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VIZITA DE LUCRU
TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 

ÎN JUDEȚELE SATU MARE
SI MARAMUREȘ
9 9

Miercuri dimineața, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu și-a încheiat 
vizita în municipiul Satu Mare, 
unde a luat parte la sărbătorirea 
unui mileniu de existenta atestată 
documentar a acestei așezări.

La plecarea din oraș, mii de ce
tățeni au umplut străzile și piețele 
din Satu Mare pentru a-și lua un 
călduros rămas bun de la secreta
rul general al partidului, salulîn- 
tfu-1 cu nesfîrșite urale și ovații.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, îm
preună cu tovarășii Paul Niculescu- 
Mizil și Mihai Gere își iau rămas 
bun de la oficialitățile locale, 
răspund cu căldură entuziastei ma
nifestări populare.

Chiar de la ieșirea din oraș, se 
conturează comuna Odoreu.

De mult doreau locuitorii Odo- 
reului să-și exprime direct, prin 
viu grai, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, recunoștința nemărgini
tă față de partid, față de statul 
nostru, de mult doreau să arate 
secretarului general al partidului 
cîț de frumoasă este astăzi comu
na lor, datorită marelui ajutor 
primit. Prilejul acesta a sosit as
tăzi, cînd întreaga populație a co
munei a ieșit în întîmpinarea oas
peților.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
răspunde cu căldură, ie urează La 
toți sănătate și bucurie.

Momente deosebit de emoționan
te a prilejuit vizitarea școlii gene
rale din comună. Toți elevii școlii, 
fluturînd stegulețe și flori, rostind 
cu dragoste numele conducătorului 
partidului, fac tovarășului Nicolae 
Ceaușescu o primire de

Conducătorul partidului și statu- 
lui se îndreaptă apoi spre cen
trul comunei, unde este aș’eptat 
de întreaga populație din Odșreu. 
Urale și ovații puternice. - te. 
nu contenesc minute in șir. zLas
șimțămintelor miilor de cetățeni ai 
comunei, secretarul Comitetului co
munal de partid. Victor Pop. se 
adresează tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.

Cu mare și nestăvilită bucur e 
au ascultat apoi cetățeni: comunei 
cu vîntul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu.
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..ECHIPELE S.U.A. ȘI ROMÂNIEI
SINT CELE MAI BUNE DIN LUME“

dar a evitat să facă orice pronostic!a ieclarit STA» SM1TI li
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(ora 9), 
de ar- 
în sala

de bijuterii din
în 1900,

CUPA OAVIS“

în Capitală, va fi 
tată publicului

Incjpînd de azi 
vestita „Salatieră 
gint“ va fi expusă
Dalles, în holul Universi
tății Populare. Ea va pu
tea fi vizionată zilnic, între 
orele 9 și 18, pînă joi 12 
octombrie.

TEBMOI AMEIKAH Al SOSIT LA BUCUREȘTI CU OPT ZILE ÎNAINTEA FINALEI „CUPEI DAVIS *
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LA DESCHIDEREA
FESTIVĂ A ANUIXI
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MARI VEDETE ALE
Adrion VAShiU

C. COMARNiSCHI 
Radu VOIA

pierzind 
meri. eu 
imaainea 
Cazăr. in- 
a-i versa^i.

SPORII)

ternațional • Echipa de polo a plătit tri
but greșelilor și lipsurilor mai vechi și moi 
noi

Gazdele mforrreaxă pe seer*.-—-1 
general al partriul- eă ;-sftrațja 
dată, pentru legarea crixc re » te- 
rățăisLttulai de actv. tarea pr—«Sac- 
ttvă. a stat șs stă -a bare cc£a=_- 
zâr-.i irtregulu. proces ce l-vAsfc- 
mint din institut.

Oespeîti sittt urr.rep să vur.tece 
laix-tatcare.» ăe m.rerexce st 
zăcăminte, de Lzacă .n««±»trtajă. ee 
preparare a ntipereurLor. aoare do
tate la un isalt turei teen e.

Secretarul general ai p*.-. 
apreciază rezultatele cute otr-pure 
de institut pe knia :~r.s nă-.. aoc 
mai strlnse a «col.; a nnmca de 
cercetare, cu product-a. ta C rec-

PROGRAM BO€AT.

DE TOATî «ADELE

fLaoeuc-

oliWMCe Mufa, Armâni (a

întrecerile de înot înșiruite în
tr-un program larg și bine alcătuit 
au polarizat interesul celor prezenți 
la Munchen (aproape 12 000 de locuri 
erau ocupate zilnic în tribune) în 
prima parte a J. O.

Disputele, în marea loi ■
extrem de strînse (primii doi cla
sați Ia 400 m iiber au fost despărțiți 
doar de o sutime de secundă, iar 
între primii doi sosiți în cursa de 
400 m mixt nu a existat decît o di
ferență de două miimi de secundă) 
au prilejuit consacrarea definitivă 
a doi supercampioni, americanul 
Mark Spitz și australianca Shane 
Gould. Dar concursul olimpic din 
capitala Bavariei, unic prin recolta 
sa bogată de recorduri (22 mondiale, 
21 europene Și 29 olimpice) a însem
nat mai mult decît excelentele “vc- 
luții ale celor două mari vedete.

Boland Matthes (R.D. Germană), 
neînvins din 1967 în probele de 
spate, sau suedezul Gunnar Larsson, 
superb prin alura sa și modul în 
care a tranșat rivalitatea cu cei mai 
buni specialiști ai tebadonului, au 
confirmat evidentul potențial 1 ■ - 
prezentanțilur bătrînului continent. 
Și japonezii au revenit în grupul de 
elită, i.rimițînd Ia Munchen dci cam
pioni, Nobutaka Taguchi (bras) și 
Mayumi Aoki (delfin) de înaltă va-

loare. A fost însă prea puțin pentru 
a clinti supremația sportivilor din 
S.U.A., care continuă să domine au
toritar înotul mondial.

De altfel, grupul performerilo- in 
lumea înotului continuă să fie ex
trem de restrins, prezența oe po
diumul de premiere a 
din Ungaria (Andras Hargitar). Ita
lia (Novella Calligaris), Canada 
(Bruce Kuberlson) 
nie (David 
toare. Ca 
doar cinci 
tralia (6), 
Japonia (cite două) - 
cucerească titlu: l Din 
țări reprezentate in acest eratan. 
doar 11 (la cele amintite mai sus *e 
adaugă U.R S S.. R.F. a Germaniei. 
Canada. Ungaria. Italia. Marea B-:- 
tanie) au reușit să aibă reprezrirta-i 
printre cei medaliați. iar alte cszks 
(Olanda, Brazilia. Ecuador, Mexic. 
Noua Zeeiandă) au punctat cu • -tul 
nesemnificativ.

Factorii care generează cu - cre 
laritate prezența sporps-.inr dir »■ 
ceste țâri in rândurile nrotagtwii Lri 
lor la Olimpiadă sint btae fam

Calligaris),
___  sa. Axarea 

Wilkie) t - - 
și Ia Ciudad de Mexi.-a, 
țări — S.U-A. (17). Auș- 
R.D Germană. S ie-:u_ 

au reuși: >ă 
cele 39 4e

(Continuare in pag. a 2-a)

Poloiftii noștri au debu
tat cu un eșec in tur
neul olimpic 
(3—4) primul
SC A In 
noastră . Radu 
colfit de trei 
caută 'țl nu pisefte) un 
coechipier căruia să-i 

paseze

ultimii ani pentru 
mare de copii în 

tainele acestui sport (vezi acțiunea DELFiN), 
practic, performanțele înotului românesc au fost inse
sizabile. Dintre absolvenții cursurilor de inițiere, prea 
putini sint acei elevi care intră în secțiile de 
manțâ. Ca atare, de ia an la an și numărul 
merilor rămîne cu totul nesatisfăcător, astfel 
ultima ediție a campionatelor naționale de 
s-au înregistrat doar 48 de concurerți !

Deși la această oră înotătorii au mai multe 
la dispoziție ca în trecut, deși federația de «peciei - 
tate s-a străduit uneori să asigure, mai oles sperf 
vilor din diferitele loturi, condiții cit mai bune ce 
antrenament și posibilități de participare la un nu—â- 
sporit de concursuri internaționale, rezultatele r-u cj 
fost cele așteptate. Secțiile de bază din activ lalea

Gu toate eforturile depuse în 
inițierea unui număr cit mai 
I ri î n a I a

cele din
sportive nr. 1 si 2. Clubul Șco-

perfor- 
perfor- 
că la 
sen ion

bazine

internă și îndeosebi
Steaua. Rapid, Școlile , T. ______
loru’Ț. din Reșița (Școc’a sportivă. Olimpic), Timisoa- 
ro (Școala sportivă). Cluj (C.S.M., Scoale sportivă). 
Galați (Dunărea. Scocla sportivă). Ploiești (Petrolul) 
sau Oradea (Cri sul, Scocîa sportivă) au prezentat ele
mente izolate, ale căror rezultate pot fi comparabile 
cel mult pe pion intern.

NrvekJ genera! scăzut al performanțelor romanești, 
deperte de c putea fi competitive pe pion intema- 
țioriol, ou slăbit considerabil și loturile reprezentative, 
căci numai astfel se pot explica infringerile suferite 
de sport ri. (omeni Io Balcaniadele de seniori și ju
nior. Adevărul este că gradul de pregătire al perfor
merilor noștri este încă nesatisfăcător. Abso'ut toți

București (Dinamo,

(Continuare in pag. a 2-a)
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ATLETISMULUI INTERNATIONAL
LA

• A
• Sa

STARTUL CELEI DE A XIV-a
EDIJIl A DINAM0V1ADEI

fost fixat lotul (finamovistâor buciresteni
facem cunoștința cu cei 4 campioni olimpici

• Astăzi

Astăzi sint 
în Capitală 
la cea de a 
internațională

sosesc cei aproape 250 de atleți oaspeți

Sun bâtă

(Continuare in pag. a 3-a)

Una dintre cele mai pres
tigioase competiții sportive 
din lume, considerată un 
adevărat campionat mon
dial de tenis oe echioe, 
este dotată cu atît de pre
țuita, „Cupa Davis“. Fai
mosul trofeu, făurit într-un 
atelier
Boston (S.U.A.) 
care a sosit zilele trecute,

ă.c și televiziune, fotoreporteri. Cum 
era ș: firesc, asaltul întrebărilor, al 
—<9—*n—Ine $: al blitz-urilor apa- 
rateior de fotografiat au fost declan
șate imediat după coborirea din 
aeroeavâ.

$î iată, pentru început, ce ne-a 
Dennis Ralston, căpitan- 

■e.recătoe și antrenor al formației 
caspe : -Sint pentru prima oară in 
ltemimi si aștept cu ne.abdare ca 
echipa pe care • conduc să evolue- 
te iu fața iubitorilor de sport din 
această tară. Va fi un meci foarte 
ba*, după părerea mea. Echipa 
>—iriri este foarte puternică la 
era actsală și va fi, fără îndoială, o 
adversară extrem de dificilă pentru 
m. Sper că echipa ce • antrenez

tar- T ARMAR. Născut la 21.07.1946 
La TaZUa- înălțimea 193 cm, greutate 
zj kg. scadent al Universității Jda.nov 

I d=n Leningrad- Practică atletismul din 
i- . :mx Selecționat in 1970 in repre- 
rrrta^va sovietică. Campion unional 
de salâ in KM. La C.E. pe teren aco
perit a fost al doilea in 1971 și al 
trexjea in K7Î. Campion olimpic la 

I Mlpme cu 2_JS m. Antrenori P. Goi-
ș* E. Sosina.

va da randamentul maxim, ceea ce 
i-ar permite să aspire la o victorie 
și să păstreze pentru a patra oară 
consecutiv trofeul suprem al tenisu
lui. La Paris, după testul pregăti
tor efectuat, am fixat pe cei pa- 
tru componenți ai echipei : Stan 
Smith, Tom Gorman, Harold Solo
mon și Erik Van Dillen. Din rin- 
dul acestora voi alege pe cei doi 
jucători care vor evolua în meciu
rile de simplu. Unul este desigur, 
Smith, dar pe al doilea îl voi a-

Ludmila BRAGHINA. Născută la 
24.07.1943, la Rodllas. înălțime 165 cm, 
greutate 53 kg. Profesiunea — peda
gog. Eleva antrenorului VI. Kazanțev 
a demonstrat, în acest sezon, o clasă 
deosebită ducînd recordul lumii pe 
1500 m la valori ce păreau inaborda
bile femeilor. La Munchen. de pildă, 
fiecare dintre cele trei curse ale sale 
s-au încheiat cu noi recorduri mondiale : 4:06,5 (în serii), 4:05,1 (în semi
finale) și 4:01,4 (în finală).

Peter FRENKEL, Născut Ia 13.5.1939 
la Eckartsberga. înălțime 182 cn 
greutate 75 kg. Profesiunea — decora
tor, desenator. Practică sportul de la 
vîrftta de 13 ani. Cel mai bun rezul
tat pe 20 km marș l-a realizat în 
acest sezon cu 1.25:19,4. La C.E. de la 
Helsinki a fost al IV-tea. Campion 
olimpic la Munchen cu timpul de 1.26:42.4.
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MUNCA INTENSA IN TOATE SECȚIILE

LA „FLACARA ROSIE“ BUCUREȘTI
” f »

A FI O EXCELENTA „UVERTURA" A SEZONULUI

ANGAJAMENTE Șl REALIZĂRI
Am vizitat zilele trecute cunoscuta 

întreprindere de pielărie și încălță
minte din Capitală „Flacăra Roșie". 
Antrenat de comuniști, întregul co
lectiv de aici desfășoară în cinstea 
apropiatei zi a aniversării Republicii, 
o muncă intensă în toate secțiile.

Președintele comitetului 
tov. Ion

__ sindical,
Voinescu ne-a înfățișat pe

larg obiectivele ce stau In fața co
lectivului de aici. „După Conferința 
națională a partidului planul cinci
nal se stabilise să fie realizat in 4 
ani și jumătate. Dar, in cadrul adu- 

loc în fabrică, 
să fie realizat

ENTUZIASM ȘI PASIUNE

BLASOVA - LACUL DE PE INSULĂ •••

nărilor ce au avut 
hotărit ca planul 
4 ani și 5 luni".

Una din inițiati' 
cente ale acestui 
muncă este valorificarea deșeurilor 
prin care se realizează cca 250 000 

astă perioadă, între- 
Flacăra Roșie" 

ob- 
de

vele cele mai 
harnic colectiv 

ificarea

s-a 
în

re
de

Sîntem în' biroul tov. Vasile Ma
nea, președintele C.J.E.F.S. Brăila. 
Discutăm despre sportul brăilean, 
despre Olimpiadă. Deodată mâ în
treabă :

— Ați fost vreodată la Blasova ?
Nu, nu fusesem. Interlocutorul meu 

zîmbește și...
Așa a început o călătorie aproape 

de necrezut, pe meleaguri parcă de 
pe altă lume, o călătorie pe care am 
întreprins-o acum, dar cu gîndul în 
viitor... Și, porniți cu președintele a- 
sociației sportive „Sănătatea", Victor 
Finescu, cu cel al Clubului sportiv 
Brăila, Ion Ceapă și cu antrenorul 
emerit Radu Huțan, am ajuns la 
Blasova. Traversasem mai întîi Du
nărea cu bacul spre Insula Mare a 
Brăilei, unde străbătusem 25 km, pe 
șoseaua ce șerpuiește printre lanuri 
de semănături.

.. .Dar, iată Blasova I Un lac în 
formă de potcoavă turtită, cu un braț 
lung de 3 km, iar celălalt de 2 km. 
In spate, nu departe se înalță, ma
sivi, munții Măcinulub cu contururi 
aerate în atmosfera pură a apelor, iar 
ici-colo pe linia subțire a orizontului, 
sp ivesc, răzleți, străvechi arbori de 
baltă... De jur-împrejur, apa se În
tinde nemișcată, unindu-se în reflexii 
prelungi cu cerul nesfîrșit al cîm- 
piei dunărene.

— Dar unde a fost ascunsă. Dină 
acum, Blasova ?

— Ei !... Am descoperit-o în timpul 
inundațiilor din 1970. Venisem în insu
lă să-i ajutăm ce cei inundați și. tot 
umblind prin ea de la un cap la altul, 
am dat și de acest Iac. Din momentul 
acela singurul nostru gind a fost <ie 
a-1 putea face cunoscut, de a-1 putea 
amenaja.

De fapt, gîndul acesta a fost al lui 
V. Finescu, bărbatul acesta cu ținu
ta sportivă și cu părul ușor argintat, 
despre .care s-a scris, nu de puține 
ori în ziare și despre care nu există 
sportiv în Brăila să nu fi auzit. Iar 
gîndul a început curînd să prindă 
viață : în locul unor bojdeuci părâ- 
ginite au apărut căsuțe cochete ți 
pline de pitorescul așezărilor lacus
tre, dormitoare și hangare, toate a- 
menajate cu mult gust. Entuziasmul 
s-a întins curînd, condus de pasiu
nea celui care ne vorbește acum, 
către alți și alți „sufletiști", după 
expresia nimerită a șoferului de la 
C.J.E.F.S. Și astfel, sub îngrijirea 
directorului general al Insulei Mari. 
Ion Vlad, s-a creat spațiul liber din 
jurul lacului, rămînînd a fi folosite 
și vechile amenajări; sub conduce
rea lui Alexandru Popescu-Craiova, 
directorul I.C.M.G., au fost realizate 
o serie de terenuri și locuri de agre
ment : cu ajutorul tov. Anton Prem
ier, directorul Șantierelor navale 
Brăila, se realizează turnul de con
trol și amenajările debarcaderului: 
cu sprijinul tov. Camil Naum, direc
torul Direcției sanitare județene Brăi
la, s-a instalat un grup electrogen... 
Exemplele ar putea continua încâ .

Pentru a-1 afla părerea de specia
list, l-am întrebat pe Radu Huțan, 
ce crede despre acest entuziasm «1 
condițiile reale pentru dezvoltarea 
sporturilor nautice oferite de Blasova.

— Adevărul e că lacul, prin condi
țiile ce le asigură acestor sporturi, 
îmi amintește de o serie de alte lacuri 
consacrate în lumea performanțelor 
nautice. Lacul Bagsvaerd de lingă 
Copenhaga, sau lacul de la Belgrad, 
nu sînt cu nimic superioare aces
tuia ; o apă caldă, puțin densă, liniș
tită, fără valuri, adincă (9—10 m).

spațioasă (3000 m 2~Z _
la un loc condiții extrem de 
rabile...

Dar, în timp ce noi discutam, ne
obositul Victor Finescu, măsoară cu 
ochii, plănuiește, găsește soluții, are 
idei noi. Un trenuleț în jurul lacului 
(„Mocănița" lingă Deltă !), cai pentru 
plimbări ecvestre, popularea lacului 
cu pești cît mai mulți, pentru pesca
rii amatori, bărci de toate felurile 
pentru amatorii de plimbări nautice, 
o bucătărie aleasă pentru cei ce vor 
o mîncare bună. Cu un cuvînt tot 
atîtea locuri, în care cei veniți aici, 
să-și poată petrece timpul intr-un 
cadru cît mai aparte și pe gustul 
fiecăruia. Căci doritori sint mulți 
în Brăila. Dovada cea mai elocventă 
este marele număr de voluntari ve
niți aici, la Blasova. pentru a da o 
mînâ de ajutor. Căci brăilenii nu se 
mulțumesc doar cu o bază de agre
ment. Ei vor mai mult. Vor și con
cursuri internaționale care să aducă, 
aici ia Brăila, în Insula Mare, pe așii 
mondiali ai paga ei și padelei.

Claudiu SECARA

X 250 m) însumează 
s favo-

m.p. piele. In ai 
gul colectiv' de la

'izat efortul lui prin 
ținerea realizării indicatorilor 
plan după cum urmează :

— cheltuieli la mia de lei 4.1 
economie peste prețul planificat : 
la sută producția globală; la produc
ția marfă 104 la sută : productivitatea 
muncii 102 la sută; încălțăminte 
Peste plan 38 000 perechi.

Sint doar citeva din angajamentele 
adunările cu salariații.

i de muncitorii intreprinde- 
at la realizarea 
î-au propus îl 
dintre ei frun- 

ipă cum ne spu- 
iației, C. Toader 

ca Petre Coconea, electri- 
lon Ganciu. tehnician sînt 
Ia locul lor de muncă. Ana 

Vasilica Niță, muncitoare 
fac parte din echipa femi- 

.Carmen*. iar Eugenia Avram 
itoare de nă-

ș.-a ma'

lei
106

luate in
Alătur

rii, un aport însemn 
obiectivelor ce șl li 
aduc sportivii, mulți 
tași In producție. Dt 
nea președintele asoc 
sportivi 
cisn si 
prețui;: 
Iozu și 
fruntașe 
ninâ 
și Rodica Nicolae, 
dejde. sint ttulare in echipa de volei 
care activează în divizia B.

Octavian GUȚU, corespondent

LA TRICODAVA, INIȚIATIVELE
CAPITA NOI TALENTE♦

„Certificatul de naștere al între
prinderii Tricodava din Capitală 
a fost semnat în urmă eu cinci ani, 
timp în care această unitate indus
trială s-a dezvoltat și modernizat co
respunzător cerințelor actuale ale 
economiei naționale. Astăzi, produse
le executate aici, tricotajele purtînd 
marca fabricii, sînt mult apreciate ge

a realiza cincinalul in patru an» 
jumătate, ne spunea tovarășa Ma-

Fericit programată chiar la în
ceputul sezonului, „Cupa Români
ei" și-a atins fără nici o îndo
ială scopul pentru care a fost a- 
leasă Să asigure uvertura unei bo
gate activități competiționale. Fa
cem această afirmație, chiar dacă 
întrecerea pentru frumosul trofeu 
pus în joc de federația de specia
litate, a ajuns abia la jumătatea 
sa. Felul în care s-au desfășurat 
primele partide, interesul stîrnit 
printre formațiile noastre de frun
te prin faptul că ordinea finală a 
competiției va constitui criteriul de 
departajare în cele două grupe va
lorice ale diviziei A, precum și 
pregătirile, în majoritatea cazurilor 
minuțios făcute — totul a asigurat 
disputei un deplin succes. Aceasta 
în ciuda faptului că spectatorii nu 
au fost mai numeroși decît de o- 
bicei la hochei șl că, în unele 
tuații, angajamentul deplin al 
cătorilor a generat momente 
iritare, din păcate într-unul 
cazuri situația transformîndu-se
tr—o flagrantă încălcare a disci
plinei.

Cum însă la acest caz vom mai 
reveni, să ne oprim pentru început 
la lucrurile bune, evident mai mul
te, pe care ni le-a relevat prima 
parte a competiției. în această di-

si- 
ju- 
de 

din 
în-

nu putem începe altfel 
a sublinia stadiul, mult

recție nici 
decît prin 
mai avansat în comparație cu se
zonul trecut, în ceea ce privește 
pregătirea generală la majoritatea 
echipelor. Stagiile, mai lungi sau 
mai Scurte, de antrenament efec
tuate încă din vară direct pe ghea
ță la Miercurea Ciuc, pregătirea 
fizică pe uscat mult mai conștiin
cios, mai intens realizată, preocu
parea pentru a se valorifica cît 
mai bine acest plus de forță în joc, 
sînt, după opinia noastră, elemen
tele 
lor 
ei” 
rile 
angajare
Caracteristicile nu pot fi, însă, ge
nerale. Pozițiile formațiilor noas
tre fruntașe rămîn, totuși, cam a- 
celeași : Dinamo București și Stea
ua angajate în lupta pentru pri
mul loc, C. S. Miercurea Ciuc, A- 
gronomia Cluj, Dunărea Galați și 
I.P.G.G. București vizînd, cu șanse 
destul de egale în prezent, locurile 
3—6, iar Tîrnava Odorhei și Avin
tul Gheorghieni rămînînd în con
tinuare „abonate" }a ultimele două 
locuri ale diviziei A, meciurile di
recte dintre ele urmînd să decidă 
formația ce va urma, la anul vi-

esențiale din evoluția echipe- 
participante la „Cupa Români
și care au determinat ca jocu- 
să aibă aproape toate ritm, 

fizică, spectaculozitate.

itor în primăvară, să joace barajul 
de evitare a retrogradării. Așa că. 
toate partidele programate în „Cupa 
României”, singura competiție din 
calendarul intern în care primele 
noastre 8 formații se întilnesc în
tre ele, trebuie privite și cintărite 
prin prisma acestei clare departa
jări valorice, greu de schimbat de 
la un an la altul.

Ceea ce ne-a scos în mod fra
pant în evidență această primă 
parte a competiției inaugurale la 
hochei a fort faptul că la mijlocul 
ierarhiei interne, adică în lupta 
pentru locurile 3—6 s-a ajuns la 
o sensibilă apropiere valorică în
tre protagoniste. Socotite formații 
din eșalonul secund, Dunărea Ga
lați și I.P.G.G. București s-au pre
zentat foarte bine în jocurile din 
„Cupa României", prima dintre ele 
fiind acum în situația de a can
dida cu mari șanse la prima grupă 
valorică a diviziei A. Și studenții 
bucureșteni, trădați doar de lipsa 
lor de experiență, au fost la un 
pas de a realiza acest

CAMPIONATUL DIVIZIONAR
DINAMO BRAȘOV — 

CONSTRUCȚII BUCUREȘTI 
22—3

Dinamoviștii brașoveni au obți
nut o nouă victorie, de rîndul aces
ta în dauna formației Construcții 
București. Lipsiți de aportul lui 
Ion Sântei și Florica Butoi, bucu- 
re.ștenii n-au putut face fața bunei 
evoluții a gazdelor cedînd la mare 
diferență. Iată și cîteva rezultate : 
Kerekeș — Boaghe 6—0, 6—4 ; T. 
Marcu — Boaghe 6—1, 6—1. Iudith 
Gohn — Adriana Călina 6—3, 6—0 ; 
Felicia Bucur — Anca Floreșteanu 
6—2, 6—1 ; Kerekeș, T. Marcu — 
Boaghe, Rusu 6—1, 6—2. Singurele 
puncte ale bucureștenilor au fost 
realizate de M. Rusu Ia M. Marcu 
(6—1, 6—0) și dublul M. Rusu, Anca 
Floțesceanu la M. Marcu, Adriana 
Misălcescu (6—3, 6—2).
Carol GRUIA — coresp. județean
POLITEHNICA CLUJ — STEAUA

9—15

rs

De inline, pe poligonul Tunari

ÎNCEPE ÎNTRECEREA PENTRU TITLURILE DE CAMPIONI

lucru. De

1. Dinamo București
2. Steaua
3. CS Miercurea Ciuc
4. Agronomia Cluj5. Dunărea Galați
6. I.P.G.G București
7. Tîrnava Odorhei

3
3
3
3
3
3
3

33
2
2
1 
0 
0

0 0 !0 0 •
1 o : 
o 1 :
1 1
0 3 
0 3

8. Avintul Gheorghieni 3 0 0 3

52— 4
40— 1
10— 4
10— 7

7—17
2— 14
3— 36

I 2—45
urmă-

marca fabricii, sînt mult apreciate 
piața internă și la export.

In secțiile de producție, grafice 
panouri atestă efortul mobilizator 
oamenilor care, avînd în frunte 
comuniști răspund prin fapte de mun
că și importante succese în realiza
rea exemplară a angajamentului, de 
a da o producție marfă suplimentară 
în cinstea celei de a 25-a aniversări 
a Republicii.

Graficul întrecerii socialiste este 
în continuă ascensiune. Iată, bună
oară, pe tricoterele de la „circulară', 
conduse de comunistul Ion Sucală 
sau pe cele de la „confecții kotton*, 
unde conducătorii pe locul de muncă 
slnt comuniștii Gh. Negulescu. Ion 
Eremia și Nicolae Bulgarei. Zilnic, 
mîinile harnicelor muncitoare con
cretizează noi și noi confecții într-o 
gamă diversificată de modele.

Aici, lucrează și evidențiatele In 
întrecerea socialistă din acest an Ni
colae Irina, Niculina Neagu, Vasilica 
Lascu și altele, pe al căror piept stră
lucesc una sau mai multe steluțe de 
fruntaș, simbol al dăruirii în muncă.

...Colectivul de muncă de la Trico- 
dava este antrenat plenar, cu toată 
energia pentru a da viață hotărîrilor 
adoptate de Conferința Națională a 
partidului, eveniment care a fost !n- 
tîmpinat cu o producție marfă supli
mentară de 140

— Conferința 
istoricele saie 
pentru noi un 
mai bine, de a 
și voința unanimă a întregului popor,

Și 
al 
pe

la sută.
Națională 

hotărîri 
imbold de 
ne înscrie în efortul

a P.C.R.. 
constituie 
a munci

de 
Siria Dănciulescu, secretar ai comite
tului de partid din întreprindere. 
Faptele, realizările, vor fi cele care 
vor dovedi hărnicia noastră. Ac
țiunile pe care le întreprindem. 
zilele sau decadele-record care sînt 
organizate in cinstea marilor 
mente pe care le trăiește 
nostru au dovedit resursele 
tante de care dispunem.

In secția confecții circulare, 
bul A, secție cu o mare pondere tn 
activitatea economică a întreprinde
rii, a luat ființă un colectiv' al opi
niei de masă, care ia in dezbatere 
orice problemă legată de bunul mers 
al producției, acțiune care va fi 
extinsă și în alte locuri 
Printre obiectivele 
înscrie disciplina, 
litiți 
ră a 
care 
fost 
educație alcâti 
tineri.

Toate inițiativele pe care Ie ia co
mitetul de partid vor conduce la rea
lizarea sarcinilor de plan, la ritmici
tatea producției, la creșterea calității, 
a eficienței economice.

Adunarea generală a reprezentan
ților oamenilor muncii — ne-a spus 
tovarășa Dănciulescu, — a stabilit 
jaloanele după care vom acționa pen
tru realizarea cincinalului în patru 
ani și jumătate, măsurile care vor 
conduce la o producție suplimentară, 
la o productivitate a muncii în con
tinuă creștere. S-a exprimat cu acest 
prilej, hotărîrea unanimă ca ziua de 
30 decembrie să marcheze o produc
ție suplimentară, un nou succes al 
colectivului nostru de muncă.

Incepînd de mîine, cei mai buni 
trăgători români se vor reuni pe 
standurile poligonului Tunari pen
tru a participa la ediția 1972 a 
campionatului național al seniori
lor. Timp de patru zile se vor în
trece pentru titlurile de campioni 
republicani aproape 300 de țintași 
din Capitală și toate orașele care 
au secții de performanță, cum sînt 
Iași. Cluj, Brașov, Arad, Focșani, 
Bacău, Ploiești, Timișoara și Baia 
Mare.

Finalele care se vor disputa la 
toate probele de armă cu glonț și 
pușcă de vînătoare, vor fi deosebit 
de disputate, întrucît 
tașii consacrați, care 
zentat în acest an la 
petiții internaționale, 
zenți pe liniile de tragere și o 
de tineri trăgători talentați, 
după rezultatele obținute în

pe lingă țin- 
ne-au repre- 
mariie 
vor fi

com- 
pre- 
serie
care 
ulti-

mul timp, vizează locuri de frunte 
în ierarhia autohtonă.

Amatorii tirului vor putea urmă
ri timp de patru zile pe poligonul 
Tunari „dueluri" pasionante cum 
vor fi cele dintre Dan Iuga, Marcel 
Roșea, Ion Tripșa, Virgil Atanasiu, 
la pistol viteză, sau cel de la pistol 
liber, între vicecampionul olimpic 
al probei, același Iuga și multiplu 
campion al țării. Lucian Giușcă. 
Apoi, la armă calibru redus Nico- 
iae Rotaru, medaliat cu bronz la 
proba de 60 focuri culcat la Miin- 
chen, va primi replica unor trăgă
tori ambițioși cum sînt clujeanul 
Ștefan Caban, dinamovistul Marin 
Ferecatu. La fel, și la fete vom a- 
sista la confruntări interesante în
tre țintașele de la Dinamo, I.E.F.S., 
Unirea Focșani și Olimpia Bucu
rești.

Jocurile se reiau azi, după 
torul program: ora 8,30: C.S. Miercu
rea Ciuc — Avintul Gheorghieni; 
ora 10: Agronomia Cluj— Tîrnava 
Odorhei; ora 16: Steaua — Dunărea 
Galați: ora 18,30: Dinamo București 
— I.P.G.G. București.

Dacă rezultatul întîlnirii de la 
CJuj a fost cel scontat, cîteva din
tre partide au constituit în schimb 
surprize. Reținem din suita acesto
ra, victoria cuplului clujean Negru
— Komoroczi asupra proaspeților 
campioni naționali de dublu Hără- 
dău — Sotiriu cu 6—4, 
Alte rezultate : Marieta
— Mihaela Dimitriu 6—0, 
A. Roșianu — P. Hutter 
O. Negru — D. Hărădău

Nușa
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CIND DOI SE CEARTA,
eveni- 

poporul 
impor-

care va 
de muncă 
colectiv <■( 

'.ătățirea ca- 
i produselor, realizarea exempla- 
sarciniior de plan de către fie- 
salariat etc. De asemenea, au 

formate brigăzi de producție și 
:e în exclusivitate din

aces 
îmb

D. DUMITRESCU, corespondent

AL TREILEA ESTE... SANCȚIONAT! ■i
Disputa a început la 18 septem

brie. în dimineața aceea, F. R. 
Ciclism a aflat că Vasile Teodor 
nu va putea face parte din lotul 
care urma să concureze în „Tu
rul Bulgariei". Motivul : clubul 
sportiv Dinamo nu a fost de a- 
cord cu selecționarea sa în echipa 
națională. Team-ul reprezentativ 
î fost completat în grabă și, 
după cum se știe, rutierii români 
au avut o comportare bună în 
această importantă și dificilă în
trecere internațională. Firește, 
prezența ciclistului nr. 1 al țării 
noastre ar fi ridicat 
nivelul echipei și, 
performanțelor.

Biroul federal s-a
3 octombrie pentru a analiza ca
zul. în final, el a hotărit suspen
darea lui... Vasile Teodor pentru 
perioada desfășurării campiona
telor naționale de velodrom !

Deci, din disputa (cearta) din
tre federație și clubul Dinamo a 
fost sancționat — de două ori 
(prin neparticiparea în „Turul 
Bulgariei" și prin suspendarea 
pe timpul campionatelor de 
pistă) — cel mai bun ciclist al

considerabil 
implicit, al

întrunit la

țării. Nu știm încă dacă Dinamo 
are dreptate (clubul acuză F.R.C. 
pentru faptul că n-a solicitat ofi
cial participarea lui V. T. la 
„Turul Bulgariei") sau federația 
(care susține că a făcut toate de
mersurile și a primit asigurări 
că alergătorul dinamovist se va 
prezenta la lotul național). Sîn- 
tem însă siguri că sportivul nu 
are nici o vină și că ambele 
părți aflate în dispută trebuie 
să-și revadă atitudinea. Nici 
F.R.C„ nici clubul Dinamo și, 
mai ales, nici ciclismul românesc 
nu pot cîștiga (dimpotrivă, pot 
pierde) prin suspendarea talen
tatului alergător.

Litigiul va trebui grabnic li
chidat (prin intervenția forurilor 
superioare), sancțiuni urmînd să 
primească cei vinovați și nu un 
sportiv care are, în primul rînd, 
datoria să-și asculte antrenorul 
și clubul, relațiile cu federația 
urmînd să se facă prin interme
diul acestora. Așadar, să nu-1 
transformăm pe Vasile Teodor 
în „acarul Păun"...

asemenea, Agronomia Cluj, cu un 
lot mult întinerit și evident mai e- 
chilibrat decît în anii trecuți, se 
anunță ca o echipă ce poate aspira 
la locul III. O oarecare scădere 
se manifestă la C. S. Miercurea 
Ciuc, în ciuda faptului că ea este 
singura formație ce nu are grija 
...gheții. Dar, plecarea unui lot ma
siv de tinerii hocheiști la studii 
la Cluj și. implicit, promovarea 
juniorilor din propria formație au 
determinat schimbarea structurii 
valorice a lotului.

Și acum. în încheiere, despre cele 
cîteva manifestări de indisciplină. 
Ele sînt, fără discuție, regretabile, 
cu atît mai regretabile cu cît se
zonul nici nu a început bine și 
s-au și dictat unele sancțiuni. Cul
pa jucătorilor a fost stabilită și 
pedepsită. Uităm, însă, de fiecare 
dată, că principalii vinovați în a- 
ceastă direcție sînt, în primul rînd, 
arbitrii care (am mai spus-o de 
cîteva ori) nu știu să-și impună El 
autoritatea, să-și creeze un presti
giu, să aibă o poziție inatacabilă 
pe gheață. Problema este dificilă, 
și pentru că majoritatea arbitrilor 
noștri sînt cam de același „leat" 
cu bună parte din jucătorii frun
tași. De aci, posibilitatea de a se 
uita repede că pe gheață ei nu mai 
poartă același... echipament și ast
fel pasul spre gesturi sau vorbe 
urîte se face iute, tn plus, aproape 
toți antrenorii stau în picioare la 
bancă (de ce se permite acest lu
cru T) de unde și ei gesticulează, 
vociferează, apreciază intr-un lim
baj deloc civilizat deciziile. Atunci 
de ce să ne mai mirăm că se in- 
tîmplă asemenea cazuri...

Călin ANTONESCU

BASCHET
_ I__- âu______________ - -

Hristache NAUM

SLABELE EVOLUȚII ALE ÎNOTĂTORILOR, POLOIȘTILOR Șl SĂRITORILOR REFLECTĂ NIVELUL9 SCĂZUT AL NATATIEI
9

(Urmare din pag. 1)

cuți : tradiție îndelungată, o largă 
dezvoltare a sportului respectiv în 
masele de tineret și condiții de pre
gătire speciale (bazine la dispoziție 
in exclusivitate, alimentație, vitami
ne pentru recuperarea imediată după 
efort, antrenori și psihologi cu înal
tă calificare) ce se află Ia îndemina 
fiecărui performer. Accesul spre 
așa-zisa „înaltă societate" a înotu
lui devine, de la o Olimpiadă la 
alta, tot mai dificil și întrecerile de 
ia Munchen au confirmat cu priso
sință această teză.

Tntr-o companie ultra selectă, cei 
trej înotători români nu au avut 
decit prezențe simbolice pe culoa
rele de la Olympia Schwimmhalle. 
Cunoscînd în general marea dife
rență care există între nivelul îno
tului din Balcani (cea mai bună 
poziție a unui campion din această 
parte a continentului — locul XIII 
ocupat de iugoslavul Nenad Miloș 
la 100 m spate cu 60,9, cifră infe
rioară cu 4,3 sec celei obținută de 
cîștigâtor, R. Matthes) nimeni nu 
putea pretinde lui Anca Groza, Eu
gen Aimer sau Marian Slavic lu
cruri ieșite din comun. Presupunî.nd 
chiar că ’ 
bilit la 
mânești 
fi avut 
înotător .
după cum știți, nici nu a fost cazul... 
Anca Groza a corectat recordul Ro
mâniei la 200 m delfin (2:30^) cu 
o singură zecime și a ocupat locul 
19, Eugen Aimer a concurat bolnav 
și nu a obținut la 1500 m liber decît 
al 40-lea timo (17:49,8), iar dintre 
cele trei evoluții ale lui Marian 
Slavic, cea mai reușită a , fost la 
200 m liber, unde a fost cronometrat în 2:00,2 ...............- - - ...
recordul 
locul

Ar 
mâni 
Fără ______ . .
Groza și a lui Eugen Aimer, pregă-

tirea nu s-ar fi dovedit greșită, cei 
doi sportivi nereușind să prindă un 
vîrf de formă în perioada olimpică. 
In plus, reșițeanul a avut și o stare 
gripală înaintea startului (și nu este 
prima oară înaintea unei mari com
petiții) și a fost deci incapabil de 
a se prezenta la start în deplinăta
tea posibilităților fizice. Cît despre 
Marian Slavic, pregătirea sa insu
ficientă din lunile de vară nu a 
putut 
iizat.

In timp ce majoritatea recordu
rilor ” __  ,
nu mai vorbim de cele naționale ale 
multor țări din Europa, au fost pur 
și simplu spulberate la Munchen, 
cifrele din tabelele românești — 
cazul cînd ele nu sînt staționare 
Euferă corecturi de ordinul zeci
milor. cel mult o secundă-două la 
probe mai lungi. Și astfel, in loc să 
micșoreze marele decalaj față de 
cei maj buni performeri ai lumii, 
inotătorii noștri pierd din nou teren 
prețios. Cîteva exemple mai suges
tive (prima 
dul mondial, 
național) :

pretinde mai mult decît a rea-

mondiale și europene, ca să

In

cifrâ reprezintă recor- 
iar cea de a doua, cel

fiecare dintre ei ar fi sta- 
Munchen noi recorduri ro- 
spectaculoase și tot nu am 
satisfacția de a vedea un 
român într-o finală. Dar,

Masculin
100 m liber : 51.2 — 54,6
400 m liber :: 4:00.1 — 4:15.6

1500 m liber 15:52.6 -- 16:59.5
200 m bras : 2:21.5 __ 2:32.5
200 m spate : 2:02.8 -- 2:18.8
200 m delfin : 2:00,7 — 2:13,!
400 m mixt : 4:30.8 - 4:52,9

Feminin
200 m liber : 2:03,6 — 2:20,8
800 m liber : 8:53,7 -- 10:12,7
100 m bras : 1:13.6 -- 1:20,5
200 m delfin : 2:15,6 -- 2:30,3
409 m mixt : 3:03.0 — 5:32,0

.9

comis numeroase 
momente dintee 
(vezi ratarea lui 
2—3 în meciul cu 
șit al lui Novac 
cu Iugoslavia, cînd mai erau ___ -.
secunde de joc). Absolut fără nici 
o excepție, toți jucătorii folosiți în- 
cepînd cu portarul Șerban Huber, 
trecînd apoi la experimentații Zam- 
firescu. Mihăileseu, C. Rusu, Novac, 
Culineac, Frățilă și încheind cu mai 
tinerii D. Popescu, Lazăr, CI. Rusu și 
V. Rus au comis greșeli în apărare, 
sau în finalizarea acțiunilor 
sive. Și toate acestea s-au 
foarte scump.

Privind clasamentul final al 
petiției putem observa 
esențiale în noua ierarhie. 
U R.S.S. a devenit. pentru
oară, campioană olimpică, și tot pen
tru prima dată, în ultimele două
decenii, selecționata S.U.A. urcă pe 
podiumul de premiere, iar formația 
vest-germană se clasează în primele 
șase. Abia acum, cind apele s-au 
limpezit și toată lumea poate judeca 
la rece, ne dăm seama ce șansă a 
ratat echipa noastră națională, nu
mai din cauza unor greșeli (evita
bile de altfel) ale propriilor săi ju
cători. La Munchen, team-ul repre
zentativ a primit o lecție aspră care, 
am vrea să credem, ii va folosi in 
viitor

Problema polo-ului nu se rezumă 
Insă doar la atît. S-a întrebat oare 
cineva ce s-ar întîmpla dacă antre
norii ar trebui mline să alcătuiască 
o formație cu totul nouă, sau —

greșeli, 
cele mai
Cornel
S.U.A.. pasul gre- 

la 7—7 în partida 
doar 10

r

(cifră aflată la 7 zecimi de 
național) cu care a ocupat

24.
fi .realiza rezultate 
îndoială. Dacă în cazul Ancăi

putut cei trei sportivi ro- 
superioare ?

Dacă ar fi să stabilim cu aproxi
mație valoarea înotului românesc la 
această oră ar trebui să ne gîndim 
la o poziție de Ia locul 25 în sus, 
mult mai slab în comparație cu cel 
din 1970 sau 1971.

Asupra principalelor cauze, ziarul 
nostru a atras atenția în mai multe 
rînduri în ultimele sezoane. Dar 
despre un reviriment promis de mai 
multă vreme, nici nu se poate încă 
vorbi.

LA POLO LOCUL VIII SUB POSIBILITĂȚI
Am sperat, alături de toți iubito

rii polo-ului din România, că pentru 
echipa națională, 1972 va însemna 
anul unej depline afirmări. Au exis
tat unii specialiști 
chiar posibilitatea 
medalii la J. O.

Din păcate însă, .. . _
s-au realizat, echipa țării noastre 
oeupînd un loc modest (VIII) față de 
realele ei posibilități. A pierdut cu 
3—4 primul meci cu S.U.A. (echipă 
pe care o învinsesem cu două luni 
înainte cu scorul de 6—1). Apoi, ju
cătorii români au cedat la limită 
(7 -8) și în fața Iugoslaviei, dur ă un 
meci în care au dominat în majori
tatea timpului, au condus la două

care afirmau 
cuceririi unei
speranțele nu

goluri diferență (5—3 după două re
prize și 7—5 cu trei minute și ju
mătate înainte de sfîrșit), pierzînd 
astfel orice șansă de a mai juca în 
turneul final. In continuarea com
petiției, formația noastră s-a dove
dit lipsită de ambiții și veleități, a- 
vînd o comportare modestă.

S-a greșit cu ceva in pregătirea 
echipei, efectuată înainte de com
petiție ? Nu este exclus, dar toți cei 
prezenți la meciurile poloiștilor ro
mâni au afirmat că din dorința de 
a realiza cît mai mult (echipa noas
tră a și marcat cel mai mare numt 
de goluri în competiție), chiar lu
cruri ce depășeau posibilitățile fi
zice și tehnice ale jucătorilor, s-au

unele în 
critice 

Rusu la

ofen- 
plătit
com- 

modificări 
Echipa 
prima

(Urmare din pag. I)

2—6, 8-6. 
Gliercioiu 

6—8, 0—6, 
6—2, 6-2, 
3—6, 4—6.
DEMIAN

DINAMO

asupra Pro* 
sînt virtuali 
în cel de-al 
indiferent de

Cu această victorie 
greșului, dinamoviștii 
cîștigători ai titlului 
doilea an consecutiv, 
rezultatul ultimei întîlniri pe care
o au de susținut cu Steaua. Re
zultate : S. Mureșan — P. Almăjan 
6—0, 6—1, M. Tăbăraș — M. Brea- 
zu 6—1, 6—0, T. Ovicl — P. Almă- 
jan 9—7, 6—1, C. Curcă — M. Breazu 
6—1, 7—5, M. Tăbăraș
1— 6, 3—6, Ecaterina 
Virginia Ruzici, 3—6, 
Tacaci — Mariana
2— 6,
Florența Mihai 6—3, 3—6, 4—6, E- 
caterina Roșianu — Mariana Si- 
mionescu 3—6, 4—6, Elena Tacaci 
— Virginia Ruzici 1—6, 5—7, Si
mona Nunweiller — Cristina Bă- 
din 6—4, 6—4. Rămîn de jucat par
tidele campionului național Viorel 
Marcu.

— F Manea 
Roșianu — 
5—7, Elena 
Simionescu

2—6, Simona Nunweiller —

S. IONESCU
Clasament

1. Dinamo 9 9 0 0 143:69 18
2. Steaua 7 5 0 2 94:74 10
3. Dinamo Brașov 7 4 1 2 88:80 9
4. Progresul 8 4 1 3 107:81 9
5. C.S.U. Constr. 6 1 1 4 53:91 3
6. Politehn. Cluj 9 0 1 8 73:143 1

HALTERE
CAMPIONATELE NAȚIONALE

PENIRli JINIORI
Vineri, sîmbătâ și duminică se vor des

fășura la Ploiești campionatele naționale 
de haltere rezervate juniorilor. Tinerii 
își vor putea verifica posibilitățile la 
stilurile smuls și aruncat, singurele miș
cări clasice rămase in noul regulament 
internațional hotărit cu prilejul Congre
sului F.H.I. de la Munchen.

PROGRAMUL PRIMULUI TUR
DIVIZIA A (masculin)

lucru mult mal plauzibil — dacă 
A. Grințescu și N. Firoiu ar încerca 
să înlocuiască o serie de jucători 
care n-au corespuns Ia Munchen 
din mai multe puncte de vedere ? 
Ei bine, ei s-ar afla realmente în 
fața unei probleme greu de rezolvat.

De ani de zile constatăm slăbi
ciunile evidente ale campionatului 
național, unde două formații (acum 
Dinamo și Rapid) își dispută titlul, 
alte două-trei luptă pentru a intra 
în turneul final, iar restul se zbu
ciumă (acesta este cuvîntul) pentru 
a evita retrogradarea. Numărul e- 
chipelor de polo din întreaga țară

de 15. Adăugați 
formații de ju-

mare
10—12
tot atîtea de copii și 

numărul tuturor practi- 
acestui joc din România, 

acestora însă este scăzută, 
fac doar Dinamo și într-o 
măsură 
în care

este

nu este mai 
acestora încă 
niori și cam 
veți avea 
canților 
Valoarea : 
(excepție 1 
oarecare 
orașelor 
cest sport 
unde atunci să 
tori cu gabarit, ______ _
o tehnică cît mai ridicată? Prin ur
mare râspîndirea acestui sport este 
o primă datorie a federației și a 
C.N.E.F.S.

Rapid), iar numărul 
se mai practică a- 
în descreștere. De 

poată fi aleși jucă- 
buni înotători și cu

PREZENȚE MODESTE LA SĂRITURI
Tn sfîrșit, nici evoluția săritorilor 

(Melania Decuseară, Sorana Prelin- 
ceanu, Ion Ganea) nu a putut des
creți frunțile iubitorilor _
Posibilitățile lor tehnice, reduse în 
comparație cu cele ale snortivilor 
din Italia, S.U.A., U.R.S.S., R.D.
Germană, Suedia și chiar alte țâri 
de pe continentul nostru, pregătirea 
lor insuficientă (din cauze mai mult 

’ sau mai puțin obiective) și-au spus 
în cele din urmă cuvântul in outer- 
nicele întreceri din bazinul olimpic! 
cel mai bun Ioc (16) l-a ocupat Me
lania Decuseară la platformă.

Ca și la înot sau polo, numărul 
practicanților acestui sport 
foarte redus, o 
fiind înregistrată 
Sibiu. Oradea șl

acestui
> activitate 

doar la 
Cluj. Și

natatiei.

este 
sporadică 
București, 
tehnicienii

noștri 
pot fi ______
devărat că numărul 
din țară, al instalațiilor 
este insuficient trebuie să 
tem însă că din puținele 
talentate pe care le au la 
antrenorii se poate scoate 
FIREȘTE, DACA VA “ 
MAI BUNA ORGANIZARE, MAI 
MULTA PASIUNE ȘI MAI PUTINA 
COMODITATE.

In concluzie, natația românească 
(înot, polo, sărituri) a fost mai slab 
reprezentată — în comparație 
majoritatea celorlalte 
sportive .— la J. O. de la 
si. în orice caz. a avut cea 
destă prezență în istoria 
competiții, din 1952 și 
ceasta ultimă ediție.

avînd cunoștințe mai bogate 
numărați pe degete. Este a- 

.„..7.-1 trambulinelor 
respective 
recunoaț- 
elemente 
indemînă 

mai mult. 
EXISTA O 

ORGANIZARE,

cu
discipline 
Munchen 
mai mo- 

acestel 
pină la a-

nimeni, deoarece in această direcție

cei care au urcat pe podiumul de premiere la Mun
chen se antrenează 11 luni pe an, zilnic in medie cite 
4—6 ore. Cei mai buni performeri ai țării au insă 
programe necorespunzătoare ca efort, durată și in
tensitate.

In înotul românesc mai există și alte carențe care 
frinează dezvoltaiea sa. Lipsa de organizare, la toate 
nivelele, în secțiile din țară unde aceiași antrenori 
pregătesc începători, juniori și performeri, ineficienta 
cursurilor de inițiere care ar trebui să alimenteze per
manent loturile de înotători din cluburi și asociații, 
inexistehța liceelor de înot, singura formă modernă de 
organizare prin care tinerii peiformeri, în cea mai 
mare majoritate elevi, ar putea să se pregătească la 
nivelul actualelor cerințe sînt citeva dintre acestea. 
Necorespunzătoare continuă să fie si forma sistemu
lui competițional, prea puțin stimulativă pentru dez
voltarea acestui sport.

DE ASEMENEA. MULTI DINTRE ANTRENORII NOȘ
TRI MANIFESTĂ COMODITATE (IAR SPORTIVII II 
COPIAZĂ ÎNTOCMAI) SI NE FAC DOVADA CĂ AU 
RĂMAS LA UN GRAD DE CUNOȘTINȚE REDUS FATĂ 
DE CERINȚELE TOT MAI MARI, PRETINSE DE OBȚI
NEREA PERFORMANȚELOR ÎNALTE. Situația nu trs-

buie 
forul 
n-au 
cialițti din țări mult mai avansate in domeniul îno
tului și in ultimii ani nu s-a tradus nici o luciare a 
vreunui mare antrenor din Europa sau din alte conti- 
tente, care ar fi putut sprijini efectiv munca tehnicie
nilor noștri.

In ceea ce privește soarta echipei naționale de polo, 
ea rămîne dependentă de petențefe echipelor Di
namo și Rapid, celelalte secții (cu excepția Voinței 
Cluj) neavind nici un aport la întărirea lotului repre
zentativ. Slăbiciunile campionatului, pentru a cărui 
desfășurare se impune grabnic o formulă mai efi
cientă, evidenta lipsă de concurență, nivelul modest 
al formațiilor din provincie sir.t, de asemenea, expli
cații care au generat starea de automulțumire a trico
lorilor. Aceștia, considerîndu-se senatori de drept, 
au depus eforturi mult mai mici îndrumări prec'se 
privind selecția jucătorilor de polo și un control mai 
riguros al federației de specialitate asupra modului 
cum se pregătesc echipele de divizie, în cele 4 cen
tre din țară, nu sînt pretenții deosebite.

Palida reprezentare de ia Munchen trebuie să con
stituie un serios semnal de alarmă pentru ca imen
sul teren pierdut de notația românească să fie par
țial refăcut pentru următoarele Olimpiade.

să mire pe
de specialitate nu a întreprins nimic concret ; 
fost organizate schimburi de experiență cu spe-

ETAPA I, 15 OCTOMBRIE
Rapid — ICHF București 
IEFS — Voința București 
Academia Militară — Steaua Poli. Buc. — Univ. Timișoara 
Poli. Cluj — Univ. Cluj 
Farul — Dinamo Buc.

ETAPA A II-A, 22 OCTOMBRIE
IEFS — Politehnica Buc.
Voința — Rapid
Steaua — Politehnica Cluj 
Dinamo — Academia Militară 
Universitatea Cluj _ IEFS 
Universitatea Timișoara — Farul

ETAPA A IHA, 29 OCTOMBRIE
Politehnica Buc. — Voința 
Rapid — Universitatea Cluj 
IEFS — Steaua 
Academia Militară ICHF
Politehnica Cluj

ETAPA A IV-A,
Steaua — Rapid Dinamo _  IEFS
Voința — ICHF 
Universitatea Cluj — 
Farul — Politehnica 
Universitatea Tim. —

ETAPA A V-A, 12 NOIEMBRIE
Politehnica Buc. — Steaua 
Rapid — Dinamo IEFS — Farul
ICHF — Universitatea Cluj 
Politehnica Cluj _ Academia Militard
Universitatea Tim. — Voința

ETAPA A VI-A, 19 NOIEMBRIE 
Dinamo - 
Academia 
Steaua — 
Voința — 
PoU. Cluj 
Farul — !

ETAPA A VII-A. 26 NOIEMBRIE
Politehnica Buc. — 
Rapid _ Academia 
IEFS — Politehnica 
ICHF — Dinamo 
Voința — Steaua 
Universitatea Cluj —

ETAPA A vm-A,
Academia Militară — 
Dinamo — Voința 
Steaua — Universitatea Cluj

Farul
Universitatea Timișoara 

Dinamo
5 NOIEMBRIE

Politehnica Buc. Cluj
Academia Militară

— Politehnica Buc. Militară — IEFS
• ICHF 

Universitatea Cluj
| — Universitatea Tint. 
Rapid

Farul 
Militară 
Cluj

Univ. Timișoara 
3 DECEMBRIE 

Politehnica Buc.

— RapidPolitehnica Cluj 
Farul — ICHF 
Universitatea Tim. — IEFS

ETAPA A IX-A, 10 DECEMBRIE
Politehnica Buc. — Politehnica Cluj Rapid — IEFS
ICHF — Academia MilitarăVoința — Farul
Universitatea Cluj — Dinamo
Universitatea Tim. — SteauaETAPA A X-A, 17 DECEMBRIE
IEFS — Politehnica Buc.
Academia Militară __ Voința
Steaua — Dinamo
Farul — Universitatea Cluj
Politehnica Cluj — ICHF
Universitatea Timișoara — Rapid

ETAPA A XI-A, 24 DECEMBRIE
Politehnica Buc. — RapidICHF — IEFS
Voința — Politehnica Cluj
Dinamo — Universitatea Tim.
Farul — Steaua
Universitatea Cluj — Academia Militară

31 VOLEI iii

• Conform hotărârii Biroului federal, 
din cauza timpului nefavorabil, ultimele 
trei etape ale campionatelor diviziilor B și de juniori și școlari se vor disputa 
in sală.

• Echipa 
întreprinde 
un turneu 
ieșenee vor 
cova cu

feminină Penicilina Iași va 
in perioada 10—20 octombrie 

în U.R.S.S. Voleibalistele 
susține două jocuri la Mos- ___ __ Lokomotiv și Burevestnlk și 

unul la Leningrad, cu formația Spartak.
• Intre 10—24 noiembrie echipa mas

culină Dinamo va întreprinde un tur
neu în R.P. Chineză.
• Pe adresa federației a sosit din partea Clubului Sportiv „Universitatea' 

Iași o scrisoare de felicitare destinată 
arbitrilor Mihai Neamțu (P. Neamț) și Dumitru Vighinaș (Brăila) care au con
dus tntîlnirea feminină dintre „U“ Iași 
șl Progresul București, echipe care activează în divizia B. Și un amănunt : 
formația gazdă a părăsit terenul Învinsă!

i

A apărut revista „EDUCAȚIE FIZICA ȘI SPORT"
A apărut revista „EDUCAȚIE FIZICA ȘI SPORT” 1
S-a pus în vînzare nr. 9/1972 al revistei „Educație fizică și 

sport”, revista tuturor specialiștilor și iubitorilor educației 
sportului.

Din sumarul acestui interesant număr menționăm ;
— Rolul factorului conștient în procesul pedagogic de 

fizică, de lector Georgeta Chiriță ;
— Pregătirea pe uscat a schiorilor alpini, de prof. Ion
— Particularitățile pregătirii exercițiilor de gimnastică în lecția 

de educație fizică la clasele V—VIII, de conf. Nicolae Gh. Băiașu :
— Pregătirea și notarea elevelor din clasele din anul I de liceu 

Ia exercițiile de forță, de prof. Ion Livadaru :
— Educația fizică — sistem de formare a spiritului practic, nova

tor, de lector Berta Tiivissi :
— Portret Argentina Menis, de Horia Cristea.
Procurați-vă de urgentă numărul 9/1972 al revistei „Educație 

fizică și spo’-ț" care se găsește de vînzare la toate centrele de dilu- 
zare a presei din țară.

fizice și

educație

Matei ;

Colegiul de redacție al revistei „Educație fizică si sport" face 
cunoscut pe această cale că in urma solicitărilor colaboratorilor săi 
a hotărit să prelungească pină la 15 noiembrie a.c. data închiderii 
concursului revistei organizat in colaborare cu C.C. al U.T.C.

Pentru relații suplimentare vă rugăm să vă adresați redacției 
revistei „Educație fizică și sport", str. Episcopiei nr. 9, București, sec
torul 1, telefon 13 74 77.
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joc ne. că pe ;zrp-- re cei sale o jucat cindva Pircălab, adică omul 
cppp a cxștagat paba cartpfoaate pentru Dinamo, din centrări mpi per- 
Sde deck sanicate raterâcfat3cr japonezi, centrări care au făcut și din 
• «r-j-es. e Ktaes. cei —,r eficace jucător francez).

Fatatabrti postai ip «tata seama, avem impresio, că formula Ramsey

loan CHIRILA

SECRETELE' UNUI LIDER

DE URGENTĂ

VIENA
Eu-

celor două

F.C. Argeș, Real Ma-

DOBRIN :

răspunsuri, așa cum Ii

, devenită 
prezentările 
europene, cere ca, 
i-am aflat pe adver- 
sorți, marți noaptea.

CUPELE EUROPENE

„DUPĂ TITLU, ADUCEM LA ffitSTl K RAL MAME-'

aproape 
meciuri- 

a-

PRIMELE „LUĂRI DE PULS“

NEAVÎND UN CRUYFF...

ce pac m

ar a

A ll-a A DIVIZIEI A

TJU

de undeSI LA TINERET DOAR CHTVA PERFORMERI.Dupâ concursul de la

CM au șutat mai des la 
brazilianul Manga (a-

crt » ol 
-s •»

C-T-A.: 
de Tr.

DCZ <4in

Munante trece în 
apărătorii europeni 
careu, <' 

imparabil. 
jucători de pe te-

ATLETISM

Dobrin anunță o replică tare pentru Kcal 
cu toții „

DUPĂ „GLASUL SORȚILOR

NEAȘTEPTAT
A

ILIE OANĂ ARE MOTIVE DE SATISFACȚIE DAR Șl GRIJI 
PENTRU AMELIORĂRI

LA PITEȘTI,
J 7

MADRID, BUCUREȘTI SI
J ,

Purtătorii de cuvint ai lui F.C. Argeș, Real Madrid
și ai

O succesiune, 
tradițională în 
lor din cupele 
cum, după ce i 
sării fixați de 
la Roma și după ce am făcut cu
noștință cu ei prin micile „cărți de 
vizită11 publicate ieri, să întreprin
dem acel raid-fulger în taberele ce 
se vor întîlni la 5 octombrie. Tra
seul Pitești — Madrid — București 
— Viena a fost deci stabilit de cele 
patru nume,

Rapiduri anticipează...
drid. Rapid București și Rapid Vie
na, care vor apare oe afișele tmli- 
nirilor din al doilea tur al „Capei 
campionilor europerJ. și. respectiv. 
„Cupei cuoekjr* ca Esecfuri repre- 
zentind focbalnl nostrs tn fața am- 
tatacoarelor soanrt-â și austriacă. 
Telexul sau tefofocal aa Cu.A irec< 
mijloc de— Uxtspcrt lac
In altul spre a rJeșț —r-—_ 
presîi. primele «rtfoăcdri asupri a 
ce va fi ta clri-na rsăcrcarț a tasrt 
oefombr-je—

Laconic în .. _ _..
e felul acestui mare adversar =. 
terviurilor, Dobrin a punctat in d- 
teva fraze dubla ciocnire „ ' -
oana Spaniei, faimoasa Rea., record
mana competiție^ lauretapior 
peni : „Foarte bine! Cred că piteș- 
tenii sini fericiți. Am adus la Pi
tești titlu) de campioni, acum |e a- 
ducem și una dintre cele mai mari 
echipe din lume. Nu jucăm cine ștîe 
ce, e adevărat. Dar sosesc lunile 
noastre, octombrie și noiembrie. Ui-

dintre primele cinci echipe din 
ropa. in momentul de fată”.

MUNOZ NU ACCEPTA IDEEA 
SURPRIZEI

Opinia Fu: Miguel Munoz, ..ar.tre- 
r.cr-j. ce ter* al Realului, cel care 
a «ea —oat două rînduri de jucători 
ia ciutul madrilen, rezistlnd tuturor 
pretafotaflor carp cereau demiterea 
lui. camctatBBta astfel jocurile cu 
: ved ,oa-_« RuoAniei : -Cind spun 
eă falklfl rnmlnesc a săltat con- 
uderafol ca clasă o fac bazat pe 
prnpm enartatări. Dinamo, singura 
erh.pă r —inrairi pe care am iotif- 
■ăt a. mn-a părut, atunci cu 5>*.. ca 
i a Mart jaata» K ițiră, peste echipa na- 
twiti pe care • văzusem înainte la 
Madrid. $tăa că ne va fi mutt mai 
gretaL atvaa. Nici boî nu mai avem 
KK departe "fa'.'kalal ' ronâSc \ 
eresctaL dacă ae aităm la rezultatele 

Dar bs văd 
i eoa<t*ă. Calift- 
■te. spectaculoasă 
Fm<resâm ea ■»- 
pragrr, ează na-

Cum s-a petrecut această rapidă 
și spectaculoasă metamorfoză a 
Petrolului ? Ce factori i-au schim
bat drumul și de ce natură sint 
ei ?

MAI ÎNTÎI. au fost omogenizarea 
lotului, cîteva mutații de jucători, 
unele în interior, de pe un post pe 
altul, altele din afară în echipă, 
(întîmplarea a făcut ca multe din 
cele ce vor fi așternute in aceste 
rînduri să le fi discutat cu Ilie 
Oană chiar înaintea începerii cam
pionatului). L-am întrebat atunci, 
ca și acum, ce l-a determinat să 
alcătuiască o apărare în care — 
de pildă — Ciupitu trece din fun
daș lateral, fundaș central ?

Primul criteriu in alcătuirea a- 
cestei linii noi a coeist:tm:-o vi
teza celor patru jucători : N. lo
nescu. Tudone. Ciupitu s Gruber. 
Ciupitu are o tehnicitate accepta
bilă și constat că face față Doo- 
lui post.

IN AL DOILEA BÎND. BetraM 
simțea nevoia acoperiri; tnoe_ go
luri : un fundaș central o extre
mă dreaptă, un atacant central. A- 
cestia au fost găsn in pervxanz Im 
Tudoeie <2Î de ar.ll. rewesăt ta o- 
rasul său dtspă absocr-rea ’nr.'i- 
tulu: pedagofre <Er Galal. a ku 
C. Ioneseu OS de asîK bavze fc 
Nae lonetam. și fon ■ Qg
de ani>. Tracsăerarje rriprr .* 
n-zu fiert scEuane petn că Ta- 
done șt C. Iceeaca cras 
cvasi aee-Mcaeaae. nr 1 Ooatai 
• srt=pu* memâ fo StBZiiM 
*-îu zrătrt de

foe «I

După recenta finală de la Amsterdam, amatorii de fotbal au rămas 
uimiți de ușurința cu care Ajax înscrie golurile. Uimirea a fost 
dublată, ca întotdeauna, de un zimbet ironic la adresa atacului... 

rapid st. .utist* (sau al altor echipe care, prin forța 'împrejurărilor, ajung, 
in situații precare).

Lucrurile se limpezesc în momentul în care ne aducem aminte că 
oct-u oi-tre cele cinci goluri ale finalelor (europeană și mondială) au 
•ost opera lui Cruyff. (Avem în vedere și golurile lui Rep, pe care Cruyff 
ie-a cecct cu generozitate tînărului „rezervist", pentru a-i netezi, probabil, 
drumul spre echipa etalon).

Mocul de a înscrie al lui Cruyff nu are secrete deosebite. Olandezul 
-axhecză ca in curtea școlii, cu ușurința cu care un băiat de 15 ani 

= '-potriva unei echipe de preșcolari. Dar Cruyff e o mare excepție. 
Ct> dintre înaintașii noștri centrali pot țișni cu vigoarea Iui Cruyff? 
- -â s Du-itroche, adică jucătorul care s-a apropiat, dacă vreți, prin 
-•-, s sc- -t ce .olandezul zburător", n-a avut niciodată curajul plon- 

■'-■e stoperi, el preferind atacul doar insinuant.
Nea» -d un Cruyff, fotbalul nostru a încercat formula cuplurilor. 

Dwvtria — lonescu (la Rapid) și Dobrin — Dumitrache (la echipa națio- 
- c. fast simple recunoașteri ale faptului că nu avem un Cruyff, 

idee a cuplurilor a operat restructurarea întregii structuri 
afeatave. Personalitatea incontestabilă a ambelor cupluri a determinat 

c-«3 oc_ u pe extremă. Nâsturescu și Codreanu (în cazul Rapi- 
- . . Deaibrorsrhi ri Luce seu (in cazul echipei naționale) și-au tăiat 
da proprie aațiafivâ aripile, devenind un fel de „servanti" ai fotbalului, 

z- se-, ce cei care incercaa să facă „în doi" ceea ce Cruyff 
face: » face, de fapt singur.

Ai tornado ocrecum logică a adus unele succese. Dar cuplu-
- e : z- st-s prea recede. Rezultatul? Au dispărut și extremele, poate 
s> Mb tataeata celebrei și prestigioasei idei a lui Ramsey, care a făcut 
: - z. z or 7 si ii (3a!l si Peters) doi mijlocași buni de
■Mă. dai «naeț ai piraților Hunt și Hurst Și astfel am ajuns la uno 

: - -* : - .: r cne:<3citatea atacuri lor noastre.
fota. tata. că dMeiaica trecută cm avut. încă o dată, revelația fop- 

: .c=w- s.-e cei core foc și corectează, de fapt, istoria fotba- 
Mei le necăd Dtaooo — Argeș, ca printr-un reflex atavic, cele trei 
■rtMn de joc ee fort âescriee dfo acțiuni pe extremă conduse de Troi, 
Redrte Ovribesce si Dara Popescu. (Acesta din urmă și-a adus aminte,

CSB- 
z»r£-

CtUTUI.

* ea s a

ar

ni pocae ssok- ocse-tn uni Cruyff.
_ta-a dtapb-tatatatataă. fo fotapul unui meci de fotbal pe .23 August*, 

o* «taeiw tai ataâgea afoața asupra faptului că vrăbiile se joacă in 
aoc je .— ci:’ etaemefor. $i csa era. Vrăbiile se simțeau în deplină 

Ei'renee se afeu undeva pe la mijlocul terenului, „la cutie" 
fo k rt 1 Gofoi nostru de la Helsinki a fost marcat din singura 

seizure «eefo pe extremă a întregului meci.
cscrccprea moi CrvyX să gonim vrăbiile de pe extreme ’

Mureș ; EM. PAUNESCU (Vaslui)’ 
ajutat de V. Popa și I. Ciolan 
(ambii din Iași) ;

Univ. Craiova — „U“ Cluj : G. LI- 
MONA. ajutat de G. Motorga și 
V. Murgășan (toți din București) ;

Steaua — C.S.M. Reșița : S. MU- 
RESAN (Turda), ajutat de T. Gaboș 
și Em. Călbăjos (ambii din Cluj) ;

Steagul roșu — Rapid : G. BLAU 
(Timișoara), ajutat de S. Birăescu 
(Timișoara) și V. Grigorescu (Cra
iova).

CUM A FOST ÎNVINSA SELECȚIONATA
EUROPEI DE CEA A AMERICII DE SUD

Premieră atletică băcăuană. Pen
tru prima oară, iubitorii sportului 
din orașul de pe Bistrița au avut 
prilejui de a asista la un concurs 
internațional, și credem că nu au 
avut ce regreta. Pe de-o parte pen
tru că organizatorii s-au străduit, 
și în fea mai' mare parte au reu- 
țit, să asigure întrecerilor un ca
dril cît se poate de bun — Piotr 
Denisenko, conducătorul delegației 
oaspete ne-a declarat că sportivii 
săi s-au simțit minunat și vor re
veni oricînd cu plăcere în acest 
oraș — iar pe de altă parte, pen
tru că întîlnirea devenită tradi
țională între tinerii atleți din Ro
mânia și R. S. S. Ucraineană a ofe
rit, în cea mai mare parte a ei, 
un spectacol plăcut, de genul ce- 
lora care pot stârni gustul tinere
tului pentru acest sport.

Conform previziunilor, oaspeții 
s-au impus atît în concursul mas
culin, cît și în disputa feminină. 
Am avut prilejul de a constata, o 
dată în plus, forța atletismului u- 
crainean aflat cu regularitate in 
fruntea tuturor competițiilor unio
nale. valoarea speranțelor sale. Și 
numai din lectura rezultatelor în
scrise în foile de concurs v-ați pu
tut da probabil seama că mai ales 
în prima reuniune, tinerii repre
zentanți ai tării noastre, axând în 
rîndurile lor mulți juniori, au dat 
o replică onorabilă unor adversari 
creditați cu performanțe mult su-

perioare. Mai mul» citar. pe par
cursul celor două reoatata: ».
vut ți o serie de satisftart La » 
ani. Tudor Stan (elev ai C.
Mușat) realizează S5JH m sa ara»- 
carea ciocanului. pre.uîa« șecM 
clasamentului ceior ma. botaș «ae- 
ciaiiști din lume afiafi ta nfctata 
junioratului chiar oe i: mtau 
său La Bacău, ucraineanul E. ter-r 
Korsak. Succesele șpr.tsemix- S. 
Mitrofan ș: D. CrtsZadtar. exacâtatata 
cursă a mărșăi u;ors.u; Laodae 
Pescaru (noul său record ptaea * 
mult superior dacă pesca era tmc 
tare), eventul lui Gtawrte ftatata 
(800 m și 1500 m) in fata amar ar- 
mifondiști de vaioere
lă și bunele comportăr-. ale t_3er-.- 
lor Eva Zorgo. Xicefae Ooescn. 
Marin Iordan. Gbeantae Mrxr- 
lea, Florica Bora. Atnana Serdz 
Gabriel Oană. sau Marna Ctaăra 
au dovedit nu numai UtaM 4 
seriozitatea lor 5r. preeât -e fa a- 
ceastă perioadă, dar £ dartața de 
a obține rezultate sRperfonre..

Așa cum subliniam ș fațr-p cro
nică anterioară, echipa fesaesă- 
nă a pierdut meciul de fo Bacău 
la 9 puncte diferență deși uaeje 
previziuni deloc hazardate a.e an
trenorilor lăsau șă se întrevadă 
posibilitatea unui suces. Dar Ie 
mai multe probe, -eprezer.tantele 
noastre au concurat cu mult sub 
posibilități (Roxana Vulescu, Mar
ta Szatmari, Mariana Nede-.ru. Va-

fota

ei
*-

a. pr

pra »- 
mac pe

A. V.

TUDOR STAN VIZEAZĂ RECORDUL MONDIAL
AL JUNIORILOR LA ARUNCAREA CIOCANULUI

MARI VEDETE LA STARTUL DINAMOVIADEI
(Urmare din pag. 1)

lucruri noi și folositoare din evo
luția 
dial.

In
rează 
puțin 
raton
(decatlonul și pentatlonul). Organi
zatorii s-au străduit să alcătuiască 
un program de concurs cît mai 
condensat, un adevărat spectacol, 
„o pilulă atletică'1. Profitînd de a- 
cest prilej vom aminti că fiecare 
echipă are dreptul să înscrie cite 
doi concurenți de probă și că, la 
încheierea concursurilor, pe baza 
rezultatelor primilor șase, vor fi 
alcătuite clasamente generale ofi
ciale pe cluburi.

In ceea ce privește formația di- 
namovișților români, antrenorul 
Alexandru Stoenescu ne-a făcut cu
noscut lotul din care ea urmează 
să fie alcătuită : BĂRBAȚI : 100 m : 
Mitrofan, Munteanu. 200 m : Dul
gherii, Mitrofan, 400 m : Săicudea-

unor ași ai atletismului mon-

programul de concurs figu- 
toate probele olimpice, mai 
cursele de 50 km. marș, ma- 
și cele două probe combinate

nu, Vasile. 800 m și 1500 m : Un- 
gureanu, Tit, 5000 ra și 10 OK m : 
Mustață, Hatoș. 110 mg : Sueiu, 400 
mg : Burcă. Monea. 3000 m obst. : 
Dima Cefan. lungime: Sârucan. 
Zaharia, triplu : Dumitrescu. Cio
chină, înălțime : loan. Chira. pră
jină : Piștalu, Ivan (Ligor). greu
tate : Iordan. Gagea. disc : .Mâgla- 
șu, Zamfirache. suliță : Grigoraș, 
David, ciocan : Costache. Stan. 20 
km marș : Vasile, Anghel 
100 și 
400 m : 
1500 m 
Vintilă, 
Vintilă, .
dorescu, Ioan, greutate: 
disc : Menis, Lesenciuc, 
Stancu, Neacșu.

După cum ne spunea antrenorul 
coordonator al dinamoviștilor „în 
întrecere cu atiția și atîția atlet’, 
de mare valoare din șase țări, spor
tivii români se vor strădui, desi
gur, să se comporte cît mai bine si 
să obțină rezultate dintre cele mai 
bune“.

FE.MEI :
200 m : Marinescu, Goth, 
Onică. 800 m : Fița, Puică, 
: Puică, Andrei, 100 mg: 
Mirza (Bufanu). lungime :

Al. Popescu, înălțime : Teo- 
loan, greutate: Cioltan.

Menis, Lesenciuc, suliță :

Pe reccrcmar. ie juniori al
R:-răn_e: ii cunoașteți mai puțin. 
Nu de alta, dar 
ma bun rezultat 
5R.14 m *i. In 
aurea decepție a 
Îndrăgit această probă — arunca
rea ctscanului se desfășoară extrem 
de rar (la noi In țară) In fața ma
relui public al atletismului, între
cerile avlnd loc intr-un deplin a- 
n"»*"** pe alte stadioane 
cele consacrate, 
mărginașe.

Tudon Stan s-a 
(lingă Lehliu) la 
Are 1.82 m și 94 
din clubul Viitorul București și 
este pregătit de prof. Constantin 
Mușat. Modestia și o mare ambiție 
de a progresa continuu II caracte
rizează pe acest tinăr bine legat, 
cu părul blond și ochi căprui. A 
intrat pentru prima oară intr-un 
cerc de aruncări în 1969, iar astăzi 
— cu rezultatul de 65,84 m reali
zat în meciul România — R.S.S. 
Ucraineană, de la Bacău — a de
venit cel mai bun performer mon
dial al categoriei sale de vîrstă.

Ascensiunea Iul T. Stan a fost 
fulgerătoare. în acest sezon el nu 
a pierdut nici un concurs inter
național de juniori și a devenit 
pentru prima oară campion balca
nic. printre învinșii săi numărîn- 
du-se și Evgheni Kosak, cea mai 
mare speranță a atletismului ucrai
nean la această probă. Mai mult, 
bucureșteanul are la activul său 
în acest an și un rezultat de 70,96 
m (cu ciocanul de 6 kg), al doilea 
în ierarhia celor mai buni juniori 
din lume.

Antrenorii afirmă că tehnica re
cordmanului țării este foarte bună. 
De altfel, în acest an, T. Stan a 
avut prilejul, (luna aprilie) să se 
pregătească la Soci alături de cei

anul trecut cel 
al său era de 

ge-.e.-al — spre 
celor care au

decit
sau pe terenuri

nâscut la Nucet 
4 ianuarie 1953. 
kg. Face parte

mai buni specialiști din UR.S.S. 
In frunte cu Anatoli Bondarciuk. 
campionul olimpic de la Munchen. 
și rezultatele au început să se va-

RECOLTEI
:•

FOND
1.902.631 
report

Un cuplu fericit: Tudor Stan ji antrenorul său Constantin Mușat 
Foto i P. ROMOȘAN

niîijul U
chiar un record 
peste 71 de metri) 
ciocanul de * kg- ii 
este posibil pentru 
lealat. care are in I 
mo* viitor".

mai incisiv, 
poartă. însă 
cesta l-a înlocuit pe Santoro) a a- 
părat fără greșeală. Cei care vor 
înscrie vor fi tot sud-americanii : 
în minutul 65, 
dribling printre 
și centrează în 
Maneiro înscrie

Cei mai buni 
ren au fost, după opinia corespon
dentului agenției France Presse, 
Cubillas și Haller. Au evoluat ur
mătorii jucători :

AMERICA DE SUD : Santoro
(Argentina), Manga (Brazilia), Wolf 
(Argentina), Chupitaz (Peru), Bar- 
gas (Argentina), Pavoni (Argenti
na), Brundisi (Argentina), Monterro 
(Uruguay), Cubillas (Peru), Ayaia 
(Argentina). Baylon (Peru), Soții 
(Peru). Alonso (Argentina), Munan
te (Argentina). EUROPA : Viktor 
/Cehoslovacia), Măriei (Iugoslavia),' 
Hilario (Portugalia), Salvadore 
(Portugalia), Schnellinger (R.F.G.), 
Anquiîetti (Italia), Facchetti (Ita
lia), Hasil (Olanda), Van Hanne- 
gem (Olanda), Juliano (Italia), Hal
ler (R.F.G.), Albert (Ungaria),' 
Cruyff (Olanda), Bene (Ungaria), 
Lubanski (Polonia), Geaici (Iugosla
via), Amancio (Spania).

TRAGEREA SPECIALĂ LOTO
10 OCTOMBRIE 1972

Pentru atribuirea tuturor acestor pre
mii se vor efectua 5 extrageri In 3 
faze, in total vor fl extrase 36 de nu
mere. Premiile vor fi atribuite pe 25 
categorii.

Se poate participa cu bilete de 2, 5 și 
15 lei. Precizăm că biletele de 15 lei 
dau dreptul de participare la toate cele 
5 extrageri cu mari șanse de cîștlg.

NUMERELE EXTRASE LA CON
CURSUL

DIN
PRONOEXPRES Nr. 40
4 OCTOMBRIE 1972

GENERAL DE PREMII : 
lei din care 961.322 lei

EXTRAGEREA I : 33 38 35 29 28 3
EXTRAGEREA A II-A : 23 26 2 32 4

PRONOSTICUL NOSTRU 
LA CONCURSUL 

PRONOSPORT 
DIN 8 OCTOMBRIE

1. St. roșu — Rapid
2. Jiul — Dinamo
3. F.C Argeș — Petrolul
4. Univ. Craiova — „U“ Cluj
5. Sportul stud. — U.T.A.
6. C.F.R. Cluj — A. S. Armata
7. Sport Club Bacău — Farul
8. Steaua — C.S.M. Reșița
9. Poli .Galați — F.C. Galați

10. Olimpia Oradea — F.C. Bihor
11. Poli. Timișoara — C.F R. Tim.
12. Chimia Făgăraș — C.S.M.
13. Gloria Bistrița — Minerul B,M,

1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1 X

1 X

x

X

X 2

ClȘTIGURILE TRAGERII LOTO
DIN 29 SEPTEMBRIE 1972

EXTRAGEREA I : Categ. 2 : 3,30 
variante a 20.058 lei ; categ. 3 : 12 
a 5.516 lei ; categ. 4 : 16,20 a 4.086 
lei ; categ. 5 : 72,50 a 913 lei ; categ. 
6 : 162 a 409 lei.
REPORT CATEGORIA I: 239.936 
lei

EXTRAGEREA A II-a : 
A : 1 variantă ăO’/o a 78.842 
1 variantă 10% a 15.768 lei;
B : 5 variante a 11.353 lei; categ. 
C : 8,70 a 6.525 lei ; categ. D ; 
a 2.646 lei ; categ. E ; 22,20 a 
lei ; categ. F: 60,60
categ. Z : 1388,30 a 100 lei.

Premiul de categoria A de 78.842 
Iei a fost obținut de RADULESCU 
TANASE din București care cîștigă 
un autoturism Dacia 1300 plus di
ferența în numerar.

Categ. 
lei și 
categ.

a 937

21,45
2.557
lei)

Rubrică redactată
de LOTO PRONOSPORT
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județele Cluj

a P.CJL. 
inainie de 
la înflorirea cont, 
socialiste. Unite i

repriză •
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reluat peste
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OLIMPIADA DE ȘAH

Placzek (Ceho-

S
bună ocazie și...
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Germană — Olanda 1—3, 
— U.R.S.S. 1—3, Cehoslova- 
Ungaria l‘/2—Z'/i, Iugoslavia 

Spania 
/2—1‘/2,

LUCR ĂRILE REUNIUNII F. I. D. E

NICOIAI CEANSKCU
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(Urmare din pag. 1)

de mașini și utilaj minier, a avut 
loc, apoi, un însuflețit miting. Se
cretarul general al partidului este 
întâmpinat cu vii și puternice acla
mații de un mare număr de (nun
ei lori ai uzinei și ai altor între
prinderi băimărene și cetățeni al 
orașului. Minute în șir se scandea
ză ..Ceaușescu—P.C.R.„Ceaușescu 
și poporul", „Să ne trăiți iubite to
varășe Ceaușescu întru mulți ani 
spre fericirea poporului nostru !“

Deschizînd mitingul, a luat cu
vin tul tovarășul 
prim-secretar al 
țean Maramureș

Au vorbit apoi 
directorul Uzinei 
șini și utilaj minier, ing. 
Avătăjiței, de la Filatura de bum
bac, prof. Sink Benedek, de la Li
ceul „Gheorghe Șincai", Ion Oros, 
maistru minier, secretarul organi
zației de partid de la exploatarea 
minieră Nistru, și eroul muncii so
cialiste Ion Cetățean III, prim-to- 
pitor la Uzinele metalurgice pen
tru metale neferoase.

Primit cu îndelungi aclamații și 
urale, a luat cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

Cu vin tarea secretarului general 
al partidului a fost ascultată cu 
deosebit interes și satisfacție, sub
liniată în repetate rînduri cu a- 
plauze puternice.

Cuvîntul de închidere a mitingului 
a fost rostit de tov. Gheorghe Blaj, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Maramureș al P.C.R.

Mitingul a luat sfîrșit într-o at
mosferă de puternic entuziasm.

Gheorghe Blaj, 
Comitetului jude- 
al P.C.R.
ing. Manea Girip, 
mecanice de ma- 

Maria

f
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Se aclamă, se
lung. Cei prezenp fac o v 
manifestare de dragoste, oe 

secretarul-- ger? 
își mar.: festă ai 

politica 
hotărârea 
istoricele

bită stimă 
partidului, 
fermă la 
partidului, 
întocmai 
Congresului al X-lea 
Naționale 
cincinalul 
contribui 
României 
puternic ecou, mii de glasuri sca- 
ză „Ceaușescu-P.C.R.", „Ceausesci 
și poporul”, „Cincinal de caLta« 
în patru ani și jumătate".

La încheierea vizitei UxwășaM 
Nicolae Ceaușescu. CotnileM jude* 
țean de partid 
vărășeascâ.

și Coafe 
de a n
Termen, re >

După vizita 
trei zile, în 
Mare și Maramureș. 
Nicolae Ceaușescu, secnetar peae 
al Partidului Comunișt Roa 
președintele Consiliului de Stei, 
înapoiat miercuri dupâ-ai 
Capitală. în timpul vizitei, 
rul general al partidului a 
soțit de tovarășii Paul Nxujescv 
Ivfizil și Mihai Gere.

La sosire pe aeroportul OxperiX. 
erau prezenți tovarăș’: Manea Mî- 
nescu. Gheorghe Pană. Gheaofee 
Rădulescu, Ilie Verceț. Mau — 
Berghianu. Emil Drăgă=escu. 
Fazekaș, Dumitru Po-pescu» 
Răutu, Gheorghe Suxca. steiaa 
Voitec, Petre Bla/Ovxx. Cccze. Bur
tică. Miron ConstastÎMapa. Mw 
Dcbrese-j. Vasxie Pzt_ r-- Joc PL- 
țan. Ion Stiteeae^ Ștefan JladM 
și Ion Dinei «eerecari a» CC a. 
P.C.R.

..Dinamoviada

U • CLUJ ELIMINATA DUPĂ PRELUNGIRI

r-ța atic. 
cep*s.t& a

rirsiit 
Pa-a» ..

la o învălmășeală în careul forma
le oaspete. Veselinov înscrie din 
apropiere: dar Ștefan fusese faultat 
de Tvetkov și Zecev. în suprafața 
de protecție. Protestele fotbaliștilor 
clujeni sint zadarnice și arbitrul 
cehoslovac validează golul. Cu cinci 
■simte înainte de sfirșitul reprizei 
secunde, Veselinov a șutat puternic 
de la marginea careului de 16 m, 
trimifind balonul sub bară, in plasă: 
4—• pentru Levski-Spartak, dar, cu 
două minute înainte de sfîrșit, Mun
iția» înscrie printr-un șut puternic 
s. plasat, restabilind egalitatea per
fectă după cele 180 de minute. Au 
urmat prelungirile, care au adus, 
in min. 109, un nou gol pentru 
Levski-Spartak, dintr-o lovitură de 
la 11 m pe nedrept acordată de ar
bitrul Placzek. întrucît Mitkov că- 
zuse in careu după ce se izbise de 
pcrtarul Ștefan. Aceiași Mitkov a 
transformat penalty-ul. în ultimele 
secunde, singur cu
6 m, Munteanu 
poartă, ratînd o 
calificarea.

LA LIMITĂ
In a 7-a rundă a Olimpiadei de 

șah, care continuă la Skoplje, echi
pa României a întâmpinat o rezis
tență neașteptat de puternică din 
partea formației Danemarcei, care 
conducea cu l'/2—‘/2 înaintea dispu
tării partidelor întrerupte. Scorul 
fusese realizat după înfrîngerea su
ferită de C. Partos în fața lui Holm 
și a remizei făcute de D. Ghizdavu 
cu Sloth. Românii au reușit totuși 
să obțină victoria, după două par
tide cîștigate de Fl. Gheorghiu și 
V. Ciocâltea, la Hamann și Ja- 
cobssen, respectiv. Scor final : 
România — Danemarca 2'72—U/2.

în celelalte întâlniri, din cadrul 
turneului final (pentru locurile

DANEMARCA
1—16), s-au înregistrat rezultatele : 
R. D.
Suedia 
cia —
— Argentina 3—1, S.U.A. — 
3—1, Bulgaria — Polonia 2’
R. F. a Germaniei — Elveția 3—1. 
în clasament continuă să condusă 
Iugoslavia cu 21 p, urmată de Un
garia 19 p, U.R.S.S. lS'ri P. Ceho
slovacia și R.F.G. 16 p, România 
1572 P, Bulgaria 15 p, Spania 14>/2P 
etc.

în prima runda a întrecerii femi
nine — turneul final
României a fost întrecută cu 2—0 
de deținătoarea
echipa U.R.S.S. Alte rezultate : Bul
garia — R.F.G. >/2—1‘/2, R.D.G. — 
Cehoslovacia 1—1, Ungaria — An
glia 2—0.

Arbitrul Ivan
slovacia) a condus cu foarte multe 
greșeli formațiile :

LEVSKI-SPARTAK : Mihailov — 
Bogdanov, Todorov, Aladjov, Ivkov 
— Stoianov, Zecev — Veselinov, 
Tvetkov, Haralambiev (min. 85 Rad- 
levj, Mitkov.

SKOPLJE, 4 (Agerpres). Reuniu
nea Biroului Federației Internațio
nale de șah și-a încheiat lucrările, 
după ce a procedat la o examinare 
a tuturor problemelor ce urmează 
să figureze pe ordinea de zi a Con
gresului F.I.D.E., ce se va deschide 
luni la Skoplje. Biroul a hotărît să 
recomande amînarea discutării pro
blemei schimbării regulamentului

meciului pentru titlul mondial. Pe 
de altă parte, cinci țări : Olanda, 
Elveția, Australia, U.R.S.S. și Italia 
s-au oferit să organizeze anul viitor 
două din turneele interzonale con- 
tînd pentru campionatul mondial 
masculin de șah. Urmează ca în 
cursul acestei săptămîni să se reu
nească la Skoplje comisia de cali
ficare care acordă titlurile de mare 
maestru și maestru internațional.

ȘASE PUGRIȘTIR0M4M S-AU CUIFIC4T IA StMIfltâlt
SOFIA 4 (prin telefon, de I» co

respondentul nostru). I- -ea c- 
doua zi a „Dinamov.e -c
desfășoară în sala Fes'.ivalna au e- 
voluat alțr 5 boxeri româr.

La categoria muscă. Ștefan Boboc 
a avut ca adversar ne Veke«k»v 
(U.R.S.S.). Prima repriză a apar
ținut în totalitate lui Boboc care 
s-a dovedit net superior tehn<c. 
Rundul doi a fost e: - ’■
ma parte a meciului 
o dispută echilibrată, 
recurge la repetate 
strucții, fapt pentru
un avertisment din ner.e; ; ; ' 
iui din ring. Cu toate inerte», spre 
surprinderea generală. Velcenkov a 
primit verdictul cu 3—2 A ies: 
decizie eronată, dezaprobată vehe
ment de spectatori.

în cadrul categoriei ușoară. Pa«l 
Dobrescu a avut o excelentă evolu
ție în fața lui Juravliov (UJUSjSA

pană, .V" Claj iese mai 
ușa 5» «drr.srxă șz jocul capătă 
aopec: ma. ec±_-.erat. cu faze 

araaeâe per-— le nun C3 insă.

„U“ CLUJ : Ștefan — Crețu, Pexa, 
Solomon, Mihăilă — 
șan (min. 
Munteanu,

In min. 
din joc.

70 Barbu)
Soo, Lică.

119, Soo a

Anca, Mure-
— Uifăleanu,

fost eliminat

Mihai IONESCU
X.

brescu 
pe arar:

TftMMk

CAMPIONATUL EUROPEAN DE AUTOMOBILISM
am aszsiai la 

dar VekenkiM 
tineri cb- 
care a ornmt

ÎNAINTEA ULTIMEI ETAPE
» CttCSă

s-a

GLORIE FLORICOLĂ

tfor-

4

a

2

SPERANȚELE SCRIMEI de

HS.4M km. Campionul mondial Emer- 
s-an F'.t.paldi (Brazilia), pe _Brab- 
hau*. --a sjtuat pe locul patru cu 
U> «TAIX Indiferent de rezultatele ce 
~e or Ltrez.-tra in ultima cursa, pro- 
graaaacâ in Ita.:a. englezul Mike 
Hdwvod sa-a adjudecat titlul de cam- 
paaa european (formula II). El totali
zează ia clasament 52 p.

Raymond Poulidor este unul din 
cei mai simpatizați cicliști ai Fran
ței, cunoscut în toată iumea spor
tivă pentru... ghinionul care îl ur
mărește perseverent și îl face să so
sească al doilea în toate cursele. 
Se pare că această faimă îi creează 
și mai multă simpatie printre nu
meroșii iubitori ai ciclismului din 
patria sa, căci, de curînd, toată lu
mea s-a amuzat pe seama unei 
coincidențe destul de hazlii : la ex
poziția anuală floricolă de la Vin
cennes, o splendidă varietate de 
dalie era prezentată sub numele de 
„Dalia Poulidor". La distribuirea 
premiilor, minunatul exemplar a fost 
distins cu premiul doi !...

cel mai adesea la ora 4 și jumătate 
și aleargă șase mile (aproximativ 
10 km). Lewis este, de asemenea, 
singurul centenar american care încă 
lucrează (zilnic). Este portar la un 
hotel.

In afara alergărilor, Lewis prac
tică gimnastica, boxul și chiar hal
terele. Născut în 1867 în Arizona, 
are o constituție atît de forte. îneît 
ia vîrsta de 98 de ani a supravie-

UN HALTEROFIL DE 105 ANI I

Larry Lewis din San Francisco, 
este, probabil, cel mai în vîrstă 
sportiv activ din lume : are 105 ani. 
Cu toate acestea, Larry se scoală

EVOLUEAZĂ ÎN POLONIA TENISMENII AMERICANI AU SOSIT LA BUCUREȘTI
TELEX*TELEX

Romania
România1537

(Va urma)

1338
1933

1941 : 
1957 : 
1959 :

Germani»
5—»
Iugoslavi»
5—0
Anglia — România 3—2 
România — Ungaria 2—3

oară că voi 
jucători ro-

România — Franța 2—3 
România — Austria 0—S 
Egipt — România 2—3; 
România — Noua Ze- 
elandâ 3—2 : Franța — 
România 5—0.

numai în formularea pronosticului, 
și ea. De 

dură și rapidă, ea as'gura aproape

de decizii de ar- 
însă, strălucit dublul 

7—5, 6—4, 8—6),

Reducția și adwluislfațt»

La Budapesta s-a desfășurat aa < 
internațional de motocros. la star 
ruia au fost prezenți sportivi <tn t-Ttss 
Danemarca. Cehoslovacia, Austria. fin
landa și Ungaria.

La clasa 250 cmc. pe prun.. - s-a 
clasat sportivul sovietic A. KAcrin. 
2 puncte, urmat de maghiarei ar*.—■ 
4 puncte și cehoslovacul Lari— 
puncte. întrecerea rezervată — 
lor de la clasa 50» cmc S-» tnrtoei 
victoria lui Krasnoscekov (URSS) 
puncte, secundat de ITrli nji ni (Oom- 
ria) — 5 puncte.
•
Campionul mondial de box ia 
semimijlocie — clasa juniori, japoneza 
Koichi Wajima și-a apărat ea meee 
centura. In reuniunea desOșumi la va 
kio, el l-a învins prin k.o. In reprtta a

mâni. Dar acest meci de la Bucu
rești va fi cu totul diferit de cele
lalte. Clasa ambelor echipe a cres
cut și actualmente ele sint cu ade
vărat cele mai bune din lume. Pen
tru noi meciul va fi foarte greu, dat 
fiind că Năstase se află acum 
maximum 
una. va fi 
Ion Țiriac, 
periență a 
Davis'. De
licitat de a face un pronostic asu
pra rezultatului finalei. Nu pot spu
ne decit că valoarea echipelor este 
foarte apropiată și că, decisivă va 
fi forma din ziua respectivă. Prie
tenul meu Ilie Năstase mă asigură

în 
de formă și, ca totdea- 
foarte bine secondat de 
care posedă o mare ex- 
jocurilor pentru „Cupa 

citeva zile sint mereu so

:□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

DOUA MARI TENTATIVE
Am văzut, într-o foarte s,iertată beeeie ia tavfaM 

mul echipei de tenis a Rtaakaâei parcars ia 
petiție, pe distanța a 50 de ani (19D—mi 
și pînă în zilele noastre. De la acel 0—5 ca 
din primul meci, pină la această a Ueîa 
marea finală. Nimic nu poate pleda ■■ daneai 
progresul acestei discipline sportive, ia tara ■ 
registrat in ultimii ani, in anaanAM czettertl i 
mișcării de educație fizică si sporu

înaintea finalei din actuala edipe. eri-laa m 
trecute, în palmares, 53 de meciuri ia «Cqpa 1 
ultima intilnire susținută, remifinaia iater-aoae 
în fața Australiei (4—1), tenjaneafl noștri la 
pentru prima oară un scor pualtir. fa totalul re 
27—26. A trebuit să treacă o joatetate de secol 
să putem înclina balanța fu favoarea noastră, 
greu a cîntărit moștenirea negatiră a primei 
antebelice, de participări. Pînă in 1938.. «ebopa 
cîștiga un singur meci, din cele 15 soatteale. Fm 
în noua serie — Începută in 1948 — scorul să Se 
favoarea culorilor românești: 26—ÎL $i»să Mii 
că în ultimele patru ediții, echipa tării aoaitie 
rachetele lui Ilie Năstase si Ion Tiriac — ai 
suită impresionantă de victorii, avind trecute la pasrr doar 
trei meciuri pierdute (finalele ca S.U-A » o seaaCaald 
europeană cu Iugoslavia). Cifre elocvente, care y^a tetni.

Punctele culminante ale activității tenisme^:. - ă 
în întrecerile pentru ..Salatieră" le coostitide. aia* la 
prezent, cele două calificări în Challenge rouad. De doa* 
ori au fost înscrise pe soclul trofeului aiglnta» aaot 
tenismeni români, iar acum ele vor aqiare gravai* pen 
a trei, oară. Niciodată, de la epoca „muu. he larilor* I 
cezi și pînă acum, Europa n-a produs aseaMMB lori 
competiție, capabile să amenințe supremația -.er.is.—• 
de dincolo de mări. Italienii și spaniolii an foot de 
două ori în finală, dar n-au reușit să marcheze mai 
decît un singur punct. Românii — la • doua lor apai 
în Challenge-round — s-au apropiat pin* la graatfa 
tortei, cedind doar cu 2—3 la Charlotte. Acum, faai 
celei de a treia finale, specialiștii ne acordă sa-«e

Cum a fost la prima tentativă? Dacă nu vă mai ai 
tiți de comentariile apărute atunci. 1n preș*, rom încerca 
să le creionăm din nou act Retrospectivă necesar*, acum 
cînd ne mai despart puține zile pînă la o nou* confrun-

de «a ăecot

Splendida victorie din finala inter-zone (cînd 
elrminau Anglia, pe gazonul de la Wimbledon), n-a putut 
:. reeditată pe cimentul vrăjmaș de la „Harold T. Clark“- 

.. Și totuși, rezistența lor a fost mai mult decît 
:-.crabilă. Deși tabela de scor a arătat, la urmă, o vic- 

■ rie la zero pentru jucătorii gazdă, aceștia au trebuit să 
ri-.eîttaastă trudă multă pînă a puncta în fiecare dintre 
rele circi meciuri. Să lăsăm să vorbească din nou ci
frele . Ashe — Năstase 6—2, 15—13, 7—5 ; Smith — Țiriac 
6—8. 6—3, 5—7. 6—4. 6—4 ; Smith, Lutz — Năstase, Țiriac 
8—6. 6—1. 11—9: Smith — Năstase 4—6, 4—6, 6—4, 6—1, 
îl—9 : Ashe — Țiriac 6—3, 8—6, 3—6, 4—0. De adăugat doar 
— rine nu-și amintește ? — că Năstase a avut 4 mecibaluri 
îa fața lui Smith...

E urile finalei au fost mai mult decît favorabile tenis- 
menilor români. A fost apreciat jocul adesea strălucitor 
ai lui Ilie Năstase, puterea de luptă a lui Ion Țiriac. Din 
-umeroasele comentarii apărute în presă, vom cita aci 
ruinai pe acela relatînd o declarație a lui D. Davis Jr., 
firi donatorului ..Salatierei". întrebat, ce ar putea trans- 
r-rite publicului român, el a răspuns : ....că poate fi min-
dru de reprezentanții săi, trimiși la Cleveland".

Per.tru a doua oară, echipa României a luat drumul 
finalei, în 1971. Era încheierea unui marș victorios, în 
. are meciuri cîștigate la scoruri categorice culminaseră 
re el:minarea Braziliei — în finala interzonală — chiar 
in fieful sud-amoricanilor, la Sao Paulo. Antecedentele 
întâlnirii de la Charlotte (Carolina de nord) sînt intere- 
sante. Americanii hotărîseră, in sfîrșit, să schimbe su
prafața de joc, pregătind un teren cu zgură. Anunțat de 
această hotărîre, Cliff Richey, unul din echipierii S.U.A., 
se retrag din formație : „Este stupid — spunea el — 
să dăm din mină un avantaj sigur. Acum vom fi învinși 
de români, pe un teren care de fapt este al lor!...“

Richey greșea, nu
Zgura de la Charlotte, era cu totpl „specială 
culoare verde, extrem de ’ “
același avantaj gazdelor, valorificînd jocul lor specific în 
forță. Năstase pierde la — - » » < ~
riac ratează o victorie
(6-3. 6-1. 1—6,

Smith (5—7, 3—6. 1—6), iar Ti
de care se apropiase milimetric 

3—6, 7—9) în fața lui Frochling, după 
ce acesta beneficiază — în setul trei 
bitraj contestabile. Cîștigăm, 
(Năstase. Țiriac — Smith, Van Dillen 
pentru ca deciz!a să survină abia în a treia zi (Smith — 
Tiriac 8—6, 6—3. 6—0; Năstase — Froehling 6—3, 6—1. 
1—6. 6—4). Avantajul terenului, acordat ca totdeauna cam
pionilor, Iși spusese încă o dată cuvîntul !

Istoria Challenge-roundului era scrisă. Regula, cea veche 
și nemiloasă, și-a trăit în octombrie 1971 ultimul capitol.

Radu VOIA

că am mulți simpatizanți în rindul 
iubitorilor de tenis din România. 
Ceea ce mă bucură în mod deose
bit. Totodată, regret nespus că a- 
cum doi ani, cînd am vizitat pen
tru prima oară Bucureșliul, n-am 
putut evolua in fața publicului spor
tiv din cauza unui accident. De 
data aceasta mă prezint in condiții 
perfecte și sper să dau randamen
tul maxim".

între Tom Gorman și Harold So
lomon se dă, după cum se știe, 
lupta pentru locul secund în echi
pa americană. Pentru moment Gor
man pare să aibă un ușor avans în 
urma rezultatelor bune obținute în 
testul parizian. I-am dat deci întâie
tate în carnetul nostru de însem
nări, pe care am notat următoarele : 
„Am jucat de trei ori cu Năstase 
in acest an, spune Gorman, și am 
pierdut de tot atitea ori. Dar mo
mentul revanșei poate apare ori- 
cînd, chiar dacă jucătorul român 
este acum nr. 1 mondial. Am în
ceput să mă acomodez foarte bine 
cu terenurile de zgură și sper să 
țin un loc în echipă”.

Primirea călduroasă ce li s-a 
cut, i-a bucurat fără îndoială 
oaspeții noștri, deși ei au fost
tîmpinați în același timp și de o 
vreme neprielnică. Dar ploaia care 
n-a încetat ieri, sperăm să conte
nească azi. Astfel ca tenismenii a- 
mericani și români să-și poată con
tinua pregătirile.

Joe Frazier are măruți albe__ Sint noi
le sale mănuși, care vor fi îmbrăcate cu 
prilejul meciului din mijlocul lunii no
iembrie, cu George Foreman. In nici un 
caz, insă, împotriva Iul Cassius Clay — 

a declarat antrenorul său, 
deoarece în prezent 
o intilnire cu fostul 
al lumii

după <i:m 
Yancey Durham — 
nu există în proiect 

campion

țuit unui accident de mașină în care 
conducătoarea ei și-a găsit moartea. 
Cînd a fost scos de sub resturi, avea 
11 coaste fracturate si cinci fisuri 
la coloana vertebrală, fără a mai 
vorbi de alte contuzii. Medicii îi 
mai dădeau 48 de ore de trăit, dar 
23 de zile mai tîrziu își relua cursele 
matinale de șase mile...

S-A PIERDUT 
O MEDALIE OLIMPICA I...

ob-

fă- 
pe
în-

Zilele trecute, biroul de obiecte 
pierdute al satului olimpic din Miin- 
chen. și-a încetat activitatea. Au ră
mas văduvite de posesori un număr 
de peste 500 de obiecte din cele mai 
diverse, printre care și o medalie 
olimpică. Deși nominalizată — a- 
parține unui alergător african — 
posesorul nu a mai putut fi găsit, 
nici chiar pe calea corespondenței 
poștale ! Majoritatea obiectelor pier
dute sînt piese de îmbrăcăminte, 
valize, aparate fotografice, pulovere 
și bijuterii veritabile sau numai 
contrafăcute. Conform legii se va 
organiza o licitație publică. în cazul 
că obiectele nu vor fi reclamate 
timp de un an, fondul realizat ur- 
mînd a fi vărsat Comitetului Inter
național Olimpic.

ultimele știri* ultimele rezultate a ultimele știri
LOTUL DE JUNIORI — LAROMET 3—0 (0—0) LA FOTBAL

Lotul de juniori și-a continuat ieri 
pregătirile în vederea unui nou start in 
Cupa UEFA. întîlnlnd ,intr-un meci 
amical, echipa bucureșteanăl Laromet. 
în ciuda timpului neprielnic — a plouat 
tot timpul meciului — tinerii • fotbaliști 
au practicat un fotbal de bună calita-

te. terminînd învingători cu 3—0 (0—0), 
golurile fiind realizate de Răducanu 
(2) și Pataki. Se pare că s-a găsit o 
bună formulă de echipă, antrenorul C. 
Ardeleanu subliniind că jocul la mij
locul terenului (p.ină acum punctul ne
vralgic al echipei) este în ascendență.

Meci restantă în Divizia B :
CORVINUL HUNEDOARA—CHIMIA FĂGĂRAȘ 4—0 (1—0)

HUNEDOARA, 4 (prin telefon). 
Miercuri, s-a disputat in localitate par
tida restantă din cadrul etapei a* VII-a 
a Diviziei B, dintre Corvinul din loca-

CONGRESUL FOTBALIȘTILOR 
PROFESIONIȘTI

Federația internațională a fotbaliști
lor profesioniști, care șl-a ținut Congre
sul anual la Amsterdam, l-a reales ca 
președinte pe profesorul Blanpain (Bel
gia). Secretar general a fost ales Wies
ner (R.F. a Germaniei), iar consilier 
delegat Bertrand (Franța) într-una din 
rezoluțiile adoptate cu prilejul congre
sului, s-a subliniat că federația va con
sidera actualele sisteme de transfer al 
jucătorilor ca ilegale, cerfnd ca fie
care fotbalist să albă dreptul de a ne
gocia personal contractul cu echipa la 
care este angajat. In felul acesta vor 
fi excluși intermediarii, care aduc mari 
prejudicii activității fotbalistice, iar pa
tronii cluburilor nu vor mai putea lua 
hotăriri arbitrare.

lită te
unei . ___  ___________
fost net superiori, victoria le-a revenit 
cu un scor categoric: 4—0 (1—0). Auto
rii golurilor Mercea (min 30), Muntea
nu (min. 49), Muțiu (miri. 86) și Giur
giu (min. 89). Cel mai bun jucător de 
pe teren a fost portarul oaspeților, 
Purcaru. A arbitrat foarte bine T. Vass 
— Oradea. Mircea lOANID-coresp.

și Chimia Ffi’ăraș. La capătul 
Partide în care hunedorenii au

RAPID VIENA A TERMINAT 
IERI LA EGALITATE

In etapa de ieri a campionatului 
austriac de fotbal. Rapid Viena — vii
toarea adversară a echipei Rapid Bucu
rești In turul al doilea a Cupei cu
pelor — a terminat la egalitate (1—1) 
cu formația Vienna. Pentru Rapid a în
scris extrema stingă Lorenz, pentru 
Vienna a marcat Miess, Campionatul 
se va întrerupe pînă după 15 octombrie, 
deoarece selecționata Austriei se pregă
tește pentru meciul cu Ungaria, din 
preliminariile C.M.

. Uusutrșil iii Vaslle Cont» Qr t9, telefoane > ctuliola li 10.05. secția corespondenți 11.51.09, Interul bas ?2 |l 284 | telex i «por tron» buc, 180. Tiparul L P, ■lutunnatia". București 40.368
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