s-au numărat și consfătuirile 
metodice cu profesorii de educație 
fizică, reuniuni de lucru care au 
adus pe masa dezbaterilor atît pro
blemele esențiale pe care le-a re
levat anul precedent (astfel ca cele 
bune să fie promovate iar cele 
care n-au dat roade să fie aban
donate sau revizuite) cit și pro
blemele noi, preconizate pentru 
anul care de-abia și-a deschis por
țile.

Desfășurate pe bază de expu
neri — care au comunicat obser
vațiile șl învățămintele anului tre
cut — consfătuirile au invitat la 
ample discuții în cadrul cărora au 
apărut multiple propuneri noi, me
nite să îmbunătățească procesul 
instructlv-educativ, să modernizeze

lecțiile și să dinamizeze activitatea 
sportivă atît din școlile generale 
cit și din liceele de cultură gene- 
rlă. de specialitate și din școlile 
profesionale.

Tn județul Cluj, consfătuirile 
s-au desfășurat în sase centre 
(Turda, Dej, Gherla, Huedin, Cîm- 
pia Turzii și Cluj), prima zi fiind 
afectată problemelor legate de 
perfecționarea organizării și desfă
șurării lecțiilor de educație fizică 
și activităților sportive de la nive
lul centrelor, iar a doua, proble
melor legate de planificarea acti
vității de educație fizică și sport 
și a activității metodice, punctele 
centrale constituindu-le calendarul 
sportiv pe anul 1972—1973 și fixa
rea tematicii metodice pentru pe
rioada octombrie—-iunie.

Din suita referatelor susținute la 
consfătuirea de la Cluj, s-au evi
dențiat pentru consistentul lor con
ținut de idei : „Modernizarea lec
ției de educație fizică în școlile

DERBY-UL ETAPEI,
PARTIDA PROGRESUL - VOINȚA CLUJ

La Arad s-a desfășurat unul din 
turneele restante ale diviziei națio
nale de polo. Campionii țării, ju
cătorii de la Dinamo București, 
au înregistrat două victorii facile! 
15—2 (4—0, 3—0, 3—0, 5—2) cu Va
gonul Arad și 15—8 (3—0, 5—3, 
2—3, 5—2) cu Voința Cluj. Meciul 
dintre Voința și Vagonul a fost 
extrem de echilibrat șl s-a înche
iat cu victoria la limită a primei 
echipe: 11—10 (3—2, 3—4, 1—0,
4—4). lată și clasamentul după 
partidele de la Arad și înaintea 
etapei de astăzi Șl mîine i
1. Dinamo Buc. 8 t 6 o 153— 2115
2. Rapid 8ue. » s « o no— a ie
3. Voința Cluj 10 5 2 3 77— 73 12
4. Progresul Buc. 8 * 1 3 49— 30 0

B. I.S.F.S 10 4 1 5 53— 74 9
Politehnica 10 3 1 6 47—106 7

t Crișul Oradea 10 3 1 6 46—110 7
8. Vagonul Arad 10 2 2 6 47— 75 6
9. Olimpia Oradea 10 0 2 8 26—100 2

Noua etapă turneu programează 
în Capitală alte trei meciuri i as
tăzi, lâ Ștrandul Tineretului. de 
la ora 17 i Voința — Politehnica 
Cluj, iar mîine, la aceeași piscină, 
de la ora 10 Politehnica — Progre
sul, iar de la ora 17 Voința — Progre
sul. Celelalte întreceri se vor des
fășura la Arad (Rapid — Crișul, 
Vagonul — Crișul și Vagonul — 
Rapid) și Ia Oradea (I.E.F.S. — 
Dinamo, Olimpia — I.E.F.S. și 
Olimpia — Dinamo).

generale" (prof. Ovidiu Rusu — 
Școala generală 1 Cluj). „Informare 
asupra organizării și desfășurării 
campionatelor școlare și de juniori‘* 
(prof. Ioan Ldrincz — vicepreședin
te ai CJEFS), „Aspecte privind mo
dernizarea lecției de educație fizică 
în liceele de cultură generală" 
(prof. Li viu Harosa — Liceul 10 
Cluj), lucrări ce au Invitat la nu
meroase luări de cuvînt. în cadrul 
cărora s-a evidențiat tendința spre 
noutate, dorința de-a ieși dintr-un 
impas al tipizării.

Cîț privește calendarul — care 
prezintă cîteva noutăți, printre care 
festivalurile de vară (la înot, orien
tare turistică și fotbal) și de iarnă 
(la schi, patinaj și șah, cu etape 
finale pe țară în 1974 și 1975) — 
s-a subliniat caracterul lui „de 
masă“, în sensul obligativității de-a 
atrage, în competiții organizate, cit 
mai mulți copii — și asta nu nu* 
mai în timpul anului ci și în va
canțe — și s-a hotărît continuarea 
inițiativei clujene, aceea de a or
ganiza campionate județene școla
re la handbal, baschet și volei

Referitor la cuprinderea de masă 
a competițiilor școlare, s-a insis
tat pe asigurarea tuturor condiții
lor necesare acestei cuprinderi, 
subliniindu-se faptul că nici o e- 
chipă nu va putea evolua în eta
pele superioare ale concursurilor 
școlare, dacă nu și-a desfășurat 
etapele pe școală. S-a relevat, deci 
— și aceasta este esențial de reți
nut — preponderența de care să 
vor bucura în noul an școlar acti
vitățile sportive de masă, orienta
re ce presupune — după cum sub
linia și prof. Mihai Pivaru, inspec
tor școlar la Inspectoratul școlar 
județean — „o muncă intensă șl 
responsabilă din partea fiecărui 
profesor de educație fizică, o cola
borare mai fructuoasă între profe
sorii respectivi, organizațiile da 
pionieri, U.T.C. și conducerile șco
lilor, o mai complexă ințeiegere și 
un sprijin mai susținut din partea 
tuturor directorilor de școli".



IERI, LA OLIMPIADA DE ȘAH

ECHIPA MASCULINĂ A ROMÂNIEI A ÎNVINS
CU 3-1 FORMAȚIA R.D. GERMANE

• Selecționata feminină (1^ — cu Israel), la a 3-a victorie

consecutivă în grupa preliminară
MARIA ALEXANDRU LA ÎNTRECERILE DE TIR DIN CEHOSLOVACIA

Echipa feminină a României se 
îndreaptă ferm spre finala turneu
lui olimpic de la Skoplje. în runda 
a IlI-a a preliminariilor, formația 
noastră a întîlnit Israelul, cîștigînd 
cu l‘/2—'i2- La prima masă, Poli- 
hroniade a remizrt cu Gal, iar la 
cea de a doua, Baumstarck a în- 
vins-o pe Kluggs.

Același scor (IV2—1/i) s-a înre
gistrat în întîlnirea Bulgaria — Bra
zilia. Mongolia a întrecut cu 
Elveția.

Clasamentul după 3 runde 
următorul 1 1—2. România și

2—0

Unga-tanțat. Pentru locul II luptă
ria și R.F.G. (‘/i—Vi o întreruptă). 
Polonia 5, Ungaria 4Vi (1). R.F.G. 
3 (1).

Preliminariile competiției femini
ne se încheie duminică.

2—0 (2), Iugoslavia — Cehoslovacia 
1—1 (2), Spania —
(1), Polonia — Arr
Ungaria — Bulgar-

Soexiâa 1-•—l- i 
entna 2—1 flk 
a l-.t—*4» Q.

LOCUL 8 IN LUME
♦

★

im turneul final masculin Româ
nia a întîlnit în runda a II-a R.D. 
Germană. După cinci ore de joc se 
încheiaseră 3 partide. Gheorghiu a 
remizat cu Uhlmann, Ciocâltea, ]a 
masa a 2-a, cu Malich, iar Partes,

ț. *■

Vostova (Cehoslovacia), 11. Mieko 
Fukuno (Japonia), 12. Hu Iu-lan 
(R.P. Chineză).

Băieți : 1. Stellan Bengtsson (Sue
dia) — campion al lumii, 2. Nobu- 
hiko Hasegawa (Japonia), 3. Istvan 
Jonyer (Ungaria), 4. Li Cin-kuan 
(R-P. Chineză). 5. Kjell Johansson 
(Suedia). 6. Shigeo Itoh (Japonia), 7. 
Tiao Ven-iuan (R.P. Chineză), 8 Si 
En-tm (R.P. Chineză), 9. Anton 
Stipancici (Iugoslavia). 10. Mitsuru 
Kohno (Japonia), 11. Tibor Klampar 
(Ungaria), 12. Dragutin Surbek (Iu
goslavia).

In funcție de rezultatele care vor 
mai urma aceste clasificări vor su
feri, probabil, unele modificări, în 
vederea stabilirii ordinei favoriților 
pentru campionatele mondiale de la 
Sarajevo (Iugoslavia), din 1973 (5— 
15 aprilie).

PLSEN, 29 (prin telefon). Trăgătorii 
români, care participă la tradiționala 
competiție internațională din locali
tate, „Cupa prietenia", continuă să 
se comporte bine, obținînd rezultate 
superioare într-o companie foarte 
valoroasă. Astfel, la proba de pistol 
sport, reprezentanta noastră, Anișoa- 
ra Matei a ocupat valorosul loc II, 
cu 581 p (cifră egală cu recordul na
țional) în urma unui pasionant „duel“ 
cu sovietica Dimitrieva. Foarte bine 
s-au comportat și juniorii Costel 
Manole și llie Codreanu, clasați, în 
ordine, după ciștigătorul probei la 
armă standard 60 focuri culcat. După 
trei zile de întreceri țintașii români 
ocupă locul secund în clasamentul 
general ,loc pe care speră să-l men
țină și la încheierea competiției.

armă standard 60
1. Zarina
2. Katja

3. Voia
5 Ana 

Petrescu
1. A. Mitrofanov
2. M. Costel (Ro-

3. I. Codreanu (Roma-

ÎN PRIMUL EȘALON
REZULTATE:

focuri culcat — senioare : 
Bajba (U.R.S.S.) 597 p,
Ivanova (Bulgaria) 594 p, 
Sokolova (U.R.S.S.) 592 p... 
Goreti 590 p... 14. Melania 
580 p. Juniori : 
(U.R.S.S.) 594 p, 
mânia) 592 p, 
nia) 591 p... 9. Marina Vasiliu 589 p. 
Pistol sport 30-J-30 focuri — senioare:
1. Veronka Rozgonyi (Ungaria) 582 
p (la precizie 288 — la viteză 294),
2. Anișoara Matei (România) 581 p
(288—293) — record românesc egalat 
— la baraj 149 p, 3. Georgia Dimi
trieva (U.R.S.S.) 581 p (287—294) la
baraj 148 p (penalizată cu 2 p pen
tru un rateu)... 7. Ana Buțu 568 o
(278—289). Juniori : 1. A. Kuksa 
(U.R.S.S.) 588 
586 p, 3. I.
9. G. Galotă 
551 p.

După trei 
mentul arată 
U.R.S.S. 18 p, 
România 7 
U.R.S.S. 28 p,
3. România 1
U.R.S.S. 24 p, 2. România 16 p, 
R.D. Germană 13 p. CLASAMENT 
GENERAL : 1. U.R.S.S. 60 p, 2.
România 36 p, 3. Cehoslovacia 20 p,
4. R.D. Germană 16 p, 5. Ungaria 15 
p, 6. Polonia 14 p. Da întreceri parti
cipă trăgători din șapte țări.

C-e- de clasificări cin cadrul 
Feoerspe; Ixitomapcxsaie de Ten» 
de Masă a co~.ur.;cat clasamentele 
mcec.îie. feminin Si masculin. Iată 

t-seazâ ele:
Tett: 1. Lta H ui-cin (R-P. Chi- 

nezâ) — carripsoanâ a lumii, 2. Cen 
Mm-ci (R-P. Chineză), X Zoia Rud- 

(UJLSlSă. 4. Yulne Ohzeki 
-Japcc.a'. X Li Li RP. Chineză), 
6 Tosrnno Kowada (Japonia), 7. 
Beafrix KWhatf (Unfvia). 8. MA- 
RLA ALEXANDRU (ROMANIA), 9. 
Cea (R-P. Chineză), 10. Bona

Udă fiind

>>** f 1

KPîEZENTANIII UNGARIEI
ÎNVINGĂTORI LA C.M

DE PENTATLON MODERN
PENTRU JUNIORI

Mon-

a-
MiienU in 
finală ale CXI SUJt

garia 5>/s. 3 M' - i 1, 4—5. Bra
zilia și I ■. i '.Iveția 1. în
runde a IV- s dispută următea- 
- 'e meciuri ; nomâ'.ia — Bulgaria, 

t — Israel și Brazilia —

In timpul primei runde a turneului final al olimpiadei de K'
la intilnirea R.F.G — Ola-.d:

Telefooo A ? -Azerț

a în- 
Ger- 

'-jntea clasa- 
duce cu 1—o

4, 
O-

ti» i echipa U.R.S.S.
2—C format a R. D. 

trecut !n
Nftmda cane
Adfctialie.’. U.ILS^.

(un meci mai multk

dei i C.î

Dl »* <•

1. A.
p (!), 2. I. Bik (U.R.S.S.)
Sohra (Ungaria) 585 p...
561 p... 13. A. Cristea

MECI DE VOLEI AMICAL, LA BACAU
VIITORII— REPREZENTATIVA R. P. MONGOLE 2 3

zile de concurs clasa- 
astfel :

, 2.
P-

, 2.
13

FEMEI :
Ungaria 8 p,

BĂRBAȚI :
Cehoslovacia 15
p. JUNIORI :

mane ț: *1 
■rj.entuL f- C

fata

) i-rjoB a Tl-aj An^La a mai 
puACtw (in dauna Aus- 

ul ' eboi’cvacia — lu
ai e )<np rat pentru 
.nbelej partide au fost 
în?' -» 5 Cehoslova- 

gesiavi* 2 t (2).
în g upa a î'7-a, echipa 

a) s-a dis-

ir

CUP r'UND ALA’'
f SPADĂ

•vupa
. - î

[a s>„ dă, desfă- 
rc -it france- 

—ui Lauegaille: .e, rne . at cu ar
gint la J. O. de i' ■ hen. El a 
totalizat 95 de puni ud urmat 
în clasament de maghiarii Feny- 
vessi — 80 puncte și Kulcsar — 75 
puncte.

PAR1S 2» (Agerpres). — Campio- 
■teC =Krjdjal de pentatlon modern 
aerrat juninninr s-a încheiat la 

HMei cu victoria sportivului ma- 
gt-ar P-ank care a totalizat 5156 

' 1 c.'.-
:it compatriotul său Szombathely 

icte urmat de Gueguen 
5026 puncte și Balla 
4 993 puncte. în clasa- 

inai pe echipe, pe primul 
nația Ungariei cu 
tată de Franța — 
Suedia — 13 931 

U.R-S.S. — 13 927 puncte, 
- 13 730 puncte etc. Ultima 

ptvbfi. a eompet;*:e: — crosul — a 
tlsrigr.S ide francezul Cortes cu 

1228 puncte.

Cea de a treia și ultima întilnlre 
dintre voleibaliștii băcăuani și cei ai re
prezentativei R.P. Mongole s-a desfășu
rat, ca și precedentele, pe parcursul a 
cinci seturi. După un început mal greoi, 
cînd elevii lui V. Petrișor s-au impus 
fără prea mare dificultate în două seturi,

oaspeții s-au concentrat în joc și au răs
turnat situația. Ei au cîștigat următoarele 
trei seturi și, astfel, partida cu 3—2 (—7, 
—8, 12, 13, 8). Au arbitrat Gh. loniță șt 
V. Rață din Bacău. In partidele susținute 
aici, voleibaliștii din R.P. Mongolă au 
lăsat o bună impresie.

Ilie IANCU-coresp. județean

DUPĂ FINALA CUPEI INTERCONTINENTALE LA FOTBAL

RECORDUL ABSOLUT AL LUI AJAX

A luat sfirșit Balcaniada de yachting
• HORIA ISPAS ÎNVINGĂTOR LA CLASA ,, OPTIMI ST" • ECHIPAJUL

EM. GREȘI ANU - FL
ATENA. 2» (prin telefon! După a- 

proape o săpcămi-â de disputate în
treceri, vineri a luat sfirșit cea de-a 
VI-a Balcaniadă de yachting. Ero- 
lui.nd în compania unor redutabili 
veliști, reprezentanții noștri au avut 
o comportare frumoasă, situîndu-se 
pe primele locuri la clasele F. D. 
(„Olandezul zburător") și „Opti
mist". Vom începe cu unul dintre 
cei mai tineri sportivi din Iot — 
pionierul Horia Ispas, elev la Școa
la generală nr. 49 din București —

ULTIMUL MECI AL HOCHEIȘTILOR CANADIENI IN U.R.S.S
MOSCOVA, 29 (Agerpres). — E- 

chipa de hochei pe gheață a Canadei 
si-a încheiat turneul în U.R.S.S., In- 
tîlnind la Moscova, pentru a patra 
oară selecționata U.R.S.S. Peste 15 000 
de spectatori au fost prezenți în tri
bunele Palatului Sporturilor pentru a 
urmări această dispută sportivă. Ho- 
cheiștii canadieni, cu un finis mai' 
bun, au terminat învingători cu sco
rul de <5—5 (2—2, 1—3, 3—0) In ca
drul acestui turneu, echipa Canadei

a repurtat trei victorii (3—2 i 4—3 j 
6—5), pierzînd primul meci cu sco
rul de 4—5. In jocul de joi seara, 
punctele canadienilor au fost reali
zate de Phil Esposito (2), Cournoyer, 
Park Brad Bill White și Paul Hen
derson. De remarcat că punctul vic
toriei, înscris de Henderson, a fost 
realizat în ultimul minute al partidei. 
Pentru gazde au marcat Iakușev (2), 
Lutcenko. Șadrin și Vasiliev.

PANAITESCU A OCUPAT LOCUL III LA F. D
ocupa:

H - a

6 P.

I

HORIA ISPASROIBUTh.

(timp 
m-

p... 5. Dra-
6. Cristian

regată 
putut schi

intre
6 PIspas

Gheorghiev (Bulgaria) 
Bolls (Grecia) 29.4 p.

Anulindu-se ultima 
nefavorabili, care ar fi 
ba situația în clasamentul general. 
Pe primul loc la clasa F. D. a fost 
declarat cuplul Christos Bonas-An- 
tonis Bonas (Grecia) 0 p, urmat de 
echipajul Nicolas Dimon - Pavlos 
Konrk (Grecia) 9 p. Echipajul ro
mân .format din Emil Gresian — 
Florin Panaitescu s-a clasat, merito
riu. la această probă pe locul III 
(22,4 p).

Celelalte rezultate: Finn (se
niori) : Papai (Grecia) 0 p, 2. Boud 
(Grecia) 19,4 p, 3. Vasij (Grecia) 
19,7 p; juniori : 1. Sarik (Grecia) 
3 p, 2. Penkov (Bulgaria) 11,7 p, 
3. Popov (Bulgaria) 21,7 
goș Mihailovici 29,4 p. 
Rarinca 39,7 p.

I

AMSTERDAM, 29 (prin 
telex, de la trimisul nostru)

Trecuse de mult ora 2 din 
noapte și nici vorbă ca jo
cul, și larma, și cîntecul su
porterilor lui Ajax să înce
teze in marele careu din 
centrul Amsterdamului

Ajaxul, care refuzase, cu 
o ușurință tradusă de rnulți 
dintre noi drept neglijență 
cupa intercontinentală, anul 
trecut. ne-a dezvăluit o 
poftă deosebită de a o cîști- 
ga acum. Simțeau băieții lui 
Covaci că fără acest 
oricînd se va putea 
în istoria fotbalului 
un palmares ciuntit, 
trebuie să vă explicați pre
cipitarea neobișnuită a celor 
două săgeți, Keiser și 
Cruyff care foarte rar ei 
au fost ei. Subțiratecul Jo
hann mărturisise în ajun că 
vrea nu numai cupa inter
continentală ci și o victorie 
fără echivoc. Le-a avut pe 
amîndouă dar. așa cum an
ticipase Covaci, finala n a 
fost deloc ușoară.

Aici la Amsterdam ne-am 
reverificat o opinie care are 
șase ani vechime : anume 
că argentinienii sînt cei mai 
buni tehnicieni ai Amei icii 
de Sud, chiar dacă nu au 
felinitatea și spectaculozita
tea braziliană ; dar au ră
mas, mai departe, slabi ju
cători de echipă. Independiente a ju
cat foarte corect, sportiv, ingenios și 
variat, dar acțiunile ei nu au conți
nut niciodată mai mult de doi jucă
tori. Cind se va găsi antrenorul sau 
regulamentul pur argentinian care să 
aducă măcar disciplina tactică brazi
liană In aceste reuniri de 11 jucători 
din Buenos Aires, forța de odinioară 
a acestui fotbal va renaște. Dar e 
greu de prevăzut că așa ceva se va 
ivi acolo unde antrenorii sînt schim
bați săptămînal. ia fel birourile fede
rale ; îar selecționerul care deține 
recordul lonvegității se numește Lo
renzo și durata mandatului său a fost 
de... un an și jumătate.

Despre tactică și joc : scorul poate 
fi discutat ca proporții. Succesul olan-

trofeu 
vorbi 

despre 
Așa

cu 1—O in fi*

Agerpres

excelentă făcută de Neeskens și Ajax 
nala Intercontinentală cu

care au știut să 
maximă a ar- 

tun“

Amsterdam conduce 
Independiente 

Telefoto A. P.

dezilor nu comportă discuții. Replica 
argentinienilor — peste așteptări ca 
mod de așezare a forțelor pe teren 
și, mai cu seamă, ca spirit al duelu
lui. Se pare că în această direcție cei 
din Buenos Aires au ținut cu tot 
dinadinsul să șteargă atît impresiile 
cu care a revenit Ajax 
manșă a finalei și, mai 
compromită de pe acum 
mondial din 1978, despre 
nu vorbește prea frumos încă, cum 
bine se știe, și nici chiar F.I.F.A. nu 
este calmă și asigurată. Așadar, In- 
dependiente a urmărit să frîngă jocul 
la mijloc al lui Ajax și a reușit de
seori. Numai că în acest meci s-a 
petrecut un lucru cu totul neobișnuit! 
olandezii au cîștigat prin... mijlocașii 
lor de mare putere de pătrundere.

din prima 
ales, să nu 
campionatul 
care Europa

Neelskens și Muhren, 
sesizeze concentrarea 
gentinienilor spre „gurile de __
Cruyff și Keizer și le-au luat locul. 
Și a mai fost ceva ! intrarea acestui 
Rep. mezinul lotului lui Ajax. lansat 
de Covaci, cu multă pricepere, în 
momentul cînd trebuia. Băiețandrul 
acesta rapid și curajos a forțat des
tinul meciului și a înlăturat toate 
riscurile care existau încă, la doar 
1—0. Cei care au urmărit finala 
televiziune știu foarte bine 
acest 3—0 Stuy n-a șomat șl 
Holshof recunoștea că diferența 
tantă pentru el și coechipierii

O lămurire privind golul el 
al olandezilor. Independiente a 
mat poziția de ofsaid a Iui Cruyff 
care, într-adevăr, s-a aflat la limita 
lui „afară din joc“

Eftimie IONESCU

la 
că la 
însuși 
e fla- 
lui.

doilea 
recla

60 DE INSCRIPȚII
să-ți domini prea aspru adver- 

____ . ______  __ _ obținută de americani în pri
mul Challenge-round din istorie, cind adversarii fuseseră 
practic măturați de pe terenul din Longwood-Boston, era 
să fie de-a dreptul fatală „Cupei Davis“. Englezii — în- 
frînți cu 3—0 și cu două meciuri practic abandonate — 
n-au mai av-it poftă să treacă Oceanul în anul următor 
1901 a rămas fără vreun rezultat înscris pe răbojul compe
tiției și aceasta însăși se apropiase de un deznodămint 
prematur. Intr-adevăr, echipa challengeră ar fi trebuit să 
se înarmeze cu prea mari provizii de optimism, în ten
tativa de a smulge americanilor trofeul lor, pe terenul 
lor...

Nemiloasa regulă a avantajelor ce și le luase națiu
nea deținătoare se facea simțită, cu acuitate, de pe atunci. 
Și totuși, entuziasmul proverbial al englezilor avea să bi
ruie pînă la urmă obstacolele existente și cele presupuse. 
După o pauză de un an, mobilizînd pînă la urmă și pe 
marii lor campioni, frații Hugh — Lauric și Reggie Doherty, 
în echipă, britanicii navighează iarăși spre noul continent. 
Drumul lor este insă mai scurt acum, ei oprindu-se chiar 
la New York. Al doilea Challenge-round se dispută în 
Brooklyn, în umbra primilor zgîrie-nori. care începeau să 
urce timizi spre cerul tulbure al metropolei. O rezistență 
onorab'lă de data aceasta, americanii impunîndu-se la li
mită (3-2), cu toată absența lui Dwight Davis din meciu
rile de simplu. Asul american evolua doar la dublu și o 
confruntare directă Doherty — Davis n-a avut loc nici 
atunci. Rezultatul final era prevestirea primei călătorii 
transoceanice a trofeului, în anul următor, cînd _ la a 
treia ediție — englezii reușesc să obțină mult dorita Cupa 
de argint.

Pornită la drum, ea avea să nu se mai oprească nici
odată. An de an, „Salatiera" donată cindva de familia 
Davis a fost pusă în joc și doar cele două războaie mon
diale i-au întrerupt cursul. Ea devine „interna
țională" de la ediția din 1904, cînd o a treia țară se ală
tură celor două competitoare tradiționale, anume Belgia. 
Și, surprinzător, belgienii elimină pe americani tn runda 
premergătoare finalei, disputată de data aceasta în am
bianța specific britanică a Wimbledonului. La ediția ime
diat următoare, numărul țărilor participante înregistrează 
o nouă creștere, ureînd la 5. Pentru ca apoi, participările 
să se înmulțească mereu, cu rare fluctuații coborîtoare pe

Cîteodată nu 
sarul... Victoria

este bine 
categorică

graficul înscrierilor, ajungînd în zilele noastre la cifre 
impresionante. Un veritabil „record" a fost înregistrat la 
ediția actuală. In 1972 au luat startul 55 de reprezentative 
de țări, din toate continentele. Ceea ce vorbește de la 
sine despre anvergura competiției, la care poate nici nu 
îndrăznea să viseze cel care și-a înscris primul numele 
pe frontispiciul ei

Este una din prețioasele tradiții ale „Salatierei", aceea 
de a grava — după fiecare finală — numele jucătorilor fă- 
cînd parte din echipa învingătoare și chalengera ei. Dar 
primii gravori și-au luat prea mult spațiu pentru festiva 
lor caligrafie și iată că a venit un timp cînd întreaga cir
cumferință a strălucitorului bol a fost acoperită cu nume. 
Era în 1921, atunci cînd echipa americană — cu „marele" 
Bill Tilden și „micul" Bill Johnston — reluau cupa de la 
australieni, in meciul desfășurat la Auckland (Noua Zeelan- 
dă). Trebuia făcut ceva pentru a onora și pe următorii 
laureați. Atunci, donatorul a făcut următorul pas în do
tarea trofeului său. Davis comandă o frumoasă tavă de 
argint, pe care cupa să fie așezată, purtînd aceleași in- 
crustații de aur ca și cea dinții. Pe suprafața tăvii, tot 
în sens circular, au fost înscrise pe rind celelalte nume 
de competitori. Dar din nou viziunea primului Davis-cup- 
man se dovedi depășită de realitățile ce-i veneau în în- 
tîmpinare. Și tava fu complet acoperită, în 1934, atunci 
cînd competiția traversa o „eră“ de plină dominație eu- 
peană — franceză și britanică — a Challenge-roundurilor. 
nici aceasta n-avu darul să descurajeze pe neobositul Dwight- 
Filby, care mai caută încă o dată fondurile necesare în sei
ful familiei, pentru a construi Cupei un masiv postament 
din lemn de alun, pe care au fost montate 15 plăcuțe de 
argint, împodobite cu motivele tradiționale, unde puteau fi 
înscrise încă 30 de Challenge-rounduri. Ce a urmat, se poate 
ușor imagina. In 1970, o nouă mărire a fost necesară și ea 
a urmat inevitabil. S-a adăugat un al doilea postament, 
identic primului, ceea ce dă acum trofeului aerul unui ade
vărat monument, la scară mijlocie. Dispăruse eleganța pri
mară a Cupei, atît de suplă și familiară privirilor, faetnd 
loc, în schimb, unei masivități care vorbește elocvent desnre 
importanța ce a căpătat-o în anii parcurși. Aproape un sfert 
de secol de existență, 60 de finale consumate pînă acum .

în cîteva cuvinte, să scriem și despre cei ce au făurit 
cupa, prin muncă și talent. Macheta faimoasei „Salatiere" 
a fost desenată și realizată de William Knoll, maestru în 
orfevrerie din Concord (New Hampshire), la comanda ca
sei Sreve, Crump și Low din Boston. Tava de argint este 
opera bijutierilor B Starr și Gorham din New York, iar 
postamentul de lemn a fost realizat de casa Tiffany . ano 
comp, din același oraș. Cupa Davis, ca trofeu sportiv a 
fost înscrisă legal la data de 21 februarie 1900 Bolul pro- 
priu-zis are 33,02 cm înălțime și o anvergură de 45,72 cm. 
Cîntărește 6,052 kg. împreună cu cele două postamente are 
acum Înălțimea de aproximativ 0.74 m. Este asigurată la 
Banca West din New York Valoarea — inestimabila...

In 1969, cînd toate plăcuțele de pe primul postament au 
fost completate, nume noi și-au făcut apariția printre ilus
trele inscripții. A 58-a finală, disputată la Cleveland, a 
pus în fața campionilor americani o adversară nouă, venită 
din răsăritul Europei. Și. pentru prima' oară, în rîndul 
glorioșilor competitori ai Challenge-roundurilor, erau în-

Neale Fraser ridică imensa cupă de pe pos-.arr.en-. sărbătorind 
a 15-a victorie a echipei Australiei. In Challenge-roandu; din 
1959, la Forest Hills (3—2 cu S.U.A.)

scriși tenismanii României, cutezătorii Ilie Năstase și Ian 
Tiriac. Se știe, tentativa lor de atunci avea sâ eșueze, ca 
și cea care a urmat peste doi ani, la Charlctte Deși, in 
1971, românii au fost aproape (2—3) de a transforma un 
vis in realitate. Acum, urmează a treia tentativă.

Pentru a treia oară, nume românești vor apare gravate 
pe soclul „Cupei Davis“. Puține națiuni au avut această 
deosebită cinste. In total, au deținut pînă acum -Sala:.era* 
doar patru țări i S.U.A. (de 23 de ori). Anglia (9), Austra
lia (22) și Franța (6). Am dat ordinea cronologică de acces 
la prima victorie. Numărul challengerelor, echipele care 
și-au încercat șansa în marea finală este doar cu puțin 
mai mare, opt i Belgia, Japonia, Italia (de 2 ori), Mexic, 
Spania (2), India, R.F. a Germaniei.

Precizăm în această scurtă statistică, n-am inclus echipa 
țării noastre, după cum se vede, nici în prima nici In a 
doua grupă. Aceasta 
învestitura oficială a 
numele României în

pentru bunul motiv că așteptăm doar 
celei de-a 61-a ediții pentru a înscrie 
rîndul primelor laureate...

(Va urma)
Radu VOIA

AJAX INDEPENDIENTE 30
(min. 65 și 80).
Marques (Brazilia)

Autorii golurilor t Neeskens (min. 11), Rep
Arbitrul Romei (Paraguay) - ajutat la tușă de 

și Perez (Peru) — a condus formațiile :
AJAX : Stuy — Suurbier, Blankenburg, Hulshoff, Krol — Neeskens, 

Haan, Muhren — Swart (min. 61 Rep), Cruyff, Keizer.
INDEPENDIENTE : Santoro — Comisso, Sa, Lopez, Pavoni — 

Garisto (min. 76 Fero), Semenewicz, Pastoriza — Balbuena, Meglioni, Mircoli (mm. 71 Maga).

IN CUPELE EUROPENE
MECIUL ÎNTRERUPT LA SOFIA 
S-A REJUCAT

In competițiile europene de fotbal din 
primul tur (manșa a doua) s-au mai dis
putat două meciuri.

La Sofia s-a disputat tntîlnlrea dintre 
echipa locală Slavia și formația vest-ger- 
mană Schalke 04, din „Cupa Cupelor". 
Victoria a revenit oaspeților cu scorul 
de 3—1 (2—0), prin golurile marcate de 
Russemann (min. 4) .Scheer (min. 30) și 
Luetkebomert (min. 74). Punctul gazdelor 
a fost înscris de Mihailov. în ultimul mi
nut de joc. De notat că în urmă cu o zi 
meciul a fost întrerupt în min. 74 (la sco
rul de 2—1 pentru gazde) din cauza unei

IN ÎNTREGIME!
ploi torențiale. Apoi s-a hotărît ca în« 
tilnirea să se rejoace în întregime. în
vingătoare și în prmiul joc (scor 2—1)» 
echipa vest-germană s-a calificat pen
tru turul următor.

La Sosnowiec, în meci retur pentru 
„Cupa U.E.F.A.", echipa locali Za- 
glebie a învins formația portugheză 

.1 cu l—o (0—0) prin 
în min. 55 de Ambrozy. 
II al competiției s-a ca-
Vitoria Setubal, care ta 

cîștigat cu scorul de 6—1»

Vitoria Setubai 
golul marcat
Pentru turul 
li fi cat echipa 
primul joc a

CICLIȘTII ROMÂNI AU DOMINAT 
ETAPA A 8 a DIN TURUL BULGARIEI
SOFIA, 29 (Agerpres). — Turul 

ciclist a; Bulgariei, se apropie de 
sfirșit. Etapa a 8-a (Sliven—S-tara 
Zagora). 'a prilejuit afirmarea tină- 
rului rutier român Mihai Hrisoveni 
care a obținut o frumoasă victorie 
în disputa cu cei mai buni cicliști 
angajați în acest finiș al cursei, 
pentru cucerirea pozițiilor fruntașe. 
M. Hrisoveni a trecut primul linia 
de sosire la Stara Zagora. fiind 
cronometrat pe distanța de 73 km 
cu lh 31:01 (medie orară 48.480 
km). Cu același timp au fost înre
gistrați polonezul Lisz, bulgarii 
Iordanov și Petrov, românii Cernea 
și David. De altfel această etapă

a fost dominată de reprezentanții 
României situați pe locul întîi în 
clasamentul pe echipe cu timpul de 
4 h 39. Tricoul galben a fost pre-; 
luat de sportivul bulgar Ivan Ni 
kolov — 24 h 26:34. Cernea (R 
mânia) ocupă locul 6 ia 7:06. N 
Hrisoveni, după victoria obținuți: 
ieri, a urcat de pe locul 19 pe lo
cul 8. la 11:40 de lider. Ceilalți ci
cliști români N. David și Fr. Gera 
ocupă locurile 15 și respectiv 32.

1. 
la 
4.

Clasament general pe echipe : 
Bulgaria ; 2. Cehoslovacia —
12:18; 3. Polonia — la 13:48; 
România — la 16:31 ; 5. U.R.S.S 
la 22:13 etc.
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