
nOZttĂHT BW TOXTg TfUttUt WflȚT-VÂ f.

ZIAR All.CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

ANUL XXVIII — Nr. 7192 a 4 PAGINI 30 BANI Duminica 1 octombrie 1972

Noi recorduri 
mondiale 

Ia București?
Argentina Menis și Diana lorgova 

slnt decise să le realizeze...
Clubul bucureștean Dinamo dorește 

să asigure o organizare cit mai bună 
întrecerilor ediției a XlV-a a tra
diționalei Dinamoviade atletice, cu 
speranța mărturisită că aceste efor
turi vor fi concretizate prin obți
nerea unor rezultate prestigioase pe 
pista stadionului Republicii din Capi
tală. Dacă vremea va fi bună, 
atunci, cu siguranță că organizatorii 
și, deopotrivă, spectatorii bucureșteni 
vor avea numeroase prilejuri de sa
tisfacție. Spunem aceasta deoarece, 
în țara noastră, n-au fost prea multe 
concursurile atletice cu o participare 
atit de valoroasă, cu starturi popu
late de un număr atit de mare de 
vedete de prim rang ale atletismu
lui internațional. Și cum este firesc, 
atunci clnd, pe stadion, evoluează 
atîția ași (asta apropo de recenta 
Olimpiadă miincheneză !) performan
țele de mare prestigiu nu vor lipsi. 
Un nu știm ce, ne face, să fim a- 
proape siguri că bucureștenii vor 
avea fericita ocazie să vadă două... 
recorduri mondiale. Ne gîndim, în 
primul rînd la Argentina Menis, am
biționată de a urca cit mai repede 
noi trepte spre 70 de metri la arun
carea discului și la săritoarea din 
Bulgaria. Diana lorgova care se va 
sirădui să o învingă, indirect pe 
Heidi Rosendahl. mai precis recor
dul mondial, de 6,84 m, al acesteia.

AZI-JOCURI ECHILIBRATE 
ÎN DIVIZIA A LA FOTBAL

La Cluj, ieri:
Clasamentul nostru nu este 

chiar ciudat, întronînd pe pri
mele locuri echipe provinci
ale. Să ne amintim cum în e- 
diția trecută a campionatului 
cele „trei mari“ bucureștene 
nu au putut sparge plafonul 
mediocrității și să ne mai 
amintim cum la începutul

I campionatului anterior tot 
brașovenii, băcăuanii și plo- 
ieștenii plecaseră primii din 
ștart.

Ceea ce este sigur și intere
sant în etapa inaugurată ieri, 
cu jocul de la Cluj, ni se 
pare faptul că „jocul" pro
gramărilor va risipi triumvi
ratul care conduce plutonul, 
întrucît — în primul rind — 
Petrolul și Steagul roșu (sin
gurele echipe neînvinse) se 
întîlnesc în meci direct la 
Ploiești. După toate aparen
țele. deci, liderul de o săptă- 
mînă se va hotărî pe terenul 
Petrolului !

O retrospectivă cît de su
mară a drumului parcurs re
levă un fenomen puțin îm
bucurător : echipele cu res
ponsabilități în competițiile

Universitatea — Sport
internaționale (încadrăm aici 
și pe Dinamo și Steaua, care 
dau oameni echipei naționa
le) nu au încă forța unei re
prezentări conform valorii în 
campionatul intern. U.T.A. a 
„scăpat" de sarcini suplimen
tare, dar F. C. Argeș, Rapid 
și „U” Cluj, ca și cele două 
bucureștene amintite, își mai 
drămuiesc încă forțele pen
tru realizări care să le mul
țumească.

Etapa a V-a mai are însă 
un ,,clou“ al ei : la Reșița, 
ultima clasată, cea mai ne
productivă și mai ineficace 
formație din campionat, va 
juca o carte serioasă, înfrun- 
tind pe cealaltă echipă venită 
din „B“, Sportul studențesc, 
aflată după un frumos suc
ces în fața lui Dinamo. La 
Reșița, deci, ca și la Ploiești 
și București, se anunță con
fruntări de ambiții și dăruire. 
Am vrea nespus de mult ca 
ele să aibă și o încărcătură 
egală de fair-paly, ca de alt
fel, toate celelalte partide ale 
unei etape echilibrate si pli
ne de promisiuni. (I.C.).

Club Bacău 2-1 (1-1)
PROGRAMUL ETAPEI A V-A

Tg. Mureș : A.S.A. — Universitatea Craiova
Reșița : C.S.M. 
Ploiești : Petrolul 
București : Rapid

— Sportul studențesc
— Steagul roșu
— C.F.R. Cluj (Stadionul

publicii)
Arad : U.T.A. — Jiul Petroșani
București : Dinamo — F.C. Argeș (Stadionul

namo)
Constanța : Farul — Steaua

Re-

Di-

Toate meciurile vor începe la ora 15.30.

CLASAMENTUL
1. STEAGUL ROȘU 4 2 2 0 8— 0 6
2. Sport Club Bacău 5 3 0 2 8— 5 6
3. Petrolul 4 2 2 0 3— 1 6
4. Steaua 4 2 1 1 8— 4 5
5. Dinamo 4 2 1 1 7— 6 5
6. Farul 4 2 1 1 4— 6 5
7. „U" Cluj 5 2 1 2 6—12 5
8. F. C. Argeș 4 1 2 1 8— 4 4

9-—10. A. S. Armata 4 2 0 2 IC— 9 4
9--10. C.F.R. Cluj 4 2 0 2 3— 2 4

11. Jiul 4 1 2 1 4— 5 4
12. Sportul studențesc 4 1 1 2 5— 6 3

13—14. U.T.A, 4 1 1 2 2— 5 3
13—14. Universitatea Craiova 4 1 1 2 7—10 3

15. Rapid 4 0 2 2 2— 4 2
16. C.S.M. Reșița 4 0 1 3 0— 6 1

Baschelbaliș'ii universitari clujeni s-au numărat de fiecare dată printre vrotagoniștii campionatului națipl 
Iată o fază surprinsă la un meci disputat in sala Floreasca din București.

Foto : Paul ROMOișI
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SPORTUL Șl SPORTIVII
DIN CETATEA UNIVERSITAR

A CLUJULUI

Voleibaliștii de la Progresul blochează un nou atac al formației Electra

IERI, IN SALA GIULEȘTI

PRIMELE CONFRUNTĂRI 
IN CAMPIONATUL DE VOLEI

Sala Giulești a avut cinstea să 
găzduiască primele confruntări din 
ediția 1972—1973 a campionatelor 
naționale ale Diviziei A de volei. 
Primul fluier a răsunat la partida 
masculină Progresul — Electra. 
Meciul a purtat amprenta luptei 
îndîrjite pentru prima victorie a 
campionatului. Noii promovați au 
avut un început surprinzător de 
bun și au condus în primul set cu 
8—0, 9—1 cîștigînd, pînă la urmă, 
la 10 ! Progresiștii, la început sur
prinși, au făcut fată mai greu iure
șului jucătorilor de la Electra, apoi 
și-au mai temperat adversarii. Ei 
au egalat situația la seturi după o 
luptă echilibrată. Entuziasmul- jucă
torilor lui Cornel Porumb, însă, nu 
s-a stins. în setul al III-lea — cel 
mai disputat și mai interesant — ei 
au condus, în final, cu 14—12, dar 
din cauza unor preluări, mai puțin 
precise și a atacurilor stereotipe nu 
au mai reușit să facă punctul 15, 
permițînd Progresului să cîștige în 
prelungiri. în continuare, Electra nu 
a mai rezistat nici fizic și elevii lui 
Horațiu Nicolau au pus capăt par
tidei. Scor : 3—1 (—10, 9, 14, 5) pen

tru Progresul. S-au remarcat Poros- 
nîcu, Nicolau, Iliescu, de la înv.r.gâ- 
tori, respectiv Popescu. Au arbitra: 
bine A. Dinicu și V. Dumitru.

în continuare, s-au desfășurat 
partidele feminine I.E.F.S. — Cons
tructorul 2—3 (—7, 9. —9, 11, —2>': 
și. Medicina — Universitatea Bucu
rești 3—0 (10, 13, 9).

Mercurul termometrelor stațio
nează la 8 grade Celsius, la Cluj 
e — parcă — primăvară. O primă
vară ce se instalează aici în preaj
ma fiecărui început de octombrie, 
atunci cînd mii de studenți, veniți 
ia Cluj din toate colțurile țării, 
împrospătează atmosfera meditati
vă a străvechiului Napoca, îi dau 
vigoare și ritm, tinerețe și culoare.

Pentru acest 1 octombrie au ve- - 
nit la Cluj peste 13 000 de studenți. 
13 000 de inimi năvalnice care bat 
cu încredere la porțile cetății știin
ței. 13 000 de spirite receptive, 
tărîte să urce o nouă treaptă 
verticala cunoașterii, 13 000 de 
puri care — dorindu-se cu un 
port trainic pentru clocotul inimii 
și aspirațiile minții — vin să se 
oțelească, împlinind astfel 
anticului Juvenal : „Mens 
eorpore sano“.

13 000 de studenți (cifra 
reprezintă numai pe cei „i‘ 
care se „predau" acum, cu încre
dere și respect, sutelor de pedagogi 
ai școlii superioare clujene — mulți 
dintre ei profesori de reputație 
mondială, dascăli care, răspunzînd

ho
pe 

tru- 
su-

dictonul 
sana in

aceasta
,de la zi")

marilor comandamente ale epocii 
noastre, se străduiesc să realizeze 
cit mai bine vlăstarele care le sînt 
încredințate, astfel ca generațiile 
care își iau zborul pentru a-și do
vedi talentul și vrednicia în miile 
de școli și în institutele de știință 
și cultură, în clinici și spitale. în 
întreprinderi și instituții, în coope
rative și ferme, să poată răspunde 
nu numai solicitărilor locurilor lor 
de muncă, ci și acelor mari, dar 
nobile sarcini de care vorbea se
cretarul general al partidului, tova
rășul NICOLAE CEAUȘESCU, în 
cuvîntarea sa rostită, anul trecut la 
București, la mitingul consacrat des
chiderii anului de învățămînt uni
versitar :

„Voi, care vă găsiți astăzi pe 
băncile școlii, constituiți schimbul 
de mîîne, chemat să continue cele 
mai înalte tradiții revoluționare, de 
luptă socială și națională ale parti
dului nostru, de luptă pentru so
cialism ; voi va trebui să asigurați 
dezvoltarea mai departe a forțelor 
de producție, perfecționarea rela
țiilor de producție și a întregii ac
tivități economico-sociale, ridicarea 
patriei noastre pe noi culmi ! Vouă

riivă va reveni sarcina de a 
România pe culmile civilizației 
derne, . pe culmile luminoase I 
socialismului ! d

Pentru a putea să vă indeifl 
mîine această misiune de ■ 
răspundere trebuie să vă n^9 
astăzi, să invățați, să invă^F 
împletiți învățămintul cu 
cu practica, cu viața! Xumjl 
veți putea fi în stare să contig 
Pe o treaptă superioară, ceea 
au înfăptuit și înfăptuiesc inail 
șii voștri !“

13 000 de studenți, cărora 11 
dăruiesc acum amfiteatre noi i 
recondiționate, săli curate și 1J 
noase, laboratoare și ateii 
utilate, biblioteci excelent 
trate și 26 de cămine, dir 
18 — care compun cele d- 
complexe cu o capacitate 
8 000 de ‘ 
bijuterii 
confort.

13 000 
cu asalt terenurile și sălile de sJ

Nușa DEM>4

ître | 
xiă 
de q 

locuri — sînt ad»văj 
arhitectonice și mpdeîd

de studenți, care vor

(Continuare in pag. a 3-a,

la
Calea

amiază,
din 
disputat ul- 
din cadrul 

naționale 
fru-

Ieri după 
baza hipică 
Plevnei s-au 
timele probe 
campionatelor 
de călărie. Vremea 
moașă a oferit concuren- 
ților condiții mai bune 
de desfășurare a între
cerilor.

Primii care s-au pre
zentat la start au fost că
lăreții înscriși la proba de 
obstacole, categoria grea. 
Așa cum era de prevăzut, 
lupta pentru titlu s-a dat 
între Constantin Vlad (Di
namo) cu Sondor, și Au
relian Stoica (Petrolul Plo
iești) cu Pikup. Sportivul 
ploieștean s-a comportat 
foarte bine, a abordat cu 
multă siguranță fiecare 
obstacol, încheind par
cursul cu 0 puncte. în 
schimb, concurentul dina- 
movist a doborît, 
penalizat cu

CAMPIONATELE NAȚIONALE

450 
pe

A

Premiafii campionatului de viteză .* 
pion al probei, încadrat de Anton V-

Negoescu (Eto

an Laibner (Dinamo), noul cam- 
■ (Dinamo) — locul III și Florian 
) locul II

Foto 1 D. NEAGU

STEFAN LAIBNER (Dinamo) 
NOUL CAMPION DE VITEZĂ AL TĂRII

Meciul de tineret România — R. S. S. Ucraine

ȘAPTE VICTORII

ALE ATLEȚILOR NOȘ
IN PRIMA ZIDEC&Z

fiind 
r______ 4 p. în a-
ceastă situație, avînd în vedere că 
după două manșe ambii călăreți 
au acumulat același număr de pe
nalizări, conform regulamentului, 
s-a disputat, pentru desemnarea 
învingătorului, un parcurs de ba
raj. De această dată, însă, Aure
lian Stoica cu Pickup nu a mai 
reeditat evoluția precedentă, dobo- 
rînd două obstacole, în timp ce 
Constantin Vlad cu Sondor, doar 
unul, reușind, astfel, să se claseze 
pe primul loc.

Clasament: 1. CONSTANTIN
VLAD (Dinamo) cu Sondor 8 p — 
campion național, 2. Aurelian Stoi
ca (Petrolul Ploiești) cu Pickup 8 
p, 3. Cornel Ilin (Steaua) cu Zefir 
52»/» p.

Fără îndoială, cea mai pasionan
tă probă a fost cea de obstacole — 
echipe, rezervată juniorilor. Din 
cele cinci formații aliniate la start, 
trei au reușit să se mențină la e- 

z,galitate după disputarea celor două 
manșe : Steaua, C.S.M. Iași și Ro
vine Craiova. în schimb, prin eli
minarea în prima manșă a cîte 
unui component al formațiilor Pe
trolul Ploiești și Filmul București, 
acestea au ieșit din concurs, da-

Constantin Vlad cu Sondor s-a dovedit a fi cel mai bun in proba de obstacole, 
categoria grea, desfășurată, ieri, in ultima zi a campionatelor naționale

2,1 sec mai mic decît al ieșenilor, 
suficient însă pentru a îmbrăca 
tricourile de campioni.

Clasament: 1. STEAUA (Dania
Popescu cu Piersic, Sorin Soveja 
cu Oglinda, Gheorghe Popescu cu 
Perla) Op — campioană națională, 
2. C.S.M. Iași, 3. Rovine Craiova.

descompletăril reprezentati- 
Firește, pentru aflarea for- 
campioane s-a recurs la un 

contracronometru. Sorin Io- 
cu Val și Nicolae Piculeață

torită 
velor.
mației 
baraj 
nescu 
cu Palermo (a cărui evoluție tre
buie s-a remarcăm cu deosebire), 
de la Rovine Craiova, au terminat 
cu 0 puncte, cu timpul de 82,8 sec., 
ceea ce le dădea mari speranțe 
pentru ocuparea locului I. Dar, 
bucuria le-a fost de scurtă durată, 
deoarece ieșeanul Constantin Car- 
vai cu Bețiv și colegul său de e- 
chipă Paul Mazilu cu Atom au 
terminat fără greșeală, trecînd pe pri
mul loc, ca urmare a înregistrării 
unui timp superior: 79,8 sec. Din
tre cei trei echipieri ai formației 
Steaua (care au terminat ambele 
manșe cu 0 p penalizare), în baraj 
Gheorghe Popescu cu Perla este 
penalizat pentru o derobare și 
doborîrea unui obstacol. După e- 
voluția foarte bună a lui Sorin So- 
veja cu Oglinda, doar Dania Po
pescu cu Piersic mai putea aduce 
victoria formației sale. Ceea ce se 
și întîmplă la capătul unei exce
lente curse. Timpul înregistrat de 
către călăreții steliști este doar cu

Ieri după amiază, ăm asistat la 
prima reuniune a campionatului 
național de velodrom, rezervată se
niorilor. în fapt, un duel pentru 
întîietate între reprezentanții clu
burilor Dinamo și Steaua.

Așa cum ne-am așteptat, de data 
aceasta victoria finală, și deci titlul 
de campion național la viteză, a 
revenit lui Ștefan Laibner. Este cel 
de-al cincilea titlu de campion na
țional cucerit de dinamovist. La cei 
23 de ani ai săi, Laibner este un 
alergător deosebit de dotat, ambi
țios, foarte serios și cu perspective.

Dintre disputele de la „viteză" 
cel mai mult gustate de public au 
fost semifinalele probei. Prima semi
finală a reunit pe Laibner și 
George Negoescu. Ultimul se aș
tepta la o cursă de tatonare, cu

INAUGURAREA

INTERN DE
START IN „CUPA

Așa cum am anunțat, începînd de 
astăzi sezonul intern de hochei de
butează cu o nouă ediție a „Cupei 
României", care se va desfășura în 
Capitală, pe patinoarul „23 August”. 
La startul întrecerilor vor fi pre
zente toate formațiile noastre frun
tașe, mai precis cele din primul e- 
șalon : Dinamo București, Steaua, 
Avîntul Miercurea Ciuc, Agronomia

SEZONULUI

HOCHEI
ROMAN IEI“
Dunărea Galați, I.P.G.G.Cluj,

București, Avîntul Gheorghieni și 
Tîrnava Odorhei. în programul pri
mei zile figurează următoarele 
jocuri : Dinamo — Tirnava Odorhei 
(ora 8,30), Steaua — Avîntul Gheor
ghieni (ora 11>, Avîntul Miercurea 
Ciuc — Dunărea Galați (oca 16) 
Agronomia Cluj — I.P.G.G.

dibristica® de rigoare etc. etc. 
oner însă, sigur pe el, lasă orice 
fxriu de o parte, atacă de la 

de m, îl prinde pe Negoescu 
picior greșit și... dus a fost, 
oroape identică, ca desfășurare,

a ::st și cea de a doua semifinală. 
A r . rolul lui Laibner l-a jucat 
fratele lui George Negoescu, Flo
rian. iar pe al lui George, Anton 
Neagoe. Florian cîștigă deci fără 
probleme. Și astfel, avem ocazia să 
asistăm la o nouă reeditare a tra- 
d:::analei lupte dintre cei doi pis- 
tarzi i Laibner — FI. Negoescu. Mai 
b:".e pregătit, de data aceasta, 
Laibner cîștigă de o manieră care 
nu a dat loc la replică. în finala 
pentru locurile 3—4, disputată între 
Gecrge Negoescu și Anton Neagoe, 
victoria a surfs, după disputarea a

manșe, lui Neagoe. Clasament:
ȘTEFAN LAIBNER (Dinamo),

campion național de viteză, 2. FI. 
Negoescu (Steaua), 3. A. Neagoe (Di- 
namo), 4. G. Negoescu (Steaua).

Gheorghe ȘTEFANESCU

BACĂU, 30 (prin telefon, de la tri
misul nostru),

Freamăt de tinerețe, ieri, după 
amiază, pe stadionul „23 August" din 
localitate. Cîteva mii de școlari au 
luat loc în tribune pentru a urmări 
pasionantele dispute dintre tinerii 
atleți români și ucraineni.

Timp de concurs ideal; doar pista 
de alergări, udată zile în sir de 
ploaie, n-a putut fi Ia înălțime. 
Prima zi de întreceri, cu un pro
gram dens și respectat aproape la 
secundă (un sincer bravo organiza
torilor, care se achită foarte bine de 
obligațiile lor la această frumoasă 
premieră) și dispute interesante fac 
din această tradițională întîlnire bi
laterală un spectacol ce merită a fi 
urmărit.

După primele starturi, sportivii 
români au avut cîteva satisfacții. 
Sandu Mitrofan a cîștigat la mare 
luptă „suta", în 10,7 secunde, urmat, 
în același timp, de Dorel Cristudor, 
iar succesul nescontat al sprinterilor, 
avea să fie dublat, două ore mai 
tîrziu, prin victoria ștafetei de 
4x100 m. Talentatul nostru semifon- 
dist Gheorghe Ghipu s-a clasat pe 
primul loc la 1500 m în 3:53,7, chiar 
în ziua în oare a împlinit 18 ani! 
Așadar, o dublă felicitare pentru 
elevul Georgetei Dumitrescu. "Con
stantă în evoluțiile sale, Eva Zorgo 
a aruncat sulița la 53,12 m, cu 
proape șase metri .mai mult decît 
secundata sa. Natalia Andrei 
m), Valentina Cioltan 
cvartetul f„..’.. 
mărit la șapte 
echipelor 
uniune.

a-
(1500 

i (greutate) și 
feminin de 4x100 m au 

numărul succeselor 
române în această re-

trei
1.

Mai merită a fi 
foarte bună a lui 
care a îmbunătăjit 
un minut recordul 
de 10 km marș (co 
în urmă cu o săptă 
ța). Mai slab s-âu 
Vulescu, Marta Sz 
Nedelcu și chiar 
Paul Gheorghiu, de 
în orice caz, mai : 
performanțelor.

Pe foile de con 
scrise următoarele 
(B): 1. 
14,5, 2.

i Con!
■ Rol 

Mail 
.Antet 

..-e așted 
rapd

fost
110

rfș (R) 14.1 
'. 4. Viacel

: 100 m (B)
i) 16,7, 2, E

Evgheni 
Mad Arahin

Alexandr 
Radu Ga

Dumitru Scrab (R) 
Naidenko (U) 15,6 
Sandu Mitrofan (1 
Cristudor (R) 10,7. 
seko (U) 10,7, 4.
10,8 ; 100 m (F): 1 
(U) 12,1, 2. Adriar._
3. Ala Kiseleva (U) __ , ..
Măgirescu (R) 12,4: 1500 m (B
Gheorghe Ghipu 3:53,7, 2.
Korcenko (U) 3:53..-, 3. Nicolae 
nescu (R) 3:55,0, 4. Nikolai 19
katko (U) 3:56,6 ; 100 m (F) : L ]
Ziuskova (U) 56,1, 2. Natalia li 
vata (U) 56,8, 3. Aurelia Fiiipj 
56,8, 4. Elena Tăriță (R) 57,0; I 
utate (B) : 1. Anaîoli Jarcej
16,86 m, 2. Marin Iordan (R)
3. Ghenadi Tiscenko (U) 16,03 J 
Paul Neagu (R) 15.59 m ; suliță I 
1. Eva Zorgo (R) 63,12 m, 2. xJ

Adrian VASS1

1 latiana Sk
Surdu (R)
12,3, 4. <

(Continuare în pag. a 4-

Concurs național de zbor cu mo
Începînd de luni pe aerodromul 

Strejnic de lingă Ploiești se va des- 
. fășura un concurs național de zbor

CERNEA Șl HRISOVENI ÎȘI MENȚIN
LOCURILE IN TURUL

Cea de a IX-a etapă a Turului ciclist 
al Bulgariei (Stara Zagora — Pazardjik, 
13 km) a fost câștigată de italianul 
Plaeeentl in 3b 16,37 — medie orară 
39,IM km. In același timp au trecut 
linia de sosire Srinetterer (Austria), Si
nicin (U.R.S.S.). Kowalski (Polonia), 
Hrisoveni (RomăoU), Ziblrez (V.R.S.S.),

BULGARIEI
(România). în clasamentul ge-Cernea __________ ____ _____________

neral conduce Ivan Nikolov (Bulgaria), 
urmat de Llsz (Polonia) la 4:15. Cernea 
se află pe locul 6 la 6:49, iar Hrisoveni 
pe locul 8 la 11:23. In clasamentul 
general pe echipe : 1. Bulgaria, 2. Ce
hoslovacia, 3. Polonia, 4. Bomânia (la 
15:40), 5. U.R.S.S., 6. Polonia etc.

cu motor care _-prinde urc 
rele probe: 1. r. - de viteză 
gularitate, 2. aterizare la pun 
și 3. inaltă acroocție (exercit 
puse și liber alese). Participă 
cest concurs un număr de 16 
reprezentînd aerocluburile: 
cea Zorileanu--Brașov, . 
Vlaicu“-Bucureș- „Moldovi 
„Gheorghe Bănciulescu“-Plo:« 
S.S.A. Focșani. Programul pi 
pentru ziua de luni descai 
festivă, urmînd ca de marți I 
ceapă desfășor rea întrecerii! 
dinea probelor fiind stalfl 
către directorul de concurs ta| 
ție de condiț.ile atmosferioeJ

/



URMAȘELE LUI IOLI
ZBOARA TOT MAI SUS

METRI !LA ORIZONT O CIFRA FANTASTICA — 2
ÎNĂLȚIMEA - PROBĂ DE AVANGARDĂ A ATLETISMULUI FEMININ

• ••

CĂRȚI
ÎN EDITURA

NOI
STADION

FOTBALUL
N-A FOST CREAT

NOI PREMII PENTRU F1LMUI SPORTIV ROMÂNESC
J Recent, Ia Kranj (Iugoslavia) s-a 
încheiat cea de a IV-a ediție a 
;'kstivalului intemațianal al filmu- 

pyui de sport și turism, organizat sub 
"gida Comitetului de sport și tu- 
ism C.I.E.P.S. al UNESCO.
în cadrul festivalului au fost 

prezentate peste 120 de filme, apar- 
ținînd unor scenariști și 
din aproape 30 de țări i 
Australia, Bulgaria, CA 
Franța, R.F. a Germaniei, Iugosla
via, Polonia, România, S.U.A., 
U.R.S.S. și altele.

/ Pentru concursul propriu-zis, ju
riul a reținut doar 46 de filme, 
printre care șl cele realizate de ci
neaștii români — „Educația fizică 
și sportul în România", „Anul băr- 
ciilor de aur" (scenariul i
liobanu, regia s Erwin 
[Minivolei", „De la 3 la 5 
’scenariul i Cornelia Ghibu, 
Eugenia Gutu) și „Asaltul" 
iul și regia i G. Narti).
De menționat, că printre

regizori
Anglia,

Bulgaria, Cehoslovacia,

Marion 
Szekler), 

ani" 
regia • 

(scena-

concu-

renți s-au aflat și cîțiva cineaști de 
reputație internațională, printre 
care R. Polanski și LelouCh, ale căror 
filme au întrunit, în final, aprecie
rile juriului, numărîndu-se printre 
cele premiate,

Dintre filmele românești, două 
s-au numărat printre laureate. Este 
vorba de „Minivolei" și „De la 3 Ia 
5 ani", realizări onorate, de altfel, 
cu premii și la alte festivaluri in
ternaționale. Trebuie să precizăm, 
de asemenea, că ele s-au bucurat 
de o bună primire nu numai din 
partea juriului, pentru calitățile ar
tistice, ci si din partea specialiști
lor, avînd în vedere faptul câ cele 
două filme tratează problemele edu
cației fizice și sportului la copii.

Vom adăuga, în încheiere — sub
liniind, totodată, faptul că sportul 
oferă un larg cîmp de investigare 
sub diferite aspecte — că 
neaști din 8 țări au avut 
giul să se numere printre 
Australia, Anglia, Franța,

doar ci- 
privile- 

laureațiî 
R.F. a

Germaniei, Iugoslavia, Ungaria, 
U.R.S.S. și România.

Acest frumos succes< este o con
firmare a faptului că dispunem de 
mari posibilități în acest domeniu 
(care nu este numai pur artistic), 
ceea ce ne determină să sperăm că 
vom putea nota în viitor noi per
formanțe ale filmului sportiv româ
nesc.

După recordul mondial al Argentinei Menis (67,32 m)

PRIETENII

AHJR/

de

(UNII

Borna de 67 m: — De cinci sint, nu m.i-am sucit atit gitul.
Desen de AL CLENCIU

Minunată, performanță : 
Menis : nou record mondial ! 
Discul ei nu-i muzical. 
Totuși are... rezonantă

Titu FILIPIDESCU
Campionul mondial de șah, Bobby 

Fischer, 
păstreze

IN 4 RÎNDURI
Argentina Menis : 67,32 m la arun

carea discului !

SPORTUL IN
TIMBRE POȘTALE

•••

ca-Un loc tot mai important în 
drul emisiunilor poștale din lumea 
întreagă îl ocupă tematica sportivă. 
Un exemplu în acest sens îl oferă și 
Ministerul Poștelor din R.D. Germa
nă care în ultimii 12 ani a tipărit 
1540 emisiuni poștale; din acest 
impresionant total. 170 au fost de
dicate evenimentelor sportive, cele 
mai multe fiind de inspirație olim
pică.

NIMENI NU n DOMINA ȘTACHETA CUM A FĂCUT-O IOLANDA
Știam, la vremea respectivă, că re

cordul mondial la săritura în înălțime 
care aparținea Iolandei Balaș (1,91 m) 
era cea mai valoroasă performanță a 
atletismului feminin.

Intre tirrtț» recordurile mondiale 
s-au îmbunătățit la toate probele, a 
fost întrecut și rezultatul Iolandei, așa 
că, pentru a vedea cum este cotată 
performanța de 1,94 m reușită acum 
o săptămină de Iordanka Blagoeva, 
am apelat din nou la tabela interna
țională de punctaj. Ce reprezintă a- 
cest 1,94 m, pentru care tabela pre
vede 1 158 p, în raport cu celelalte 
probe ? Iată valorile pe care ar tre
bui să le atingă recordurile celorlalte 
probe feminine (în paranteze am pus 
recordurile actuale) : 100 m — 10,78 
(11,0), 200 m — 21,9 (22,4), 400 m - 
49,8 (51,0), 800 m — 1:55,9 (1:58,5), 
1 500 m — 4:01,1 (4:01,4), 100 mg — 
12,0 (12,5), lungime — 7,20 m (6,84 m). 
greutate — 20,11 m (21,03 m), disc — 
67,36 m (67,32 m), suliță — 68,98 m 
(65,06 m). După cum vedeți, singurul 
record mondial actual superior celui 
de la săritura în înălțime este acela 
al aruncării greutății, unde Nadejda 
Cijova „sparge" tabela, care se 
prește la 21,00 m !

înălțimea este, deci, o probă de 
vangardă a atletismului feminin, 
orizontul ei profillndu-se o cifră 
care o considerăm cea mai spectacu
loasă graniță atletică : 2 metri ! Dru
mul parcurs de la acei 1,55 m reușiți 
în. 1926 de englezoaica Mary Green, 
la recordul actual este uriaș și, fără 
doar și poate, meritul cel mare al a- 
cestui salt, „partea leului" în această 
escaladă aparține Iolandei Balaș, Ioli 
a stabilit primul său record mondial 
în 1956 — 1,75 m — apoi, cu un scurt 
intermezzo — Mildred Mc Daniel 
1,76 m în 1956, rezultat egalat în anul 
următor de Iolanda, și 1,77 m Cen- 
Fen-iun In 1957 — marea noastră 
campioană a dus singură recordul 
pînă la 1,91 m. Este adevărat, recor
durile sînt făcute pentru a fi bătute, 
așa s-a întîmplat după un deceniu și 
cu acel fabulos 1.91 m, dar Iolanda 
Balaș rămîne, neîndoios, cea mai 
proeminentă figură a acestei probe. 
Cele 14 recorduri mondiale, cele 2 
titluri olimpice consecutive, diferența 
dintre rezultatul ei maxim și acelea 
ale secundantelor ei de atunci, faptul 
că timp de 8 ani nu a pierdut nici 
un concurs, îi conferă un loc unic în 
istoria atletismului. Iolanda Balaș a 
„tras" proba după ea, și dacă recor
dul ei a însemnat multă vreme o 
barieră psihologică, în spatele lui 
acumulările cantitative au fost o rea
litate, în momentul depășirii lui 1,91

m existînd un număr foarte 
săritoare cu performanțe în 
1,85 m.

Un mare merit în deschiderea dru
mului spre marea graniță a celor 2 
metri revine și austriecei Ilona Gu
senbauer, și nu atît prin centimetrul 
adăugat, cît prin depășirea barierei 
psihice reprezentată de recordul Io
landei Balaș. într-un an — după ce 
Gusenbauer a sărit 1,92 m —alte două 
atlete au trecut de 1,90 m, una dintre 
ele — Ulrike Meyfarth — reușind tot 
1,92 m iar alta, Iordanka Blagoeva 
1,94 m. într-un interviu pe care atleta 
austriacă li acorda anul trecut la 
cîteva momente după ce reușise 1,92 m 
ea declara că este fericită pentru 
record dar că „nimeni nu va reuși 
vreodată să domine proba așa cum 
a făcut-o săritoarea româncă".

Cîteva cuvinte despre autoarea ul
timului record mondial. Iordanka Bla- 
goeva folosește — ca și Gusenbauer 
— săritura cu rostogolire ventrală. 
(Iolanda Balaș sărea cu foarfecă du
blă, Un procedeu mai puțin avan
tajos din punct de vedere mecanic). 
Se pare deci că acest stil este totuși

(ILONA GUSENBAUER)
mare de 
jurul lui

BALAȘ"
cel mai valoros, deși apariția „flop“- 
ului este, în special pentru proba fe
minină un cîștig însemnat. Sărind 
1,94 m, Blagoeva și-a depășit cu 20 
cm propria-i înălțime fiind și din acest 
punct de vedere recordmană mon
dială. și a redus diferența față de 
recordul masculin la 35 cm. (Cea mai 
mică diferență înregistrată — 34 cm 
în 1901 : 1,91 m Iolanda Balaș, 2,25 m 
Valeri Brumei). Acum 11 ani, rezul
tatul Iolandei era superior unor re
corduri naționale masculine. Nu știm 
dacă performanța Iordankăi Blagoeva 
poate revendica acest titlu, cert este 
că ea ar fi devenit, cu acest rezultat, 
campioană olimpică masculină în 1928 
la Amsterdam I Oricum, Blagoeva ar 
putea concura azi în destule 
cursuri masculine fără a se 
de rîs.

Cît va rezista noul record 
dial ? Cine va fi succesoarea
toarei bulgare? Va ridica chiar ea 
ștacheta peste 2 metri ?

Vom afla răspuns la aceste între
bări intr-un viitor care este, poate, 
mai apropiat de noi decît credem.

DE DIAVOL*]

con- 
face

mon- 
sări-

NELINIȘTITUL RANGERS

UMORUL BRITANIC

izatorii meciului de rugby, 
la Cardiff între selecționa- 
Galilor și Franța, au avut 

■jtăți cu serviciul de ordi- 
rită numărului foarte mare 

etatori rămași afară. Nemai- 
,-se face față presiunii exer- 
ie mulțime, au fost 

polițiști pentru

După ce a fost vedeta unui scan
dal de mare răsunet, în urma că
ruia U.E.F.A. i-a interzis participa
rea la toate turneele cupelor euro
pene, iată că clubul scoțian Glas
gow Rangers este iarăși înconjurat 
de trista faimă a huliganismului 
în sport. Fanaticii săi suporteri au 
luat-o 
furia 
căilor 
vastat 
întreg 
gă acest oraș de Glasgow.

mtut constata însă
în timp ce majoritatea pa- 
lor își păstrau cu rigurozita- 

• sectoarele, au existat și cîini mai 
idulgenți sau care s-au lăsat pur

r simplu mituiți cu chiftele spre a
lichide ochii atunci cînd unii spec-
htori fârâ bilete se furișau în sta
|ion. Pli'îâ ta urmă toată lumea a
pst raiiițumită, deși prestigiul cîini-
pr poiițișt i din Cardiff a ieșit cam
nototoIiL

Nemulțumită de rezultatul obți
nut de echipa lor în meciul cu for
mația Hibernians, pe terenul aces
teia din Edinburgh, galeria lui Ran
gers a luat cu asalt gara orașului, 
spărgînd toate geamurile și distru- 
gînd mobilierul, operație pe care 
a continuat-o meticulos și asupra 
trenului cu care se înapoiau acasă, 
în lupta cu poliția feroviară și uni
tățile militare de ..highlanders" so
site în ajutor, ambele tabere au în
registrat răniți. Un număr de 50 de 
huligani au fost arestați.

Adresîndu-se organelor judiciare, 
Administrația căilor ferate britani
ce a cerut clubului Rangers des
păgubiri masive, trimițîndu-i în a- 
celași timp o adresă prin care îi 
aducea la cunoștință că pe viitor 
pentru deplasările acestui club se 
vor pune la dispoziția clubului nu
mai vagoane pentru transportul vi
telor.

Revista sovietică, „Fotbal-Hochei", 
care relatează cele de mai sus, 
socotește măsura luată ca o mos
tră de umor britanic.

• -Scriam In cronica de ieri că
rtu-jl X a evoluat foarte bine

pauză. A fost o eroare. Fă
■r schimb de tricouri cu un coe-

doar,

Ploiești
nu lucru

Vătafu (S.C. Bacău)

din nou razna, exercitîndu-și 
distructivă asupra avutului 
ferate britanice. Ei au de- 
gara orașului Edinburgh și 
inventarul trenului care lea-mobilizați 

a preveni

așadar.

să-l piardă

a declarat că vrea 
titlul toată

lui „Petit L-arousse 
în paginile sale, pe 
victorie a sportului!

ițind arbitrul pentru anu
nți gol marcat cu cîteva se- 

înainte, se obține un alt gol! 
echipă.

Campionul,
A ales :
Titlul vrea
Prin... deces.

Nelu QUINTUS

viața

Vladimir MORARU

STIATI CA
9 9

..'.cei m^i „bătrîni“ fotbaliști din Di
vizia A sint Lereter (U.T.A.) — 39 de ani, 
Mihai Ionescu (Petrolul) — 36 de ani, 
Barbu (F. C. Argeș). Solomon și R.’Cîm- 
peanu („U” Cluj) — toți 34 de ani. Jenei 
(Steagul rcxșu) și " ‘ ~ ” *
— 33 de ani ?

. . .ediția 1973 a 
Ilhisirâ* prezintă 
Eddy Merckx ? O

...unul dintre cei mai vechi jucători 
rapidiști, decanul lor de vîrstă (31 de 
ani), Teofil Codireanu, va îmbrățișa me
seria de antrenor după abandonarea ac
tivității competiționale ? El se află în 
preajma examenului de stat la I.E.F.S.

.. .Mark Spitz, asul probelor de nata- 
ție de la J.O. din Miinchen, are 1,84 rn

înălțime și cântărește 74 
raport, ideal, la cel 22 de 
tre înălțime și greutate.

. . .după Luca, Georgescu, Ivansuc, 
Neșu etc., din rîndurile fotbaliștilor mei 
un jucător va sluji medicina 7 E vorba 
de talentatul Boloni. de la A.S.A., care 
a reușit la examenul de admitere la 
Institutul de medicină din Tg. Mureș 
(Facultatea de medicină generală) cu o 
medie de peste 8.

. . .soții Louise și Philip Wronski dm 
Montreal au plecat la bordul unei auto- 
camionete într-un ocol al pămînftlul 
pentru a face propagandă viitoarelor 
Jocuri Olimpice ? Ei se vor întoarce 
în Canada la deschiderea J.O., după ce 
vor străbate peste 210 000 km.

kilograme? Un 
ani al săi. in-

din
pre

,Eu scriu 
i plăcerea 
: sport".

să faci

despre sport 
de a scrie des-
AUTORUL

recenzia uneiîncerca
semnată de Teodor Maziiu nu 
o sarcină dintre cele mal u-

cărți 
este 
șoare, mai cu seamă cînd reputatul 
scriitor și publicist abordează dome
niul (aș zice domeniile) sportului a- 
firmînd că scrie despre această acti
vitate „din plăcerea de a scrie despre 
sport", lăsînd a înțelege că trebuie 
să-l primești așa cum este.

Dincolo, însă, de această simulată 
„predare fără condiții" în fața citi
torului, descoperi în cartea lui Teo
dor Maziiu intitulată (nici nu se pu
tea mai sugestiv) „Fotbalul n-a fost 
creat de diavol", o lume altfel decît 
o cunoaștem asistînd la meciuri în 
tribună sau în fața televizoarelor ; o 
lume în care s-au adunat, pentru 
a-1 cita, din nou, pe autor : „suprema 
înțelepciune a omului, puterea lui de 
a se bucura de propria Iui existență, 
de existența ierbii, a soarelui, a apei, 
a genunchiului, a mîinii, a spațiului..."

Pentru Teodor Maziiu un fapt mă
runt, care adesea trece neobservat, un 
singur cuvînt uneori, permite scriito
rului să-l ridice la rangul de simbol, 
supunînd 
ment ce 
larg, ne 
iarăși — 
mului de 
tate. capacitatea omului de a ieși în
vingător în fața vicisitudinilor".

Cu acest mod de a privi sportul, 
fotbalul cu deosebire, Teodor Maziiu 
ne-a obișnuit din tabletele săptămî- 
nale publicate în „Contemporanul" (de 
altfel și culegerea prezentă constituie 
o selecție a celor mai viabile cronici 
semnate în reputata gazetă), dar, 
parcă, puterea de pătrundere și con
vingerea este mai mare, acum, cînd 
ai condiții de a le parcurge într-o 
lectură continuă și unitară, scoțînd 
mai bine dimensiunile sportului ca 
teritoriu cu posibilități nebănuite de 
subtile investigații psihologice.

Stilul elevat, fără artificii gratuite, 
dă un plus de valoare cărții, care se 
Înscrie, firesc, printre cele mai reu
șite lucrări de beletristică sportivă 
(domeniu mult solicitat de cititori, 
dar, din păcate, insuficient explorat) 
pe care Editura Stadion le-a scos de 
sub tipar.

Nu ne-am propus să facem o ana
liză literară de profunzime — spa
țiul este prea redus pentru aceasta — 
ci numai de a reliefa cîteva teme de 
meditație ce se oferă celor ce vor 
zăbovi asupra paginilor cărții, și care, 
cu siguranță, nu vor încerca nici un 
regret pentru timpul „pierdut" cu 
lectura.

Și, cum sîntem convinși că citito
rii nu ne vor reproșa nimic pentru 
recomandarea făcută, vom încheia 
subliniind, totodată, reușita grafică a 
coperții, realizată de Emilia Costea.

Emanuel FÂNTÂNEANU

discuției publice — din mo- 
cartea se oferă publicului 
luăm îngăduința să cităm,, 
„destinul omului, nevoia o- 
frumusețe, putere și Ioiali-

•) Teodor Maziiu — Fotbalul n-a fost 
creat de diavol, Editura Stadion 1972, 
216 pag., 5 let

# # # # # # # # # # # ---# # # # v v- v-
I;.' h L»Ui liHr ,-h rrH^-rr-jd*-11~H TT H-

—L
h

4 14 uT-U-UJ—1 ■ ] ] 1 
[hi itrt+ ± x EȚ 4:

11 uuju 1X4.4.44- -H-H----|Ț|j| hulii II H 1 i I HH - - ••I 1 tj-U4-

. aradul Ia „stele", a arbitrat 
în nori.

Dumitru NEGREA

Fotbalul a dat mina cu baschetul, prin intermediul lui Nicolae 
Pantea, care s-a căsătorit zilele trecute cu studenta Eeaterina Vigu, sora 
coechipierului său de la Steaua, componentă a lotului national de baschet.

Iată-i pe tinerii căsătoriți, trecina sub un „arc de triumf" făcut cu 
dragoste de colegii lor de sport.

Foto: I. MIHÂICA

CCLEA, aRAD. O urare pen- 
rtac și Hie Năstase, legată 

_ Lnală a Cupei Davis :
Draca toane șl Hic,
O~ •—4 ori 3—2.
O. • C. atit să fie, 
Dar .. Gc pentru noi!

kArgineanu, comuna 
" a executant al unei 

nu reușește
A- 

lovUuri 
scoală

8AICEAN. ARAD. Ne 111- 
uai este un sport ? A-

v-Balonul este intercept 
r-t -oier, care o trimite, insă, 
a an adversar. Acesta tra- 

Păcat de deranj I Da e* 
- :-"rtiri de la poartă, min
te joc decît atunci cind 

—_ de 16 metri. Ea nu 
^4. în situația descrisă, 

șl. bineînțeles, nici de 
te tiarl condițiunl, lovitura

ceeași Întrebare i-a test pusă lui Lasker, 
care a deținut timp de 27 de ani — cea 
mai lungă. domnie — titlul de campion 
mondial de șah. — Nu este un sport ! 
a răspuns el. — Atunci, probabil că ii 
socotiți o artă ? a continuat întrebarea. 
—- Nu este nici o artă î a spus Lasker. 
— Atunci, ce este 7 — Șahul este o luptă ! 
a explicat Lasker. Vă dăm și noi același 
răspuns adăugind că. fiind o luptă, 
șahul are contingențe cu sportul șl poate 
fi primit, deci, în marea familie a aces
tuia. Este un sport al minții, dar și ai 
tenacității.

ALEXANDRU DEAR, TIHNA VENI. In 
momentul de față, hocheiul pe iarbă 
se mal practică lci-colo, în tara noastră. 
Cu ani în urmă, însă, se disputa șl un 
campionat național la această discipli
nă. Mal mult, nu știu nici eu I

UN CITITOR DIN TG. MUREȘ. Am par
curs cu interes tabloul alcătuit de dv. 
în care clasamentul medaliilor șl al punc
telor la J.O. de la Milnchen este alcătuit 
ținînd seama 
țărilor respective. Potrivit acestui 
sament. 
află pe 
puncte, 
locui 18 
locul 19 ____________,____________ _
tăm faptul că România ar ocupa locurile 
12 și, respectiv, 11, într-un asemenea 
clasament. Dar, de ce n-ajl semnat scri
soarea ? Eforturile dv. de a alcătui a- 
eeste clasamente meritau să fie cunos
cute.

de numărul locuitorilor 
cla- 

sportivii din R. D. Germană se 
primul loc, la medalii și la 

în timp ce S.U.A. s-ar afla pe 
în clasamentul pe medalii și pe 
în clasamentul pe puncte. Ko-

- 1
RADU BLAJ, COMUNA PODOLENI. 

„Nu este așa ci Dlnamo și Rapid au 
susținut, odată, o finală a Cupei cam
pionilor Europeni la volei, la București? 
Soția Și nepotul meu spun că așa ceva 
n-a existat niciodată". Nici nu mă miră 
că nu vă dau crezare, după ce i-au vă
zut pe voleibaliștii noștri cum au jucat 
la J.O. 1 Dar, dv, aveți dreptate, șt

încă n-ați spus adevărul întreg : doi ani 
la rlnd, în 1986 și 1867, Dinamo și Rapid 
și-au disputat, la București, finala Cu
pei Campionilor Europeni la volei. Tempi 
passati. . .

AUREL DREGHINAS, COMUNA BRAT- 
CA. Potoliți-vă. cu pariurile, dacă nu 
vreți să ajungeți la sapă de lemn ! 1. 
Am mai explicat : medaliile de aur de 
la J.O. nu sint confecționate din aur, 
ci doar suflate cu acest metal nobil, 2. 
„Sint mai mult ca sigur că Ion Poștașu 
și Belphegor sint una și aceeași persoa
nă". Da, de unde. Bine că nu face a- 
ceasta confuzie și casierul nostru, ci ne 
plătește fiecăruia leafa separat.

M.H.D., BUCUREȘTI. Valeriei Bufanu 
îi puteți scrie pe adresa Federației 
române de atletism, strada Vasile Conta 
16, sect. 1. Nu peste multă vreme veți 
putea citi șl un material, în coloanele 
paginii noastre de „Magazin" privind 
viața, cariera și preocupările atletei 
favorite.

Rlcă — as în boroboațe,
La Helsinki — a fost in rol : 
Adormind cu mlngea-n brațe,
S-a trezit cu ea in gol 1

ilustrații : N. CLAUDîU

C. ALEXANDRU, BUCUREȘTI. Un 
tren pentru „Tamango". care ținînd prea 
mult mingea, a facilitat egalarea, finlan
dezilor :

Printre fotografiile pe care le păs
trez in sertarul meu, este și chipul 
timid al unei fetițe de vreo 12 ani, 
poză pe care mi-a adus-o la redac
ție prin 1967 antrenorul Aurel Se- 
gărceanu (Dinamo), însoțind-o de 
completarea: „Publicați-o, e cea 
mai talentată tenismană a noii 
generații. O să ajungă un Năstase 
feminin!".

Desigur, anticipația celui care 
modela un -Năstase feminin" m-a 
bucurat nespus, dar știind că an
trenorii sint foarte generoși în a- 
precierea speranțelor, am amînat 
reportajul pină cind talentul va 
începe să iasă la lumină, iar „spe
ranța" să dea semne că se va trans
forma in certitudine.

Zilele trecute am intîlnit la Cluj 
chipul din vechea poză, la „națio
nalele" de seniori. Deși tot fragi
lă ca un copil, fetița din fotogra
fie, Virginia Ruzici, s-a făcut mare, 
joacă un tenis de calitate și a căpătat 
un curaj nemaipomenit din mo
nument ce și-a ,permis" să în
frunte, in trei finale, seniori cu 
vechi state și să-și revendice două 
titluri (dublu feminin — împreună 
eu Mariana Simionescu și „mixtul" 
alături de T. Marcu), realizînd ast
fel cea mai frumoasă performanță 
din suita celor 32 de tenismene 
care au atacat ediția 1972 a „națio
nalelor" de la Cluj. Performanță 
care, reamintită, va identifica — 
desigur — șl numele celei care a 
repurtat-o. In cazul că NU, atunci 
să selectăm și alte date din bio
grafia ei sportivă: cite trei titluri 
naționale de juniori în anii 1970 
și 1971 și două titluri (simplu și 
dublu feminin), la juniori de 17—18 
ani, în 1972, locul I în turneul in
ternațional de la Erfurt, victorie de 
prestigiu — cu echipa României 
— in Cupa Principesa Sofia dispu
tată la Malaga (Spania).

Am stat de vorbă cu Virginia 
tuni, după „mixtul" disputat pe 
terenul din marginea Someșului. 
Deși puțin marcată dt maratonul

celor 15 partide susținute la Cluj, 
noua campioană s-a angajat cu- 
rînd intr-un dialog matur, purtat 
pe multiple coordonate, de la ce
rințele tenisului de clasă, la soli
citările școlii și proiectele pe care 
gindește să le împlinească. Iată de 
altfel secvențe din discuție:

— Ca orice tînăr de vîrsta mea, 
modelul pe care aș vrea să-l co
piez este, bineînțeles, Ilie Năstase. 
Sau altfel spus, tenisul pe care aș 
vrea să-1 practic este cel eficace 
și spectaculos, un 
aducă nu numai 
plauze.

Să remarcăm că 
renumita Kroșina 
finala de la Touquet (Franța) a 
competiției internaționale de tine
ret „Cupa Annie Soisbault" cîști 
gată de jucătoarea sovietică cu 
2—1, după ce românca a condus în 
setul decisiv cu 4—3 și 40—0, pre
sa franceză a măgulitro pe Ruzici 
cu comparația „un Năstase femi
nin" iar jocul ei cu vest-germana 
Portscheller din finala de la Mala
ga a fost caracterizat drept 
„magnific și emoționant"

— Deși numeroasele deplasări au 
determinat absențe de la școală 
acestea n-au însemnat în același 
timp șl goluri în materie fiindcă 
doresc să nu-mi dezamăgesc profe-

tenis care 
puncte, ci și

să
a-

după partida
(U.R.S.S.), din

cu

Virginia Ruzici și antrenorul ei, Victor Segărccanu privesc cu drag 
trofeul cucerit de echipa României: ~
speră să aibă in albumul ei cit mai

rie. Conștiinciozitatea ei n-a lăsat 
insă loc lacunelor și nu va lăsa 
nici de acum mai ales că tenacea

Referindu-se la evoluția Virginiei 
cunoscuta revistă TENNIS DE FRANCE 
niei care s-a clasat pe locul al cincilea, are in jucătoarea ei nr. 1 o 
magnifică speranță. ...Și, cind experiența ei va crește, România va avea 
și al ei Năstase feminin".

Ruzici în „Cupa Annie Soisboult" 
scrie, printre altele : „Echipa Româ-

„Cupa Principesa Sofia". Virginia 
multe fotografii asemănătoare...

Foto: Dragoș NEAGU 
victorie sportivă compensea- 
prisosință totul și-mi îmbo-

sorii care sint atît de înțelegători 
cu mine și care-mi sprijină așa de 
mult

De 
clasa 
rești 
nota 
te pe săptămină și deplasări care 
ii întrerup continuitatea in mate-

activitatea mea sportivă. 
subliniat că eleva Ruzici — 
a Xl-a a Liceului 24 Bucu- 
— n~a coborit niciodată sub 

8, deși are patru antrenamen-

decis pentru carieraVirginia s-a 
de magistrat.

— Pentru a 
care aspir, trebuie să lucrez enorm 
și să renunț la foarte multe — 
meditează cu multă maturitate ti- 
năra care de-abia a trecut pragul 
celor 17 ani. Nu regret însă nimic 
pentru oa satisfacția pe care mi-o

atinge platforma la

dă o 
ză cu 
gațește așa de mult sufletul.

Lucru pe care îl și trădau, atunci, 
ochii ei, satisfăcuți de cele două ti
tluri pe care și le trecuse in 
palmares și minări de~a fi ajuns, 
la 17 ani, să-și dispute simplul se
nioarelor cu experimentata Iudit 
Dibar-Gohn. Privindu-le străluci
rea mi-am dat seama că 
să fac mea culpa pentru 
misa întîrziere a promisului repor
taj (deși colegii de specialitate i-au 
insoțit nu o dată numele cu apre
cieri elogioasei fiindcă talentul a 
ieșit de mult la lumină, iar speran
ța de ieri este de acum o verita
bilă certitudine.

trebuie
neper-

Nușa MUSCELEANV
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VA JUCA IN ROMÂNIA
fotbalului 
(Brazilia),

Una din fruntașele 
din statul Sao Paulo 
GUARANI din Campinas, va în
treprinde începînd din luna oc
tombrie un lung turneu în Euro
pa, unde a fost invitată să joace 
în mai multe țări. Acest turneu 
va comporta 15 partide.

Printre țările în care urmează 
să evolueze Guarani Campinas 
este și România. Federația a pri
mit din partea acestui club ofer
ta de a susține citeva partide în 
țara noastră și în momentul de 
față studiază posibilitatea orga
nizării acestor întîlniri în perioa
da sfirșitul lunii octombrie — în
ceputul lunii noiembrie. Datele 
precise urmează să fie stabilite.

GUARANI, care anul acesta a 
cucerit „Cupa ziarului „Folha de 
Sao Paulo", atribuită în cadrul 
competiției, celei mai bune din
tre echipele provinciale, cuprinde 
in rindurile sale cîțiva reputați 
jucători printre care Washington 
(22 ani), revelația actualului cam
pionat, membru al selecționatei 
olimpice și al echipei naționale.

Mihai IONESCU

AR FI
metri.

Constcntin ALEXE

'-ir.

MICULUI ECRANCONFLICTUL

prezenta la lot, iar 
le da cuvenita dez-

dar ofensiva lor 
agresivă și lip- 
necesară. De a- 
oaspeții, din ce

de ve
de <?-

»a» m
Ha; net 
lui Mu
rai »-

'ost oasa: 
5?. Xlri

PACAT...

La tineret-rezerve : 2—1 (2—0).

In loc de frunte deloc onorant

IUrmare dm nap I)

viitorul lorlotul national turneudinugbyștii

ce Bucos a jucat■zică și tehnică precum și

ț
£

foar- 
omo Si 

tn-

privesc cu optimism spre 
din Anglia

mulțumit 
convingă- 
a înainta- 

unele

OLANDEZII Șl ECHIPA 
NAȚIONALA

Se spune câ Derby County, campioana Angliei, este marea anonimă din fot
balul englez. Totuși, la Derby, activează nu mii puțin de șapte internaționali insu
lari. Iatâ-i. de la stingă, in rîndul de jos : Wignai (Anglia), Genimel (Scoția), Mcear- 
Iand (Anglia). în rîndul al doilea : Hlnton (Anglia), Durban (Tara Galilor), Hen
nessey (Țara Galilor) și O’Hare (Scoția).

sticlă de alcool, ci cu o cutie — 
conservă de bere...

Comportarea modestă a echipei 
naționale olandeze, față de marile 
succese ale echipelor de club din 
această țară, constituie una dm 
contradicțiile lumii balonului ro-

Sportul și sportivii din cetatea universitară a Clujului

nate - artnewhau.
Hotărît lucru, etapa precedentă a 

campionatului republican a bătut 
toate recordurile anterioare în mate
rie de indisciplină. Parcurgînd cu 
privirea lista celor sancționați — listă 
publicată în numărul de ieri al zia
rului nostru — atrage în mod deose
bit atenția faptul că principala con
tribuție la neobișnuit de marea pro
ducție a indisciplinei la nivelul în
trecerilor republicane și-au adus-o 
echipele și jucătorii celui de al trei
lea eșalon divizionar : 14 sancționați 
și “8 de etape suspendare ! Ceea ce 
ne îndreptățește să apreciem că dccst 
eșalon, așa-zis de perspectivă al fot
balului nostru, ocupă la ora actuală 
un loc de frunte deloc onorant, în- 
tr-un eventual clasament al nespor- 
tivitățfi, al lipsei de resnect față de 
regulamentul de joc și față de nor
mele elementare de conduită spor
tivă.

De ce acest lucru ? Indiscutabil, 
actuala situație precară sub raport 
disciplinar din cadrul Diviziei C se 
datorește, înainte de toate, insuficien
telor Pe planul educației sportive a 
jucătorilor, muncii lipsite de răspun
dere a unor antrenori și conducători 
de asociații, atitudinii de dispreț pe 
alocuri, față de scopul și sensul real 
al întrecerii sportive, goanei după 
rezultate cu orice preț, refuzului 
unora de a se subordona fără re
zerve regulamentului competițional 
și de joc. singurul, de altfel. în mă
sură să stabilească și să asigure ca-

SA CONFECȚIONAM MAI MULTE CARTONAȘE GALBENE!
Sarcina arbitrilor este, în majorita

tea cazurilor, foarte dificilă. Probabil 
că și Ilie Drăghici a avut de făcut 
față unor momente grele, la meciul 
Chimia Făgăraș — Politehnica Timi
șoara, mai ales după lovitura de la 
11 metri (gratuită, după spusele ob
servatorului federal Cristea), acordatâ 
gazdelor, în primele minute ale jocu
lui, și transformată de acestea. Nu 
este greu de ghicit că timișorenii 
n-au primit cu zîmbetul pe buze de
cizia arbitrului. Presupunem că

MBYSTSI I Șl CONTINUA PREGĂTIRILE
TURNEUL DIN ANGLIA

aflăm aproape de încheierea 
nei săptămîni pline pentru rug- 
yștii români selecționați în vede- 
ea turneului pe care o selecționată 
ivizionară îl va întreprinde, luna 
ceasta, în Anglia.
Sub îndrumarea antrenorilor Teo- 

or Rădulescu și Radu Demian. un 
■umăr de 29 de jucători au efectuat 
ntrenamente asidue, de pregătire

,______ cîteva
acuri-școală. La mijlocul săptămî- 
.f. se'ecționabilii au fost prezenți 
i la un meci de verificare. Parte- 
eră — o combinată Grivița Roșie 
- Sportul studențesc.
Verificarea s-a dovedit a fi 
utilă, mai ales în vederea_ 

enizării lotului și. în ultimă ins- 
tafiță, a cristalizării XV-lui care ur
mează să susțină primul meci din 
adrul apropiatului turneu. Mai
iult — și faptul e îmbucurător — 
ajoritatea selectionabililor s-au
«cat bine, au manifestat poftă de 

oc. Dovadă și ușurința cu care și an 
apropriat victoria (22—4). realizată 
în principal prin încercări.

Lotul a folosit următoarea garni
siră i Dinu, Ortelecan. Radu — 
Postolache, Atanasiu — Pop Con
stantin FI.. Fugigi — Bărgăunaș, 
Marica — BurgheloR, Dragomirescu, 
Nica, Constantin ifc — Durbac.

prîvire la 
etapei a 

orașul de

Anticipările noastre cu 
meciul în avanpremiera 
V-a, disputat sîmbătă în 
la Poalele Feleacului, s-au confir
mat doar în parte. Mai precis, nu
mai în ceea ce privește contribuția 
efectivă în desfășurarea jocului a 
echipei antrenată de St. Onisie, Și 
acest Lucru se datorește dorinței de 
reabilitate a gazdelor în fața pro
priului public, șl mai ales efortu
rilor susținute ale acestora pentru 
redresarea formației înaintea im
portantei confruntări internaționale 
de săptămîna viitoare, de la So
fia.

In ansamblu, partida a fost de 
factură modestă, puțin spectacu
loasă și presărată cu multe inexac
tități de ordin tehnic și tactic.

încă de la început, Universitatea 
s-a instalat în careul băcăuan obți- 
nind într-un singur minut (min. 2) 
trei cornere consecutive. rămase 
însă fără rezultat. în min. 8. Soo 
are o frumoasă acțiune individuală, 
la capătul căreia trage periculos la

dral normal de desfășurare a con
fruntărilor din teren, tn aceste con
diții. este șl firesc ca „ofensiva- in
disciplinei să se manifeste Încă, tn 
ciuda eforturilor marii majoritău a 
echipelor, de a se conforma spiritului 
șl prevederilor regulamentare ale În
trecerii sportive.

Se pare însă, că a venit vremea șl 
a măsurilor drastice fără menaja
mente, care sâ ducă la relnstaurarea 
disciplinei în drepturile sale firești, 
în această idee, și recentele măsuri 
ale comisiei de resort a F.R.F. ar 
putea să constituie un sever averts- 
ment șt un semnal de alarmă pentru 
toți jucătorii, antrenorii și conducă
torii de asociații și cluburi divizio
nare. (M L)

De pe vremea cind Juca tn napc- 
nala de juniori. lumea stadioar.e.or 
l-a remarcat talentul. ȘL de ce ** 
n-o spunem ?, ptnâ acum Bbtoat a 
confirmat așteptările. A devenit unul 
dintre jucătorii de bază ai formației 
din Tg. Mureș și o revelație a sezo
nului trecut. De ctteva ori. numele 
său a fost luat în discuție pentru lo
tul național. Cum s-ar spune, la cel 
20 de ani pe care ti are. viitorul fot- 
balistlc ii surîde mai ales că îl Știam 
un sportiv modest, dornic de afir
mare. receptiv la Indicațiile antreno-

antrenorul lor. prof. Ioc Iodcscu, Șl-3 
manifestat nemulțumirea fațâ de pe- 
nalty-ul acordat cu generozitate gaz
delor. de către conducătorul psr-ieL

Credem, totuși. câ arbitrul Ule 
Drăghici nu trebuia să-și piardă tn- 
tr-atita stâpînlrea de sine. Incit să 
se războiască cu un foto-reporter 
aflat la datorie. în incinta terenului 
și nici să fluture In fața antrenoru
lui Ion Ionescu, sub privirile nedu-

în timpul jocului antrenorii au o- 
perat următoarele înlocuiri i în linia 
I Iorgulescu i-a luat locul Iui Orte- 
lecan. iar Drăgulescu lui Baciu In 
linia a Il-a, Marin Ionescu a făcut 
pereche cu Postolache, în timp ce 
Atanasiu a trecut în linia a Ill-a 
împreună cu Roman și DrăgănesctL 
D. Rășcanu l-a înlocuit pe Bărgâu- 
naș. pe postul de mijlocaș la grâ- 

madă, în vreme 
în locul lui Marica. Ultimul a tre
cut centru alături de' Dragomirescu, 
iar Nica a jucat aripă pe partea lui 
Constantin.

Cu alte cuvinte doar Dinu, Posto- 
lache. Dragomirescu, Burghelea 
Durbac au evoluat de-a lungul 
tregului meci, A absentat Mihai Ni- 
colescu. din motive obiective.

La terminarea jocului l-am rugat 
pe antrenorul coordonator Teodor 
Rădulescu să facă unele aprecieri 
asupra selectionabililor i

„în general mă declar 
de evoluția Iotului : mai 
toare a fost, desigur, cea 
șilor. în schimb, mai avem 
semne de întrebare pentru treisfer- 
turi care cred că vor dispare pînă 
in ziua plecării. Remarc totodată 
disciplb s jucătorilor. Disciplina în 
teren. Recomandările nc«țtre, ale 

poartă, dar Ghițâ, atent și inspirat, 
salvează in extremis. Două minute 
mai tirziu, o nouă acțiune de atac 
clujeană, de astă dată inițiată de 
Uifăleanu se încheie cu o centrare 
a acestuia în careul advers ; Ghiță 
ratează intercepția și Lică urmă
rind atent faza înscrie lejer în 
poarta goală, deschizind scorul. 
Clujenii controlează în continuare 
cu autoritate jocul, 
este insuficient de 
sită de eficacitatea 
cest lucru profită 
în ce mai insistent în finalul pri
mei reprize, cînd la o acțiune cu
rajoasă a lui Sorin Avram. Dem
brovschi înscrie (min. 45) cu lar
gul concurs al fundașului Crețu 
Același Crețu care, citeva secunde 
mai tîrziu va rata copilărește în 
careul advers, șutind de aproape. în 
bara transversală a porții lui Ghiță.

în repriza a doua jocul se în- 
dîrjește. ritmul crește simțitor dar 
in același timp și erorile tehnico- 
tactice abundă supărător. Studenții 
clujeni forțează victoria, aruneîn- 
du-se pur și simplu in atac, dar bă-

ril<2r Si !• sfaturile eoiegSor eu mai 
multă experiența.

în ultima partida de campionat, 
Insă, surprinzător. B-iicnl ne-a de
cepționat. Nu pentru -* a Jurat slab. 
Aceasta se poate Intimpta H unul ju
cător cu mai multa experientâ. Tn 
jocul cu -U" Cluj. Bdidni a fost preo
cupat mai mult de durități *1 vocife
rări. de dispute tatii finWfPrlIce ea 
adversarii. A prtrr.it SS avertisment 
pentru faulturi repetate, dar carto
nașul galben nu l-a speriat St nu l-a 
temperat. Dimpotrivă m» tirriu avea 
să-l fugărească pe un adversar cace 
îndrăznise sâ-l fauitere tun fault de 
joc șl nimic mai tnuîtt.

l-am văzut apoi pe MHai i 
aere de vedetă. Ectilpa sa se 
plină ofensivă. Jfingea era Ia 
Acesta a încercat sâ-î paseze 
reșan sau Fazekas- Arunci. ' 
Idni s-a supărat că I 
Iui balonul, pe care 
una. nici alta, a lăsat baltă jocul, a 
fugit spre banca lezera elev ș: 
gesturi văzute șl to.^iese Ce t 
d’.onul. i-a cerut antrenorul ui 
sâ-l schimbe pentru că ei. 
nu mai vrea să joace. Aere i 
detâ. atitudine sfidătoare MU 
legi, antrenori p pebhc !

Oare sâ-l ti amețit ața de 
pe Bdidai succeeete d iaudese ? Ai 
fi păcat. Ar S păcat. în primul rtnd. 
pentru ei. pentru că talentul fără 
modestie șl aisăptin* Ba ee va pri
pim! n.-codaU.

antrenărilor. au fost respectate cu 
strictețe”.

Cu erest prilej antrenorul Rădu- 
lesc-j a ținut să mai facă următoare
le

.în ansamblul pregătirilor, un 
accent major am pus pe sporirea 
forței jucătorilor, a capacității lor 
de efort. Am socotit că aceasta ar 
fi unul din atu-urile selecționatei 
noastre. Sigur, nu exclud ideca Jo
cului tehnic, a unei tactici care să 
ateste că sintem cunoscători ai jo
cului. dar concentrind eforturile în 
direcția pregătirii fizice n-am făcut 
altceva decît să readuc în prim plan 
una din calitățile de totdeauna ale 
rugbyțtilor români. Testările efec
tuate de medici arată că acest su
pliment de efort fizic nu este de fel 
dăunător jucătorilor".

Vineri au avut loc două antrena
mente — de pregătire fizică și tac
tică- iar sîmbătă. pregătirea pen
tru ultimul meci-test. cel cu Stea
ua. care se va juca astăzi.

Tiberiu STAMA

perpetuînd astfel o frumoasă tra
diție sportivă, tineri dintre care 
performanța își va selecta iarăși 
niște valori, completînd astfel ta
bloul ei de onoare compus din stu- 
denți care au făcut glorie arenelor 
și totodată cinste facultăților sau 
profesiei deprinse pe băncile unuia 
din cele șase institute de învăță- 
mînt superior, cîte funcționează la 
Cluj. Un tablou de onoare din care 
memoria selectează pe dr. Mircea 
Luca, nume care a marcat fotbalul 
clujean al deceniului șase, pe dr 
Radu Negulescu, student de zece 
și component al cvartetului de aur. 
de cinci ori cîștigător al „Cupei 
Campionilor Europeni" la tenis de 
masă, pe prof. Nicolae Bărbuță, pe 
medicul Gabriel Cherebețiu și pe 
juristul Gheorghe Fierariu. voleiba
liști de lot național, pe dr. Zoltan 
Ivansuc, pe prof. Emeric Vizî, pe 
ing. Matei Ruhring și așa mai de
parte. Un tablou pe care îl comple
tează acum nume ca : Ștefan — 
portarul echinei de fotbal „U“. de- 
catlonistul Vasile Bogdan, volei ba-

Sțadîon Municipal ; teren denivelat; 
timp excelent ; spectatori aproximativ 
7 000 Au marcat: LICA (min. 10), 
DEMBROVSCHI (min. 45) și CREȚU 
(min. 85). Raportul cornerelor : 8—2. 
Raportul șuturilor la poartă : 17—8
(pe spațiul porții 7—3).

«U“ CLUJ : Ștefan — Crețu, Pexa, 
SOLOMON, Mihăllă — ANCA, Mure- 
șan — UIFALEANU, Munteanu (min. 
78 F. Lazăr). ȘOO. Lică (min. 67 
Barbu).

S. C. BACAU : GHTȚA — Margasotu, 
CATARGIU, Velicu, Comănescu — 
Vătafu. Hrițcu — Pană (min. 72 Mioc), 
Dembrovschi, RUGIUBEI, s. Avram 
(min. 72 Bâluță).

A arbitrat C. PETREA ****, a- 
jutat ia tușă de I. Hrisafl și M. Cițu 
(toți din București).

Trofeul PetschovscM : 9.

căuanii sînt cei dintîi mai aproape 
de succes (min. 74) cînd Mioc. sin
gur pe contraatac, ratează copilă
rește. Pentru ca în final, atunci 
cînd nimeni nu mai aștepta ceva 
deosebit, gazdele să înscrie totuși 
golul victoriei, în min. 85, la o fază 
fixă de la marginea careului, în 
urma căreia s-a creat o situație 
foarte confuză (băcăuanii au acu
zat chiar ofsaid), exploatată prompt 
de fundașul Crețu care și-a răs
cumpărat, în acest fel, greșeala de 
la golul egalizator al lui Dembrov
schi.

MASURI DE PRECAUȚIE SI PE 
„WEMBLEY". ’

Ca urmare a dispozițiilor primite 
de Ia U.E.F.A., stadionul Wembley 
va fi dotat cu o barieră de mate
rial plastic. înaltă de doi 
care va despărți pe spectatori de te
renul de joc. In felul acesta vor fi 
îndeplinite exigențele forului diri
guitor al fotbalului european pri
vind securitatea jucătorilor în Cu
pei-? continentului nostru. Pentru 
meciurile obișnuite ale campiona- 
tuiui cr.glez- bariera va putea fi 
rid.•cată.

O altă măsură în curs de execu
tare este îndepărtarea pe o anumi
tă rază din jurul stadionului a sur
selor de vinzare a băuturilor alco
olice. Ziariștii englezi se întreabă, 
pe bună dreptate, ce măsuri vor 
pu'ea fi luate împotriva suporteri
lor cane vin cu băutura de acasă 
Eficacitatea măsurii mai este pusă 
sub semnul îndoielii. Dacă ne a- 
mintim bine, Boninsegna a fost 
rănit în cursul meciului Borussia 
Monchengladbach — Inter, nu cu o 

listul Viorel Balas, handbaliștii Ion 
Scîiobel, și Cornel Tudosie, baschet
balistul Vasile Zdrenghea ; un 
tablou pe care noul an. univer
sitar ce se deschide îl va în
tregi cu alte nume ce se vor de
tașa din rîndul „bobocilor", „acei 
tineri care au bătut cu încredere 
și izbîndă la porțile cetății științei, 
Dâtrunzînd înlăuntrul ei in dorința 
de a găsi răspunsul dorit la între
bările celei mai frumoase virste. 
înarmați cu îndrăzneala căutării și 
căutarea îndrăzneață" — cum îi 
califică prof. dr. docent Ștefan Pas- 
cu. rectorul Universității „Babeș 
Bolyai" în cuvîntul său (tipărit) de 
bun venit adresat- studenților.

Dar, dacă drumul aspru al per
formanței nu va putea fi străbătut 
decît de cîțiva, apoi cărările recon
fortante și binefăcătoare ale spor
tului de masă și educației fizice vor 
fi atacate de mulți, convinși fiind 
cu toții că la capătul lor se află 
izvorul tinereții veșnice, al tinere
ții fără bătrînețe.

Lor, celor mulți le sînt adresate 
de altfel competițiile studențești:

C. S. TiRGOVIȘTE: DE LA LOCUL I
(PROPUS), LA LOCUL 15• ••

Suporterii echipei C.S. Tîrgoviște 
nu-și amintesc ca formația lor, de 
cînd activează în eșalonul secund 
al fotbalului nostru, să fi ocupat o 

..poziție atît de precară în clasament 
ca aceea din această ediție. De la 
începutul campionatului s-au dis
putat șase etape și bilanțul tîrgo- 
viștenilor este total nemulțumitor: 
locul 15 ; 7 goluri primite, unul
singur înscris și 3 puncte 1

Ce se întîmplă la C. S. Tîrgo
viște ? Răspunsul am căutat să-1 
aflăm într-una din zilele acestei 
săptămîni, cînd ne-am îndreptat 
pașii spre orașul de pe Ialomița. 
Aici am stat de vorbă cu persoane 
în măsură să explice de ce s-a a- 
juns la situația actuală.

„După jocul cu Chimia Rin. Vîl- 
cea, încheiat cu un rezultat de ega
litate (0—0) pc teren propriu, ne 
pune în temă tov. Florin Rădules
cu — președintele secției de fotbal 
— la propunerea conducerii secției, 
biroul clubului a luat hotărîrea 
înlocuirii antrenorului N. Tătaru cu 
Gh. Petrescu, tehnician care cunoaș
te bine jucătorii întrucît s-a mai 
aflat la conducerea tehnică a forma
ției noastre cu cîțiva ani în urmă 
cînd activa în Divizia C ; el are și 
meritul promovării echipei în Di
vizia B. De fapt N. Tătaru n-a fost 
înlăturat din cadrul clubului, nu i 
s-a desfăcut contractul de muncă. 
Recunoscîndu-i-se meritele și cu
noștințele profesionale, a fost men
ținut ca antrenor în cadrul centru
lui nostru de copii și juniori unde 
prezența sa este cit se poate de 
utilă.

Motivul principal al înlocuirii 
este legat de faptul că Tătaru este 
un om cu o fire prea blindă, îngă
duitoare. Lipsa de exigență în stru- 
nirea jucătorilor a coincis și cu re
zultatele slabe din primele etape, 
situație care a dat de gîndit con
ducerii secției și care, deși și-a asu
mat un risc foarte mare, a luat mă
sura de a încredința echipa unui alt 
antrenor. Dar nu numai Tătaru se face 
vinovat de actuala comportare a 
echipei. Am fi nedrepți dacă nu am 
arăta că principalii vinovați sînt 

tund. Prezența mediocră a olan
dezilor la marile competiții inter
naționale a fost explicată prin lipsa 
unei dispoziții care să oblige clu
burile de a da jucători pentru echi
pa reprezentativă a tării. Jucătorii 
de la Ajax și Fevenoord nu se prea 
grăbeau cu selecționarea, deoarece, 
sub aspectul veniturilor personale, 
onoarea de a juca în echipa națio
nală nu era și rentabilă. Iată însă 
că lucrurile s-au schimbat și o nouă 
ordonanță, accep’ată de toate clu
burile, obligă jucătorii olandez; se
lecționați a se 
echipele lor a 
legare.

Renumiți „tifosi" italieni nici nu 
voiau să creadă că un asemenea 
lucru este posibil, numai că. odată 
cu începerea campionatului, au vă
zut că diferendumul dintre federația 
italiană și R.A.I. (Radio televiziu
nea italiană) nu se terminase. El 
a luat sfîrșit deunăzi, printr-un 
acord care nu mulțumește pe ni

meni. Fapt este că din nou tele
viziunea va transmite secvențe din 
meciurile campionatului peninsular, 
dar a fost nevoită să plătească pen
tru acest drept suma enormă de 
2,5 miliarde de lire. Și asta numai 
pentru transmisii de 45 de minute. 
Pe de o parte, televiziunea se plîn- 
ge de conducerea federației acu- 
zînd-o de ..piraterie", iar federația, 
pe de alta, învinuiește televiziunea.

..Cupa anilor I", Campionatul uni
versitar, Crosul de toamnă și primă
vară. „Cupa 30 Decembrie", Luna 
sportului de masă studențesc, „Cupa 
căminelor" (o inițiativă clujeană), 
„Cupa luliu Hațieganu" (un trofeu 
challenge anual al I.M.F., înmînat u- 
neia dintre cele patru facultăți care 
au obținut cea mai bună medie la 
învățătură și rezultatele cele mai 
relevante în activitatea sportivă de 
masă, cultural-artistică și social- 
obștească).

Lor le sînt oferite numeroasele 
terenuri (mai sînt și cele nou reame- 
najate), parcul sportiv al universi
tății, pentru ei s-a construit sala 
de gimnastică și platforma betonată 
de la Agronomie, pentru ei — și 
prin munca lor patriotică — s-au 
nivelat spațiile pentru căminul 
complexului 2 și se lucrează la te
renurile de la „medicină".

în fata porților de Ia UNIVERSI
TATEA. MEDICINA. POLITEHNI
CA. AGRONOMIA. CONSERVATO
RUL și ARTELE, cei 13 000 sînt 
așteptați cu tradiționalele urări : 
„Bun venit" și ,Mult succes", Gau- 
deamus Igitur I 

jucătorii care s-au pregătit superfi
cial, unii dintre ei invocînd diver
se pretexte pentru a fi scutiți de 
efort, cum ar fi Ciobanu, Bărbules- 
cu dar mai cu seamă Pîrvu, Un Ju
cător crescut de noi, în care ne-am 
pus mari speranțe, înzestrat cu ca
lități excepționale, dar lipsit de tă
rie de caracter. Dacă aceste ele
mente nu se vor îndrepta în cel mai 
scurt timp ne vom dispensa de ele 
fără cea mai

Și Nicolae
mică remușcare". 
Dincă — vicepreșe-

• Tătaru a fost înlocuit, 
dar nu înlăturat • Pirvule, 
au fost și alte vedete și... 
• G. Petrescu : „Voi tăia 

răul din rădăcini"

dintele C.J.E.F.S. și președinte al 
clubului a confirmat cele spuse de 
tov. Rădulescu remareînd — în plus 
— și alte cauze: în perioadă pre- 
eompetițională. la munte, s-a pus 
un accent deosebit doar pe pregă
tirea fizică, treeîndu-se apoi direct 
la meciurile de verificare, fără o 
etapă de adaptare la condițiile de 
joc; unele rezultate bune cum ar fi 
cel cu F.C. Argeș (4—1), au creat o 
stare de autocnulțumire în rîndul 
jucătorilor, care a dus la infatuare 
și, în același, timp la subestimarea 
adversarilor din campionat șl... re
zultatele s-au văzut.

...în cabina de sub tribuna I an
trenorul Gh. Petrescu analizează 
jocul cu Știința Bacău pierdut cu 
0—2 în deplasare. Dintre cei pre- 
zenți absentează nemotivat tocmai 
Harapu, care — după afirmațiile 
antrenorului — a fost cel mai slab 
jucător la Bacău. Sînt enumerate de
ficiențele manifestate. Sînt multe 
la număr. în primul rînd, jucătorii 

îata-l pe Mihaly Pancsics, ales cel mai bun fotbalist al sezonului în Un
garia, jucindu-se, in orele libere, cu fiul său.

care „fură" spectatorii. Acordul în
cheiat va permite — se crede — 
echilibrarea bugetului federației ita
liene, care reclamă Un deficit 
peste 2 miliarde de lire.

de

CUPA AMĂRĂCIUNII
celor 1000 de goluri a 
și de John Rathall, fot- 
Noua-Zeelandă. Din Dfi- 
jubileu poate fi înscris nu

Granița 
fost atinsă 
balist din 
cate acest 
la activul, ci la... pasivul carierei
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AL REVISTEI ILUSTRATE III-
sumarul acestui interesant 
spicuim citeva titluri :

Bucu-

com- 
de-a

număr
• Ilie NÂSTASE și Ion ȚIRIAC 

lansează atacul decisiv pentru cu
cerirea CUPEI DAVIS.

• Prezentarea protagoniștilor ro
mâni și americani care se vor în
trece in marea finală de la 
rești (13—15 octombrie).
• Istoria Cupei Davis și 

portareo tenismenilor români 
lungul anilor.

• Rubrica „MOMENTE OLIMPI
CE DE NEUITAT* ne împărtășește . 
citeva din gîndurile cele mai in
time ale campionilor olimpici Ivan 
PATZAICHIN. Gheorghe BERCEA- 
NU. Nicolae MARTINESCU. ale Va-

ATLETISM : Stadionul Tinerotu- 
lui, de la ora 9 : Întreceri în ca
drul campionatului municipal de 
cros : stadionul Republicii, de ia 
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 ; te.-en 
Voința, ora 11 : Voința Buc. — 
Flacăra roșie Buc : teren Sirena, 
ora II : Sirena Buc — Olimpia 
Giurgiu (div. C) ; teren Electra, 
ora 9.15 : Rapid — C.F.R. Cluj 
(tlneret-rezerve).

HANDBAL : Teren Dlnamo, 
ora 10,15 : Dlnamo Buc. _ Poli
tehnica Timișoara (tin A) ; teren 
Giulețti, oră 9 : Rapid — Relonul 
Săvineștl (m B) : ora 10,15 : Ra
pid — Rulmentul Brașov (f K) ; 
teren Tineretului ora 10.15 : 
IGEX-Unlv. Iași ((B); ora 11.15- 
Universitatea Buc. — Universita
tea Cluj (m A) ; teren Voința, 
ora 15.05 : Voința — C.S.U. Con
strucții (f B). ora 16.05 : Voința
— Minaur Baia Mare (m A) ; te
ren Progresul, ora 11.30 : ■’re
gresul — Constr. Timișoara (f A)

nici 50 la sută din rânda-n-au dat
mentul lor. Li se reproșează lipsa 
de colaborare și absența unei Su
duri sufletești. Singurul remarcat, 
juniorul Oancea, este felicitat față 
de coechipierii care stau cu capetele 
plecate, conștienți de greșelile să- 
vîrșite. Doar Pîrvu cu nu zîmbet 
ironic nesocotește cele auzite, ba 
chiar mai exprimă în șoaptă, cîte o 
replică nelalocul ei. 11 privim și ne 
gîndim la cele spuse despre el de 
președintele secției și de mulți alții. 
Aveau cu toții dreptate 1 Oare un 
om care poartă pe umerii săi obli
gațiile unei familii, crede că i se 
poate tolera totul numai pentru câ 
joacă fotbal ? Te înșeli, Pirvule ! 
Au fost si alte vedete, mai mari 
decît tine, care și-au încheiat vre
melnic cariera pentru că s-au com
portat ca tine...

In timp ce jucătorii se pregăteau 
pentru ședința de antrenament, am 
schimbat cîteva vorbe cu antreno
rul Gică Petrescu.

— Credeți în redresarea echipei?
— Negreșit Dar mai avem multe 

de făcut. Unii jucători sînt slab 
pregătiți, alții fug de efort, nu sînt 
obișnuiți cu antrenamentele _ tari. 
Sînt hotărît să întronez o disciplină 
de fier și să nu fac nici un fel de 
rabat acelora care nil înțeleg că 
trebuie să renunțe la unele plăceri 
personale care se răsfrîng negativ 
in comportarea lor și de ansamblu 
a echipei. Problema nr. 1 este ata
cul care nu-și găsește încă cadența. 
Dar sînt optimist. Cu răbdare și 
tăind răul din rădăcini, sînt sigur 
că echipa își va găsi cadența ți în 
cel mai scurt timp va părăsi zona 
periferică a clasamentului.

Să dăm crezare cuvintelor antre
norului Petrescu care se bucură de 
sprijinul conducerii secției și speră 
în dăruirea la antrenamente 
jocuri a jucătorilor. Aceștia 
trebuie sa uite, că la 
campionatului 
salteze primul 
sînt pe locul 

și 
nu 

începutul 
s-au angajat să fi

ice al seriei. $i acum 
15 !.„

Gheorghe NERTEA

sale, deoarece John este portarul 
echipei orașului Twinham, aflată cu 
regularitate în coada campionatului 
țării respective. Spre marele amu
zament al spectatorilor, la ultimul 
meci i s-a oferit o frumoasă etică 
drept amintire a „evenimentului", 
plus cîteva sticle de șampanie Pri
mul care s-a bucurat a fost chiar 
sărbătoritul, care în cursul parti
dei ce a urmat, nu a lăsat să-i sca
pe decît, un singur gol, și asta pen
tru a-și bate propriul său record î

Ieriei BUFANU, revelația cursei de 
100 m garduri.
• Argentina MENIS este noua 

recordmană a lumii la aruncarea 
discului. Imagini de la frumoasa 
intrecere de la Constanța.
• RUGBY — la Timișoara cam

pionatul s-a relansat (Universitatea 
Timișoara — Steaua 6—0).

• FOTBAL : Despre dilemele e- 
chipei naționale de fotbal ; Post 
scriptum finlandez ;

Campionatul a reintrat In drep
turi ;

Florea VOINEA : „Sînt fericit câ 
joc din nou intr-o echipă mare..."
• Rubricile SPORT MAGAZIN și 

VIAȚA SPORTIVA completeotă fe
ricit acest cuptintător număr.

_ Dunărea ba- 
Agronomia laș^

HOCHEI : Patinoarul „23 August-, 
ora 8,30 : Dina mo — Tire a''a
Odorhei. ora 11 ; Steaua — Avln- 
tul Gheorghlenl, ora 16 : Avtntul 
Miercurea Ciuc ~ 
lăți, ora 18.30 :
— I.P.G.G.

LUPTE GRECO-ROMANE-. Sala 
Steaua (cal. Plevnei) de l» 
ora 10 : Steaua — Metalul Bun.
— Rapid (div. A).

POPICE : Arena Ciulești, de <a 
ora 8 : Rapid București — Voin
ța București (continuate? iorelut 
început stmbătă după-amtară). 
meci de diviza A. masculin.

RUGBY : Stadionul „23 August- 
(H). 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 1).

TENIS DE MASA : Sala Pro
gresul. ora 9 : Voința București
— Politehnica București (m) : 
ora 11 : Voința București _ ’on- 
tehnica București (t). Meciuri in 
cadrul returului campionatului 
republican pe echipe.

Giuieștl, de ia 
— Universitatea 

Rapid — Unlver- 
(A m) ; ‘eren 

10 : Aurora — 
(B m), teren 

10 : Locomotiva

VOLEI : Sala 
ora 9 : ., -
Timișoara (A 0. 
sltatea Craiova 
Sănătatea, ora 
Farul Constanța 
Locomotiva, ora ___________
— Unirea Tricolor Brăila (m li).

Rapid

prtrr.it
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TRĂGĂTORII ROMĂM

AU OCUPAI LOCUI II
H „CUPĂ

OLIMPIADA DE

ECHIPA FEMININA A ROMÂNIEI a
if

A 23-a ANIVERSARE A PROCLAMĂRII
REPUBLICII POPULARE CHINEZE

MIȘCAREA SPORTIVĂ DIN R.P. CHINEZA
PE CALEA MARILOR ÎNFĂPTUIRI

S A CALIFICAT IN TURNEUL FINAL K T-e. âe
^a »-

• Formația noastră masculină (2ț^*1ț4 cu Polonia) se Menține m phtonui fruntaș
După cum era de așteptat. în- 

tîlnirea centrală a grupei a 3-a a 
preliminariilor Olimpiadei feminine 
de șah, în care s-au întîlnit favori
tele seriei. România și Bulgaria, 
s-a încheiat cu un rezultat de ega
litate. La cele două mese (Nicolau 
—Gheorghieva și Asenova—Baum- 
starck) au fost consemnate remize 
rapide, care asigură echipelor ro
mână și bulgară calificarea în tur
neul final, indiferent de rezultatele 
din ultima rundă a semifinalei. Pen
tru jucătoarele noastre (ca și pentru 
cale ale Bulgariei, de altfel) seria 
preliminară a fost o simplă forma
litate. Antrenorul Sergiu Samarian 
a putut, în aceste condiții de totală 
deconectare, să ruleze întregul lot 
pe care îl are la dispoziție. Nico
lau, Polihroniade și Baumstarck au 
jucat alternativ, fără să fi pierdut 
vreo partidă, sau să se fi aflat in 
dificultate în vreuna. Acum. însă, 
„vacanța" ia sfirșit și luni începe 
turneul final, o competiție aspră, 
în care se va lupta cu maximum 
de energie și de ardoare. Oricum, 
după startul bun, așteptăm o com
portare a fetelor noastre care să se 
înscrie în perimetrul înaltului pres
tigiu internațional de care se bucu
ră șahul feminin românesc.

Egalitatea (I—1) s-a înregistrat 
și în celelalte două întîlniri ale se
riei : Elveția — Israel și Mongolia— 
Brazilia.

CLASAMENTUL: România și 
Bulgaria 6V2. Mongolia 4, Brazil:a 
și Israel 3>/2, Elveția Z.

ÎN GRUPA I, echipa U.R.S^. — 
învingătoare cu 2—0 în fața Olan
dei — și-a asigurat locul în turneul 
final. Cealaltă calificată se va de
cide în meciul direct, din ultima, 
rundă, între Olanda și R.D.G. CLA
SAMENTUL : U.R.S.S. 6, Olanda si 
R. D. Germană 31Australia 3 (a 
încheiat jocurile din grupă). Irlan
da 0.

Situația este clară ÎN GRUPA A 
II-A, din care s-au calificat Anglia 
și Cehoslovacia, echipa Iugoslaviei 
(una din favoritele competiției) ră- 
mînînd „peste 
TUL : Anglia 
Iugoslavia 5>/2, 
Japonia >/2.

Foarte complicată este 
A IV-A a preliminariilor. 
MENTUL : Ungaria 6 (1), 
5’ ,, Polonia 5 (1), Suedia 4 
tidele întrerupte (Suedia 
nia și Finlanda — Ungaria) 
produce serioase perturbări în or
dinea primelor clasate. Va de-rde. 
însă, ultima rundă, care progra
mează meciurile „cheie" : 
— Ungaria și R.F.G. — Sr

♦
Și acum despre finala maaoMUL 

într-un turneu deosebit de pjter-

&

f’W <<

*3*

» pe 
—— 
r~d.

Krr>- > t

Poporul chinez sărbătorește 
măn hnphnrrea a 23 de ani de 
a * evemmen: memorabil al 
jaoriei sa> — proriama-ea. la 
1 orrctbr-.e 1H9. a Republicii 
Poțrrăare Chroeze. Acest eveni- 
—a represecta: un moment 
5e îăscjce în multimilenara is
torie a Chinei și ta destinele 
•:pG~hr ei Demonstrind mari

le sale cațsarităr creatoare, har
nicul $i ta’erriatul popor chinez 
s-a angajat că înstriletire S' en- 
•fîasm pe calea unor transfor
mări revoîrticnare. obțmînd, 

lul'Ji Co- 
; de sea- 

de acti- 
ă de fău- 
socia'.ste.

spor- 
mîn- 
deo-

In același- timp, mișcarea 
tlvă din China populară se 
drește astăzi cu rezultate 
sebit de valoroase, realizate în- 
tr-o serie de sporturi, printre 
care atletismul, tenisul de masă, 
halterele, voleiul. Numele unor 
sportivi ca Ni Chih-chin, i 
Tze-tun, Li Fu-iun sau 
sînt bine cunoscute pe 
meridianele globului.

Contactele internaționale
crescut

Ciuan
Li Li
toate

*. r-»-
SJ.l. «a» -

9%

• ». >

Sportul

i

considerabil în ultimul timp, la 
o serie de ramuri sportive R.P. 
Chineză fiind afiliată la federa
țiile internaționale — și intr-un 
viitor nu prea îndepărtat spor
tivii chinezi vor participa la cele 
mai mari competiții sportive ale 
lumii. Este o prezență unanim 
dorită, așteptată cu viu interes, 
un prilej pentru demonstrarea 
înaltelor înfăptuiri pe tărîmul 
mișcării sportive obținute în Re
publica Populară Chineză, 
anii construcției socialiste.

I

sportivilor chinezi
ale

munist Chin 
mă in toete 
•ritate. in int 
rire a socle

însemnat domeniu al vieții so
ciale, educațjj fizică a căpătat, 
mai ales in ultimii ani. un larg 
caracter de masă, prin punerea 

aplicare a indicației președin- 
■etui Mao Tzedun: .JSă dezvol
tăm educația fizică și sportul 
pentru întărirea sănătății po
porului*". La punerea în practică 
a acestui deziderat, un abort 
considerabil u aduc sportivii 
fruntași din R. P. Chineză, care 
au urcat treptele măiestriei. Ei 
împărtășesc din bogata lor ex
periență. demonstrind foloasele 
exercițiului fizic în cadrul nu
meroaselor demonstrații făcute 
cu ocazia vizitelor în fabrici și 
uzine. în cele mai mari centre 
și pînă la cele mai îndepărtate 
cătune.

(Japonia), 
patru 
șapte 

i supreme 
echipa mas- 

P
cea

Sportivii chinezi 
au cucerit la ul
tima ediț'e a cam
pionatelor mon
diale de la Na
goya
in 1971, 
din cele 
titluri 
Iată i 
culină a R. 
Chineze pe 
mai înaltă treap
tă a podiumului 
de premiere de 
la Nagoya, ală
turi de formațiile 
Japoniei (locul II), 
Iugoslaviei (III) și 
Suediei (IV).

?:3£8T MALAGABIIECTMM
—-».X

(Vruorf din vag l)

:JOT!

bord". CLA8AMEN- 
71/2, Cehoslovacia 7, 
Austria 2, Scoția 1’,'s,

DECLARATIVE

I

□□□□□□□□□□□□□□O

0>-a XL"1.

(R) 73,78 m, 4. Liviu 
m; 4x100 m (B) : 1.
2. R.S.S. Ucraineană 41,9;

(F): l. România 47,3, echipa

„SERII11 Șl „RECORDURI

m, 2. 
3. Gh.
David 

Româ-

GRUPA 
CLASA- 

R.F.G. 
(1). Par- 
- Polo- 

pot

Gimnaștii juniori sovietici au dominat
întîlnirile cu echipele României

ORAȘUL GH. GHEORGHIU-DFJ 
30 (prin telefon). — în sala de sport 
a orașului s-a desfășurat rn: de 
două zile dubla înîfinme de rm- 
nastică dintre echipele de
și junioare ale României și RS5S 
Ruse. întrecerea a dat loc la inte
resante dispute pentru ocuparea 
locurilor fruntașe, spectacolul w- 
tiv fiind de o ținută deosebitA fa 
general, superioritatea a fost de 
partea echipelor oaspete, taringt* 
toare atît la băieți cit $: la fete 
La individul compus. în ser. rt la 
masculin a cîștigat Ramil Mukiaov

Așadar, puține echipe de tenis kme au tră:: 
fericita clipă a finalelor „Cupei Davis*. ți-au vărzx jucă
torii înscriși cu litere gravate in argint, pe strălucitorul 
trofeu. Cum am subliniat Ia capttoM precedent. această 
familie de elită a sportului alb eopriade - ~J patru 
țări laureate și alte opt, prezente pe bsta ie ccoare. ca 
finaliste Faptul că România se af-ă printre acestea este 
subiect de mindrie pentru orice iubitor de spor: t_t țara 
noastră.

Totuși, cum se explică această limitare a t ~— 
învingătorilor? Pe distanța a aproape trec sferturi os 
col, variațiile competitorilor direcțj la titlu! suprem 
fost foarte mici. Mereu americanii și australienii, mar 
francezii și englezii, s-au situat tn fruntea tabelai id 
întrecere Iar învinșii lor s-au schimbat aproape toc 
de rar, pînă de curind doar itajlenii și spaniolii reperin- 
du-și prezența 
cord" îl dețin 
ficare dețin 3 
decît atît..

Explicația 
supermaeștri ai rachetei trebuie căutată.

- - 
de 

iii:
în marea finală. In acest domeniu, un „xe- 
tenismenii români, care cu 
prezențe de challengeri. Și,

ultima lor cail- 
poate, mai mult

Baschetul 
unul din cele mai 
îndrăgite sporturi 
in rîndul tinere
tului chinez așa 
cum demonstrea
ză aceste tribune 
pline la un meci 
din campionatul 
national.

ȘAPTE VICTORII ALE ATLEȚ1LOR NOȘTRI
IN PRIMA ZI DE CONCURS

rarității numelor noi în acest eșalon de 
_____ _____  ______ _____ ______ tn primul rină, 

în specificul acestei ramuri sportive, care cere practican- 
ților ei o foarte înaltă tehnicitate. Este greu să crești un 
tenisman bun, iar unul foarte bun și mai greu. Trebuiesc 
ani de muncă, antrenamente asidue, contacte permanente 
cu marile valori. Iată de ce, cu toată răsplndirea tenisului 
- ajuns azi la o veritabilă universalitate — marii cam
pioni sînt puțini. Tradiția, ca și clasa cîștigată, joacă aci 
un rol important. Iar americanii, cu mai bine de un se
col de activitate tenisistică de anvergură, au un avans foarte 
greu de recuperat. Cea mai recentă statistică, ne arată 
că în S.U.A. activează actualmente peste 11,5 milioane de ju
cători de tenis. Mai mult decît populația unei țări eu
ropene medii ! Comparația vorbește de la sine.

Australia este a doua protagonistă în acest clasament 
al laureatelor, după ce însă reprezentanții „țării cangu
rului" au avut perioade de adevărată invincibilitate. Deși 
S.U.A. deține cea mai ungă „serie" neîntreruptă de vic
torii, triumfînd de șapte ori la rînd (1920—26), australie
nii au avut o perioadă-record de dominare, cea de după 
al doilea război mondial, cînd pe distanța a 18 ediții 
(1950 -1967) au cules nu mai puțin de 15 victorii!

Pentru succesul australian, explicația este poate mai

Hoad G=S3—5A. Ke- 
(1958—63S. Rod Es '* 
John Ne-rr-cepbe ClSfS-

st Kt «W

cxxt aur
•» Srtesn

*e » »-

are •

.-zsairov (U) 47 48 m. 3. Rodica 
D'igj R) 43.06 m. 4. Maria Mazur 
r_"> ♦?A5 m: 4on m (B): 1. Nikolai 
iaftuserJco (U) 48.4. 2. Mircea Bălan 
GO *?-6, 3. Em. Georgescu (R) 50,0, 
4. Vlad Pavlov (U) 50.2; greutate 
(Ti: L Valentina Cioltan (R) 16.45 m, 
2 Mihaela Loghin (R) 15,5# m. 3. 
▼era Tatkaler.ko (U) 15,33 m, 4. Na
talii Sapiro (U) 13,60 m; suliță (B>: 
L Anatoli Bcrkin (U) 74,40 
Anatoli Jerbțov (U) 74,24 m, 
Megelea 
(R) 66.90 
■ia 41.4, 
4xlM m

oaspete a fost descalificată; 10 km 
marș: 1. Anatoli Solomin (U) 43:12,8, 
2. Liodor Pescaru (R) 44:09.2, — re
cord, 3. St loniță (R) 45:09,2. (și el 
sub vechiul record), 4. Roman Vo- 
losciuk (U) 46:34,2 : 1500 m (F) : 1. 
Natalia Andrei (R) 4:33,9, 2. Zenaida 
Golovenko 
Holub (R) 
(U) 4:36.1 ; 
riaeva U)
(R) 14,2, 3. Mariana Nedelcu (R) 
14,3, 4. Lud nila Sivera (U) 14,8;
înălțime (F): 1. Oxana Stronkina 
1,73
l, 70
m,
m ;

(U) 4:34,8. 3.
4:35,0, 4. Olga 
100 mg (F): 1.
14,2, 2. Marta

Cornelia 
Avramova 
Irina Ka- 
Szatmari

m, 2. Svetlana Gantkovskaia 
m, 3. Roxana Vulescu (R) 

4. Georgeta Păcuraru (R) 
2000 m obst. (B)

(U)
(U)
1,65
1,65

1. Alexandr

Veliciko (U) 5:44,3, 2. Oleg Hristia 
(U) 5:45,8, 3. Dan Betini (R) 5:521 
4. Nicolae Voicu (R) 5:57,8 ; triplu|
1. Leonid Prokopiciuk2. I’” ’ • ~ ■ - -
Bedros 1
Paul Gheorghiu (R) ’ 
jină (B): 1. Serghei 
m, 2. Cornel Anton 
Vladimir Drozov (U) 
rian Voicu (R) 4,50 m.

Clasamentele generale 
zi: bărbați t 
Ucraineană 52—65 p, femei : j 
nia — R.S.S. Ucraineană

întrecerile zilei a doua 
duminică de la ora 16.

_____ : (U) 15,29 nl
Nikolai Solovei (U) 15,19" * • — 14.42 m, 1

m. j
pra

Bedrosian (R)
‘ ’ “) 14,39 m ;

Krivoz (U) 4,1 
(R) 4,70 m, | 
4,60 m ^4. Ma 

după C^rinJ 
România — R.JS.

40 J 
ținu

TELEX-TELE^X

Selecționata de hochei pe gheață a 
U.R.S.S. va susține In cursul lunii ianua
rie trei meciuri în S.U.A. Hocheiștii so
vietici vor evolua, de asemenea, în ca
drul competiției internaționale „Cupa 
Stanley", care va avea loc la Boston.
■
tn localitatea GlIIy s-a disputat tntilni- 
rea internațională masculină de volei 
dintre echipele S.K. Varșovia și S.C. 
Anderlecht (Belgia). Au cîștigat cu 3—0 
(15—1, 15—6. 15—5) voleibaliștii polonezi.

Selecționata de hochei pe gheată a Ceho
slovaciei a susținut vineri, la Praga, o 
întîlnlre amicală în compania echipei 
R.D. Germane. Hocheiștii cehoslovaci au 
obținut victoria cu scorul de 8—1 (4—0, 
2—1. 2—0),

tison
7-5,

— Fillol 6—3, 6—3: Hewitt — D:b'e 
7-6.

Jucători finlandezi de hochei pTrei
gheață, Valtonen (portar), Tamminen : 
Mononen (atacant!) vor juca în noi 
sezon în echipa canadiană „Meapit 
Leafs Toronto". Hocheiștii finlande; 
și-au început antrenamentele alături d 
viitorii lor colegi de echipă.

Miguel
pei de _____ _ _____
din viată. Martinez a fost în comă tlm 
de 8 ani. El s-a accidentat la 11 lui:: 
1964, suferind o comoție cerebrală, fi 
cadrul unui turneu pe care echipa
l-a întreprins tn America de sud. Ci 
toate îngrijirile medicilor. Martinez nu : 
putut fi salvat. Miguel Martinez era C 
vîrstă de

Martinez, fostul jucător al ec'R 
fotbal Atletico Madrid, a încetai

34 de ani.

watsoa Wash bum și «.Little 
trofeul Ia Auckland, în 1920.

ta «crasti perioadă, trebuie puse pe sea- 
■a WBer eawpăoai ca Toay Trabert (in 1954), Alejandro 

Dennis Ralston și Chuck McKinley (1964). 
lasâ de marile recorduri, trebuie să pre- 

Z* ”* aparțin, totosi. creatorilor competiției, te- 
ÎÎSS? mii prod gios Davis-cupman
.**■***-. prwfaafafl. tot Wjniam Tilden („Big Bill”) » care în- 

L *** M 11 prezențe în finală și cele
y* Tlctorti obținute — 22 din 28 posibile

?:-ipdi erie B de Challetage-rouhdurl 
gy» rmaBuil • performantă absolută. Ea a fost sta- 

**■_«***• .—”1 trecut, ctad echipa S.U.A. întrecind cu 
r T. — «• Năstase și Tiriac cedînd de puțin
JoJJa Smith și Froehling în dramatica finală de la

— a trecut înaintea australienilor pe lista de 
T—Qy «m an In urmă, scorul tradiționalului „meci" 

’ ^erieano-australian fusese egal : 22—22 Un
• fost comentat cu justificată ironie, 

J y* » ultimul Challenge-round a fost arbitrat de 
yțțy MRP—a. fostul căpitan al „cangurilor". El a fost 

®*pe • oficiat solemna capitulare a australienilor m saeeerianee finalelor.
yț— acest ultim „record" american — și ex- 

” ,e. — 65:6 cazul să mai revenim In capitolul

La Bremen, în cadrul campionatelor 
mondiale de patinaj artistic — patine cu 
rotile — titlul masculin a revenit vest- 
germanuluf Michael Obrecht cu 1 133.6 p. 
tn clasamentul feminin conduce Petra 
Naeussler (R.F.G.), cu 472,2 p.

Tinărul tenisman american Roscoe Tan
ner continuă seria succeselor. In cadrul 
turneului internațional de la Albany, 
Tanner l-a învins cu 6—4. 7—6 pe Frew 
McMillan fH.s.A.) și s-a calificat pentru 
semifinalele competiției. Un alt jucător 
american. Jimmy Connors, l-a eliminat 
în „sferturi” pe francezul Pierre Barthes 
cu 6—7, 6—0. 6—4. Alte rezultate : Pat-

Radu VOIA

Pugllistul 
este noul 
muscă. In 
el l-a învins prin abandon în repriza d 
10-a pe Betulio Gonzales (Venezuela) 
fostul deținător al centurii.

thallandez Venice Borkorsas 
campion a! lumii la categorii 
meciul desfășurat la Bangkok!

Betulio Gonzales (Venezuela)

Cunoscuta Jucătoare americană de tenis 
Billie Jean King, învingătoare de mal 
multe ori în turneul internațional d« 
la Wimbledon, a obținut o nouă victo-l 
rie în competiția de la Phoenix, tn sfenl 
turile de finală. Billie Jean King a dispus 
cu 6—2. 6—4 de Veronica Burton. Kind 
o va întîlnl în semifinale pe Rosemary] 
Casals, învingătoare cu 6—4. 6—3 în par4 
tida cu australianca Karen KrantzckeJ

VOINȚA CLUJ POLITEHNICA CLUJ 7—4, LA POLO

rw— biedon) Marea Britanic — S.U.A. 
<Foreet HUfs) S.U.A. - Australasia 
Sydney) Australasia _ Marea Britanle 
A-cidamh Australasia — S.U.A.

tF-X HiTs) S.U.A — Japonia 
'ZI-1'H:.ls) S.U.A — Australasia 
fFbrest HCs) S.U.A. — Australia 
țCermimown) SVA _ Australia 
’Germamown) s.Ca. — Franța 
'Germantown) S.U.A - Franța 
țGermantcwn) S.U.A. — Franța 
rfans) Franța — S.U.A.

Ieri s-a desfășurat, la Ștrandul Tine
retului, partida de polo dintre echipele 
clujene Voința și Politehnica, contînd 
pentru o nouă etapă turneu a campio
natului divizionar A. La capătul unui

Joc echilibrat (mai ales în primele trei 
reprize) au învins poloiștii de la Voirii a 
cu scorul de 7—4 (2—2, 2—1, 1—1, 2—0). 
A arbitrat P. Nlculescu.

<Cer.'aamoira> 
IGermaatown)

fParis) Franța

1 
într-un an. Fotbaliștii vor avea drcptull 
la o vacanță anuală de 25 de zile. Ei nu’ 
vor putea juca în partide de campionat 
în cazul că nu au efectuat cel »uțin ‘ 
10 zile de antrenament. în viitor, nu vor 
fi legitimați decît jucătorii care 
un certificat de absolvire a cel puțin 4 
clase primare.

REFORME TN FOTBALUL BRAZILIAN
Un purtător de cuvînt al Ministerului 

Educație, și Culturii din Brazilia a in
format confederația sporturilor din a- 
ceastă tară că este necesar să se ia mă
suri in ceea ce privește activitatea fot
baliștilor profesioniști brazilieni. Printre 
altele se preconizează ca Jucătorii tineri 
să nu susțină mai mult de 65 lntilnlri


