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IN CIUDA VREMII NEFAVORABILE

CU PLANUL Șl ANGAJAMENTELE ANUALE ÎNDEPLINITE PREGĂTIRILE PENTRU FINALA
Bilanțul realizărilor remarcabile ob

ținute în județul. Argeș, în cinstea 
celei de a XXV-a aniversări a Repu
blicii se îmbogățește permanent. Tot 
mai multe unități economice au anun
țat îndeplinirea angajamentelor și a 
planului anual, Iucrînd deja în contul 
anului viitor sau dînd produse peste 
angajamentele asumate.

Printre acestea se numără șantierul 
V al T.C.I. Pitești, care a realizat cu 
trei luni mai devreme construcția 
halelor forje, matrițerie, gospodăria 
de apă, tratament termic și rețele 
electrice din cadrul Grupului de uzi
ne de autoturisme Pitești. Cu acest 
avans de timp se lucrează în prezent 
la extinderea noilor capacități de pro-
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ORARA MAXIMA CU
CHELTUIELI MINIME" cfte* TJtC

LA BICAZ mcție pesve piar 3e C I

Fabrica de ciment din Bicaz, 
toarsa cu mas bine de trei luni 
urma a chemării „Productivitate 
ră maximă cu cheltuieli minis 
adresată tuturor unităților procesa
toare de materiale de construcție din 
țară, s-a înscris cu fermitate pe ma
gistrala întrecerii socialiste

Oameni harnici, cimer.tiștii Bicazu- 
lui, care sînt și mari iubitori și peae- 
t canți ai sportului (peste din ei 
sînt angrenați lr. activitățile de masă), 
au obținut un bilanț rodrsic In primele 
opt luni ale anului. Printre realiză
rile demne de a fi făcute cunoscute 
smt cele 15 471 tone ciment, an 
8900 tone, var și 78 300 m.p., plăci az
bociment obținute peste sarcinile de 
plan.

Aceste depășiri au făcut ca produc
ția globală și producția marfă să fie 
îndeplinite în proporție de 102,5 la 
saită și, respectiv. 102,6 Ia sută

Succesele înregistrate se datorese 
eforturilor permanente fn direcția 
creșterii randamentului mașinilor și 
utilajelor, capitol la care cele mai de 
seamă realizări s-au obținut la morile 
de ciment și cuptoarele clincher.

Dar. în egală măsură, cimentistii 
urmăresc și reducerea cheltuielilor. 
Pină în prezent, cheltuielile de mate
riale la 1000 lei oroducție-mariă au 
fost reduse cu 6,02 lei prin diminua
rea consumurilor specifice la corpu
rile de măcinare, combustibil și ener
gie eleetrică, adueîndu-se și o serie 
ele îmbunătățiri la rețelele de fabri
cație a produselor de azbociment 
Trebuie amintită si. acțiunea de auto- 
■utllare. unde sarcinile de plan au fost 
îndeplinite, după primele - 8 luni ale 
anului, în proporție de 108.8 Ia sută.

Bilanțul cimentiștîlor confirmă do
rința lor de a traduce în viață sar
cinile trasate de Conferința Națională 
a partidului și totodată de a întîmpina 
cea de a XXV-a aniversare a Republi
cii cu noi și mari succese.
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George M. GROAPA — coresp.
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sul ? Pentru aceasta am încercat să 
ne edificăm, consultînd specialiștii 
meteorologiei. Iată și răspunsul ce 
ni s-a dat la Institutul Meteorologic 
Central : „Pentru următoarele zile 
vremea se va ameliora ușor, cerul 
rămînînd însă variabil. Vîntui va 
slăbi în intensitate, iar temperatura 
va înregistra creșteri ușoare". Deci, 
semne bune !

Ieri, pentru prima oară, „Salatiera 
de argint" a apărut în fața publicu
lui din Capitală. Nu pe un teren 
de joc ci în cadrul unei expoziții 
organizată de federația română de 
specialitate, Ia sala Dalles. Afluența 
vizitatorilor cu ocazia vernisajului 
demonstrează elocvent interesul 
pentru marele eveniment sportiv 
care se apropie.

Pe agenda zilei am mai consem
nat un număr sporit de telegrame 
și scrisori care anunță sosirea de 
noi oaspeți. Este vorba în primul 
rînd de ziariștii străini, acreditați 
pentru finală, al căror număr se 
apropie vertiginos de o sută. Și-a 
anunțat data sosirii și arbitrul prin
cipal al întîlnirii, argentinianul En
rique Morea. El va fi la București 
pe data de 10 octombrie.

Intre timp continuă pregătirile or- 
ganizatorilor, astfel ca finala să be
neficieze de cele mai bune condiții 
de desfășurare.

vîrstă fragedă în selecționata S.U.A. 
— folosește racheta metalică, de alt
fel ca și Gorman. De partea cea
laltă a fileului, o altă caracteristică 
interesantă. Atît Dibbs cît și Solo
mon utilizează ambele mîini pentru 
loviturile de backhand, de pe linia

<

absent, el 
â ia plus.

C. COMARNISCHI 
Radu VOIA

Vasilka Stoieva (Bulgaria) 1972 
Karin Hl gen (R.D. Germană)

Tamara Danilova (V.R.S.S.)

Dibbs ți Brian 
npionul S.U.A..

luin-
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• Jocul se dispută pe stadionul 23 August, de la
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Standurile de tragere de 
gonul Tunari vor găzdui, 
de azi și pină luni, ediția

' ' »o ratifice lotul 
■ •ese-eo meciului de

septern-
m. 63.60

Astăzi începe

a doi 
finale :

77.30 • Corne Dinu nu poate fi utilizat

augusl) ;
m. dep..

Ocîoctjoe. ISTi
La Merita, 

eriadere» Meeanx: 
ani maj jfaără 
noastră.

Deși. ca rnprafaU- de 1» 
a eresrrt acar ra 
industrial s-a =ărr 
tucriad la peeaect 
3 800 de CCrrtori caLfL 
dre de nădejde ale iad 
tre. care au precupețesc 
fort pentru a ridica c: 
muncitorești pe cele 
culmi.

Despre realizările acest: 
dobrogean eu care ne mia 
vorbtt to*. Vaica Dr*«ai. 
tele comitttuhâ gndieal 
prinderii.

„Lucrăm ia prezent n 
de recoltat furaje- prodasi peatra 
prima dată in țară, mașină cu pa
rametri funcționali foarte avaasap. 
Un colectiv format din ing. loo Mo
canii tehnicianul Mircea Diacooeseu 
și muncitorul Dumitru Chiriac au 
realizat o mașină de bobinai tablă 
scutindu-ne astfel să trimitem tabla 
la Tehnometal Timișoara, fapt 
ne crea numeroase necazuri 
producție.

Pină acum, am realizat 3M 
metal economie față de 15# tone 
era angajamentul nostru anual, 
dat 153 remorci de 5 tone peste 
din care 133 la export, fală de 
remorci cit era angajamentul nostru 
inițial.

Pentru a ilustra felul in care co

0* >•

Tom. Gor- 
ipile căpi- 

- of, Dennis
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MÎINE ÎNCEPE A XlV-a DINAMOVIADA DE ATLETISM

ARGENTINA MENIS

CONTINUĂ ASALTUL
jMANțf

CELOR 70 DE METRI 35/

LA ARUNCAREA DISCULUI

nn dublu consistent, 
...* Gorman. Van Dillen

Dibbs. pigmentat de 
e.-sebit de animate. Toți 

aroerieani lovesc cu pu- 
-le mobili și manifestă 
riție de joc. Ne-a im- 
laritatea serviciilor lui 

Faa BBea care va fi cu certitu- 
enerul lui Stan Smith în 
dubiu a finalei. „Juniorul" 

asa cum este denumit de 
.. iindcă a debutat la o

de fund a terenului. Ralston l-a in
trodus ulterior și pe Brian Gottfried, 
făcînd o rotație în cvintetul său. 
Căpitanul nejucător al team-ului a- 
merican ne-a declarat, într-o pauză 
a jocului : „Facem un simplu an
trenament de acomodare, în aștep
tarea reluării pregătirilor în aer li
ber..." în rest, el a continuat să 
manifeste o rezervă absolută.

Desigur, întrebarea la ordinea zilei 
este următoarea : cînd vor putea fi 
reluate antrenamentele la Progre-

In vederea meciului de miercuri, cu Grecia

ASTA-SEARA VA FI DEFINITIVAT
LOTUL NATIONAL DE FOTBAL

Nu încape discuție că între atîția 
concurenți de mare clasă care vor 
lua startul, sîmbătă și duminică, în 
cele 34 de probe ale Dinamoviadei 
internaționale, un loc de frunte îl 
ocupă și campioana noastră AR
GENTINA MENIS, recordmană 
mondială a aruncării discului. în re
venirile noâstre după Jocurile de la 
MuftChen scriam că stă în puterile 
Argentinei Menis ca dintr-o mare 
învinsă, cum a fost la J.O., să a- 
jungă o marc învingătoare . Și la 
mai puțin de două săptămîni după 
competiția olimpică, la Constanța ea 
a devenit prima aruncătoare a 
lumii.

La ..această oră, bilanțul mondial 
— 1972 al. aruncătoarelor de . disc se 
pLezință astfel :

67,32 m ARGENTINA MENIS (ROMA
NIA) 1972

66.76 m Faina Melnik (U.R.S.S.) 1972 
64*96 m Liesel Westermann (K. F. * 

Germaniei) 1972
64.-S4 m
63,36 m 

1970
62,86. m 

1972 . .

Pe stadionul eo 
stănțean J .Vffl' 
Argentina Me
se pregătește 
execute anat:a~ea 
care avea «â 
treacă

reprezentativ 
miercuri ; din 

— cuoă cite sintem informați — 
*ace parte jucătorul Cornel 

:f ct sub interdicția de a juca 
internaționale, conform ar- 

: . 11 din regulamentul F I.F.A.,
= -cecarea de către acest for

a cazului său (amintim că Dinu a fost 
eliminat de pe teren la recentul meci 
cu Finlanda).

In ceea ce privește echipa Greciei, 
ea și a anunțat sosirea la București 
pentru marți, în jurul orei prinzului.

Partida de miercuri (programată pe 
Stadionul „23 August", începînd de la 
ora 17,30) va fi condusă de o bri
gadă de arbitri din Iugoslavia, avind 
la centru pe Nicola Mladenovici.

Revanșa acestui meci se va disputa 
la Atena, in aprilie 
viitor.

Argentina Menis va lupta pen
tru primul loc la Dinamoviadă cu 
învinsa .sa de la . Munchen, bulgă- 
roaica Vasilka Stoieva care, in 1072, 
a marcat un salt impresionant de 
calitate. Apul trecut, Stoieva era 
creditată doar cu un rezultat de 
36.78 m pentru ca, la Munchen, să 
cucerească medalia de bronz cu o 
aruncare de 64,34 m, care spune 
desigur foarte, foarte mult. Nu este 
ci tuși de puțin exclus ca stimulată 
de prezența valoroasei sportive bul
gare, Argentina Menis — cu gîndul 
mereu la Faina Melnik ! — să în
cerce să adauge noi centimetri re
cordului mondial, stabilit . în urmă 
cu. cîteva zile și să se apropie tot 
mai mult de mult visata graniță a 
celor 70 de metri.

Și pentru că veni vorba de posi-

bîlitatea 
runcarea 
lipsită de 
cercărilor 
tinei Menis 
duri :

MELNIK (Aagsbarg. 
depășit. 58.78 a. dep 4 
65A3 ra.

MENIS (Izmir. 4 aogusii 
63,86 m. dep.. 66.-58 m. dep 
61,10 m.

MELNIK (M»sc«va. 4 
62.42 m, dep„ cep„ 64.18 
66,76 m.

MENIS (Constanța. 23 
brie) : dep-, 66.18 m, 67,32 
m. 66.00 m. 66,66 m.

După cum se vede, principala ca
racteristică a aruncărilor Argenti
nei Menis o constituie constanța, 
siguranța. De altfeL tabelul alăturat 
înfățișează lista celor mai bune 10 
performanțe -(singurele peste 65 
metri !) ale celor două atlete, 
paranteză este notat numărul 
cercării respective.

67,33
68.76
66,66 
66.62 
66,53 
68.13 
66.00 
65.40 
65,42 
65, W

poligonul Tunuri

DEȘI ÎNVINGĂTOARE, 
FORMAȚIILE FRUNTAȘE 
AU AVUT UNELE EMOȚII...

Ceva mai echilibrată decît cea 
precedentă, etapa de ieri a „Cupei 
României" la hochei pe gheață a 
consemnat nu numai rezultate mai 
strînse, ci și faptul că această com
petiție a intrat într-o fază avansată. 
Calculele legate de efectele scoruri
lor în clasament au acum coordona
te mai certe șl formațiile partici
pante caută, în med firesc, să „scoa- 
tă" cit mai mult din flecar® intîl4- 
nirț.

Din acest motiv In reuniurea da 
dimineață Tlrnava Odorhei, o for
mație cu aspirațiile limitate In. lupta 
declanșată de „Cupa României’*, s-a... 
revoltat și nu mult a lipsit ea Agro
nomia Cluj, echipă ce candidează Ia 
unul din primele patru locuri ale 
Întrecerii, să-i cadă victimă. Par
tida a fost viu disputată, scorul a- 
vlnd șl el o evoluție interesantă, 
astfel că puținii spectatori prezenți 
au urmărit cu interes meciul pină 
în ultimele sale secvențe. Victoria a 
revenit clujenilor, dar la o dife
rență deloc scontată (6—3), care s-a 
amplificat abia în ultimele 5 minute.

Rezultate tehnice
C.S. Miercurea Ciuc — Avîntul 

Gheorghicni 14—2 (7—0, 4—1, 3—1) ; 
Agronomia Cluj — Tîrnava Odorliei 
6—3 (1—1, 1—0. 4—2) ; Steaua — Du
nărea Galați 8—1 (0—1, 6—0, 2—0) : 
Dinamo — I.P.G.G. 9—I (2—0, 3—O, 
4—1).

Programul de azi :
ORA 8,30 : Dunărea — Avîntul 

Gheorghicni. ORA 11 : I.P.G.G. — 
Tîrnava Odorhei, ORA 16: Dinamo 
— Agronomia Cluj, ORA 18.30 : 
Steaua — C.S. Miercurea Ciuc.

N\\\\\\\\\\W,\\\\\V  VWI
Pină atunci formația învingătoare 
era greu de presupus, deoarece după 
ce ajunseseră să conducă cu 4—i, 
studenții s-au văzut serios amenin
țați, rezultatul devenind 4—3. Este 
de subliniat faptul că, în ciuda a- 
cestui lucru și a îndirjirii cu care 
ambele echipe și-au apărat șansele, 
totuși în acest joc nu s-a dictat 
decît o singură eliminare. Deci, se 
poate juca și corect...

Programul de după amiază a în
ceput și el cu o surprinzătoare des
fășurare a întîlnirii dintre forma
țiile Steaua și Dunărea Galați. Con
trar tuturor așteptărilor' după pri
mele 20 de minute de joc scorul era 
favorabil... gâlățenilor : 1—0 ! Bucu-
reștenii, evoluind șters, fără vlagă 
și fără viteză au dominat. sterii, 
reușind abia în repriza secundă să 
scape de emoții (min. 29: 2—1) și 
să ia conducerea. Apoi, pe măsura 
ce puținele speranțe ale celor de la 
Dunărea se risipeau și ele, jucătorii 
de la Steaua, ceva mai - agresivi- 
doar în ultima parte a reprizei se
cunde .s-au detașat mai clar. O for
mă bună a manifestat în acest meci, 
ca și în cel pe care echipa sa l-a 
susținut cu Agronomia Clu.j, tînărul 
portar gălățean Gh. Huțan.

Călin ANTONESCU

Vicecampionul olimpic Dan luga concurează

de 
în 

în-

m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
m 
ni

(S) Mepis Constanta 23,9 
(S) Mehnk Moscova 4.8.

(«) “ ’
(4)(3)
P)
(5) 

<S>
(3)

Menis Constanța 23.9. 
Melnik MUncben 10.9. 
Menis Izmir 4.8.
Menis Constanta 23.9.
Meni, Constanța 23.9. 
Melnik Augsburg 24.6. 
Melnik Moscova 31.5.

(4) Menis MUnclien 10.9.
Remeo V1LARA

pe poli- 
începînd 

’72 a 
campionatului național al seniorilor. 
La pasionantele întreceri pentru 
cele peste 30 de titluri de campioni 
republicani (individual și pe echipe) 
vor concura aproape 300 de țințași, 
iar. la unele probe, numărul țintâ- 
șilor va reprezenta un adevărat re
cord in materie. Astfel, la probele 
de pușcă s-au înscris hu mai puțin 
de 116 concurenți, în timp ce la 
tragerile de pistol se vor alinia 62 
de sportivi.

Confruntările vor l’i aprige, ală
turi de fruntași, cum sînt Dan luga. 
și Nicolae Rotaru, medaliați la 
J.O., P. Șandor, Șt. Caban. M. Fe- 
recatu, E. Satala. L. Giușcă, I. Co- 
dreanu, Edda Baia, Ana Goreti, 
Ioana Soare, Veronica Siroe. Marina 
Vasiiiu, Anișoara Matei, Melania 
Petrescu, în primele rindurj pen-

tru obține: 
se vor afla 
lentați.

Iată, de 
pută

fntivitaiea de deschi
dere, de ia ora 9 — armă li
beră calibru redus 60 f. culcat 
seniori, pistol viteză 60 focuri 
seniori (ambele manșe), armă 
standard 68 f. culcat senioare, 
talere — șanț (100 buc.) și turn 
(75 buc.).

Viorel Manciu — antrenor la Di
namo : ..întrecerile, mă refer la 
fete, vor fi mai interesante ca ori- 
cînd. intrucit pentru supremație vor 
lupta sportive de la patru cluburi : 
Dinamo, I.E.F.S., Unirea Focșani și

Dan luga, medaliat cu argint la J.O. de la Munchen la pistol liber. va !'i 
proba de pistol... viteză 

Foto: D. NEAGU

titlu acum sînt cel puțin 
mă refer Ia Dan luga. Ion 
Virgil Atanasiu. Marcel

azi unul dintre principalii protagoniști la

Olimpia. Firește, surprizele nu sînt 
excluse. Trăgătoare bune mai sint 
și la Cluj și la Brașov". Laurian 
Cristescu — antrenor la Petrolul 
Ploiești : „Ediția clin acest 
naționalelor are foarte tnulți 
riți Ia 
cu un 
viteză,

an a 
favo- 
Dacă 

pistol
majoritatea probelor.

: n, doi, în urmă, la 
de pildă, erau doi preten-

denți la 
cinci —

' Tripșa.
Roșea și Lucian Giușcă, iar pentru 
locurile II—III, numărul pretenden- 
ților este cel puțin dublu, printre 
care veteranii G. Maghiar, M. Du- 
mitriu, tinerii I. Corneliu, A. Gered 
și alții"-



P O L O

Îk divizia A
CLASAMENTUL A SUFERIT MOOîFIClRI i 

FĂRĂ importantă
Disputată la finele săptămmli

trecute, cea de a VII-a etapă tur
neu a diviziei A de polo a adus 
cîteva modificări de poziții în par
tea a doua a clasamentului. înainte 
de a trece, insă, la enumerarea ți al
imentarea lor, se cuvine să zăbovim 
(puțin asupra situației din fruntea 
^plutonului, unde Dinamo București 
și Rapid și-au consolidat serios po
zițiile fruntașe, acumulind tot mai 
multe puncte la golevaraj. De alt
fel, așa cum ne așteptam — și cum 
este firesc — cele două formații 
bucureștene nu întîmpină absolut 
nici o dificultate in disputele lor I 
cu celelalte team-uri din divizie. I 
neavind de făcut altceva decit i 
să-și adauge în palmares rezultate i 
la scoruri care nu comportă dis- • 
cuții.

Trecînd la celelalte formații, re- I 
marcăm, în primul rînd. compar- ! 
tarea ascendentă a Voinței Claj. 
care și-a mărit zestrea de pun-rie. 
tinzînd să alcătuiască impreur.' cu ■ 
redutabilele echipe bucurtșter.» un ' 
trio „evadat" din pluton și dertul 
de dificil de ajuns. în acest limp ■ 
Progresul București și I.E.F.S. ;
îuează sub nota obișnuită. mer.țl- 
nîndu-se la jumătatea clasamentu
lui, fără a fi scutite însă de emo
țiile regresului.

Să vedem însă ce ne va oferi 
noua etapă a campionatului, pro- • 
gramată la sfîrșitul acestei sâptă- 
mîni. Pînă atunci, iată clasamentul :
în momentul de fatâ
i. Dinamo Buc. 10 10 0 fi 1«— u
2. Rapid Buc. 1D 10 0 0 îs#— n 2* •
3. Voința Cluj 12 S 3 3 15 j
4. Pro?. Buc. 10 5 2 t «— » • 2 I5. IEFS 12 5 1 « O— I»
6. Vagonul Arad 12 3 2 7 53— » f I
7. Politehnica 12 2 l B 55—122
8. Crișul Oradea 12 3 1 3 M—1CÎ v 1
8. Olimpia Oradea 12 A 2 ;• W—132 X

"AUTOMOBILISM

COMPETITION ALĂ LA SFIRSIT DE SÂPTĂJ* S A
Sfîrșitul săptămînii îi va gist pe 

automobiliștii sportivi angrenați in 
două mari acțiuni : finala camp ■■ - 
natului național și concurs-IJ -
național de coastă de pe Feleac. 
Ambele întreceri vor avea 
deci, la Cluj, unul dintre orr.șeie 
eu o veche tradiție aitomobL 
și mai ales cu un bogat tstori ’. 
privind cursele de coastă Afirmația 
o întărim printr-un amănunt : 
■cordul coastei Feleacului — pen
tru automobile — datează din 1938: 
2:28, pe 7 km, ceea ce reprezintă 
o medie orară de 143 km.

Tentativele ulterioare de dob rire 
a acestei performanțe remarc-." »

i H VOLEI ; I

Nu se poate spune că etapa de 
debut a campionatelor națtoaaie 
— divizia A .VX Situat pe «»- 
plan tehnico-tactic ridicat. De a:'- 
fel, nici nu era de pretins de pe 
acum ,de ia cele 24 de echipe mas
culine și feminine o asemenea per
formanță. Pentru că — se știe — 
orice început este mai dificil. Ș: cu 
atît mai mult în condițiile in care, 
înaintea sezonului, s-au produs nu
meroase modificări de structură ir. 
primul eșalon.

Ceea ce a nuanțat însă partidele 
programate sîmbătă și duminică a 
fost pofta de joc cu care vo’.eca- 
lliștii au abordat competiția inter
nă, a fost depășirea psihozei înce
tățenită în edițiile precedente con
form căreia în primele etape, dată 
fiind disproporția teoretică dir.-re 
combatante, anumite echipe trebu
iau să cîștige (și cîștigau), iar site
le să piardă... Nu a mai fost asa. 
Cel puțin în București, unde au 
fost programate aproape jumătate 
dintre partidele etapei, formațiile 
considerate fără șansă și-au afișat 
dintru început intențiile de a t.j 
ceda nici măcar un set fără luptă. 
De aici, au rezultat meciuri dispu
tate, atractive, uneori de-a dreptul 
pasionante, chiar dacă nivelul teh
nic nu a fost ridicat. De aici semi- 
surpriza studenților craioveni <în 
Giulești) : Rapidul a scăpat cu fața 
curată ca prin minune. Căci să cîș- 
tlgi un set în care ești condus cu 
11—2 înseamnă să ai și un dram de 
noroc.

De aici, victoria nescontată a ti-

TRISTA ODISff A UNEI ȘCOII COASIĂWHE
De doi ani de zile numai improvizații 

la capitolul „baza materială"
Cu doi ani în urmă lua ființă la 

Constanța Școala sportivă nr. 2. 
Era o recunoaștere a avîntuluf pe 
care sportul școlar II cunoaște în 
marea așezare maritimă a țării. O 
instituție destinată să contribuie 
direct la atragerea și formarea de 
tineri pentru activitatea sportivă 
de performanții

Din păcate, noua instituție de tn- 
vățămînt nu s-a bucurat de con
diții realg de propășire. Cu chiu, 
cu vai i-a fost repartizată o cămă
ruță — drept sediu — în incinta 
Grupului școlar profesional și teh
nic. Ulterior, tînăra școală și-a mă
rit spațiul i acum are... două că
măruțe pe lîngă Liceul economic...

Și totuși, Școala sportivă nr. 2 
din Constanța, deși nu dispune de 
NICI O sală, de NICI UN teren, a 
reușit — cum, asta este o altă po
veste — să pună pe picioare acti
vitatea celor 9 secții ale sale, care 
cuprind nu mai puțin de 43 de 
grupe. îndrumați de 22 de profe
sori de educație fizică și antrenori, 
această instituție a adus munici
piului Constanța, 12 titluri de cam
pioni naționali de juniori 10 la in
dividuale și două la echipe. Prin
tre exponenții de nădejde ai școlii 
se află campionii de lupte frații 
Constantin și Alexandru Neagu și 
Petre Blîndu, boxerul Alexandru 
Mircea, halterofilul Ștefan Bălan, 
sportivii din echipele de box și 
lupte clasice.

12 titluri naționale fără nici un 
fel de bază materială, să recunoaș
tem că reprezintă o performanță 
pe care n-au înregistrat-o multe 
alte școli similare. Profesori — an
trenori ca Lisias Iohescu, Constan
tin Ofițerescu și Adrian Teodo-

„DORIM SĂ OBȚINEM UN LOC MAI BUN DECÎT LA PRECEDENTA EDIȚIE“... REPREZENTA TITHE DE JL'MORI

ne-a declarat înainte de plecarea la C, E. antrenorul principal S. Ferencz
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Autoritățile locale — te «petâ 
Inspectoratul mumc:pa_ aeoiar Cin
stanța — nu face niaaie peatra a | 
asigura țcolii condiții d: de tft 
normale. Mai mult, nici n-a teru- i 
rajaț unele inițiative ale cooij- ' 
cerii școlii.

Astfel, prof. Gh. Patrichi. direc
torul Școlii sportive nr. 2, a obți
nut prin decizia nr. 9® a Com:ie- 
tuiui Executiv al Consiliului po*c- 
Iar județean și a Inspectorav-li.: 
școlar județean clădirea fostei școli 
generale nr. 15. Dar după 10 ale 
de la emiterea acestei botăriri e« 
a fost revocată, după ce pentru 
unele amenajări se efectuaseră 
unele proiecte și se obținuseră și 
fonduri in valoare de 300 000 lei. 
Localul a fost cedat Șantierului 
Naval Constanța, în vederea extin
derii spațiului pentru grupul școlar 
al acestei întreprinderi.

Mai mult i conducerea școlii a 
reușit să intre in posesia unui am
plasament pentru o bază nautică și 
de canotaj. Dar lipsesc unele fon
duri pentru amenajarea ei. Nimeni 
nu vede, nimeni nu încearcă să 
vină în sprijinul tînărului colectiv 
al școlii.

Prilej, desigur, de decepție pen
tru copii, pentru profesori, pentru 
părinți. Iar pentru noi, un motiv 
de reflecție î oare cît timp va 
mai dura inerția organelor locale, 
care, avizînd înființarea Școlii spor
tive nr. 2, nu îi asigură și posibi
litatea de a-și trăi în mod cores
punzător viața ?

C. BIHOREANU
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EXCUtSn 0. N. T. LA DEMONSTRAȚIILE DE PATINAJ
ARTISTIC DIN MIERCUREA CIUC Șl BUCUREȘTI

tteezcvj rrariile de natinaj ar- 
■ • r- te ze cele :m-
porteale an.versări — împlinirea 
t : be ar . de existență a aces- 
r. ssort ia noi si sărbătorirea 
aatotoentenaroiui federației de 
<oe: rate — au stîrnit un viu
----- «ș fn rîndurile marei mase 
• Minorilor patinajului. O dova
dă •: oyștim:e si măsura luată 
-e ?•' : ui Național de Turism 
: ire a ‘ Aârit organizarea de 
eacsnfi la Miercurea Ciuc ți 
B rtaesti. neutru vizionarea ma- 
riJw spectacole pe gheață.

Asa cum am anunțat, orașul 
M ercurea Ciuc a fost oarecum 
pr.vJegiat. Pe gheața patinoaru

HIPISM PROBLEME CARE TREBUIE LICHIDATE
****** c-r de hamat$arr.-en*.

prezentâ cu * pjp-ârdtoere frecventă în 
unel-e curse p!ere$ter.e. na constituie tn 
fond un fen-,<ncr. »-» Am relevat-o 
aproape an ee a=. Tx^si. !sdiferen:a 
eficttlilar dt el. s-a per
petuat înadrr .ttxl, c-îx_<i3xtu-ne la reve
nirea de Sațâ-

9ă fim lâmar ocadent de bM*
nașament jtj esre nirre altceva lec*t 
consecința unei neglijente !n 
servictuîui $f deci o abatere a AlverCor 
de la îndatortn3e profesionale. Ca sâ ne 
referim la cel cai proaspăt caz» unji 
antrenor de talia lui Mircea Ștefâneeca 
nu i se poate adrr.r.e scuza invocata : 
„lui Torpedo i s-a rupt chinga !• Dar 
cine l-a împiedicat pe XL $-.efânesrj să 
nu folosească ’.a caii «â? .chinga de sî- 
guranță* care dublează ort care chinei 
obișnuită T Deci nu e pură SntfmpîarC» 
ci consecința r.rească a lipsei de p."*-

cammonatBl et.—crean din Bsu’peria 
Fete: Ion MPLAîCA

«ele acestuia în întUnîrbe campio
natului e

— De |a tnrepnt <ort«e «1 pree- 
m. ne-a declarat nrof S. Ferencz. 
ci „earapeaele* Oa acest aa caaa- 
siitute primai. dar na » aitiaeai obiec
tiv al Moțai i rlatito rit Io 19TI. La 
Burg», și ia Varaa. «artisrie aea--- 
tre vw face tot padbiM peatro a

MARE. TREI \ICTORII

GERMANEI
Hânes. Cernea. S>i ac*. OKVsiearu. 
V>«ner. Dl aec-n 'SKTL Rctara. Dtn

adral jOopei r

- • Antn
. sal e <£-
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D. STANCULESCU

ar hr-» de ekUțati» si niaieă xw 
etotM ac a iaterrenst pentr* e* 
sara sa să «cupe an past de de
senatoare tehnică (pentru care a* 
avea raiifîearea arersară) ti-» ce
rat transferul pentru Caeșaracto- 
ml. spunrnd ei acesta H remisă 
totul (3- Firește federația i-a res
pins cererea ca nefoadaaL Apai. 
sărind că nu are încotro, a mit 
Ia antrenament dar nu l-a flcut. 
wintivijirf el nu poate. Vie' Ia a»e- 
eiurile din primele două etape nu 
v-a prezentat. preferind să asiste 
duminică la alte partide*—

Desigur, nu fapnii că respecti
vele jucătoare au lăsat— baltă echi
pa (la greu), intrigă în primul rînd. 
căcj sintem de părere că C.P.B. 
trebuie sA treacă la o operație 
vastă de întinerire a lotului, ci 
supără evident atitudinea lor față 
de sport, mercantilismul, tendința 
de căpătuială.

lui acoperit din localitate vor 
avea loc două demonstrații ale 
valoroșilor noștri invitați (11—12 
octombrie) în timp ce la Bucu
rești, multiplii campioni mon
diali și europeni la dans pe ghea
ță, Lutmila Pahomova — Alek
sandr Gorskov, alături de alte 
nume sonore ale patinajului ar
tistic european, vor apare doar 
în ziua de 14 octombrie.

Menționăm că biletele de in
trare la demonstrația de patinaj 
din București pot fi procurate 
îneepînd de astăzi la biroul de 
informații C.N.E.F.S., din ștr. Va- 
sile Conta nr. 16, precum și de la 
Patinoarul acoperit.

vedere. Analizînd în continuare aspec- 
tul problemei, să folosim datele cele mai 
v.Tipie din domeniul statisticii : în cele 
t» de alergări eșalonate în 28 de r£- 
•jDiuni cite a însumat pînă acum sta
giunea hipică, au fost înregistrate 21 ac- 
cidente de hârnașament. Un procent de 
10 la sută, cifră de ncconceput ! Asta 
înseamnă' că spectatorul care vine pe 
cîmpul de curse, după ce are permanent 
*r. vedere întrebarea referitoare la au- 
t-mticitatea evoluției concurenților. se 
încarcă acum cu o nouă bătaie de chpî 
_ Tare calul o fi bine înhămat ?“ Situa
ție intolerabilă, izvorîtă numai din Mp- 

că față de cele 21 de abateri sem- 
.aiaxe, nu s-a rostit nici o sancțiune, 

fn plus, reuniunea de duminică a mai 
- ferit si spectacolul deplorabil din „Pre- 
’■/? ui Pasărea” rezervat aprantlilor. O 
•>-.$ cu la dă în ultimul turnant — din care 
a-a lipait bineînțeles V. Moiw — a avut 

se califica in turneul pentru locurile 
1—6 sau, măcar, pentru a obține o 
poziție mai bună decît în Olanda, 
așa cum s-au angajat. Dar rodul fi
nal al pregătirilor îl vom afla in 
1974, la ediția a XiV-a a competi
ției. De altfel, lotul actual este 
foarte tînăr și cuprinde nu mai puțin 
de șapte debutante la campionatul 
european.

— Dumneavoastră, personal, cre
deți că reprezentativa română își 
va îndeplini angajamentul ?

— Dacă jucătoarele se vor com
porta la fel de bine cum au făcut 
cu prilejul turneului din R.P. Chi
neză, „Cupei Mării Negre” și cam
pionatului balcanic, sper să se ca
lifice in turneul 1—6. întrecerile se 
anunță foarte echilibrate, cinci din 
cele șase componente ale grupei A 
(excepție face selecționata U.R.S.S.. 
care nu poale fi depășită) puțind 
veni pe locul 2 sau pe locul 6. Fină 
la urmă, nu ar fi imposibil ca deci
siv să devină coțaverajul.

— In decursul unui an, au fost 
„miaie" mai multe jucătoare, unele 
de mare perspectivă, pe care nu le 
mai vedem, însă, în lot. Ce s-a pe
trecut cu ele ?

— Intr-adevăr, în răstimp de un 
an au fost utilizate circa 30 de bas
chetbaliste. dar la unele dintre ele 
s-a renunțat din diferite motive : 
Belai, Iftimie șl Stancu s-au acci
dentat, Popov a manifestat delăsare 
in pregătire, Opriciu, evoluînd în di
vizia B. nu are încă valoare pentru 
lotul reprezentativ, iar Roșianu, Mi- 
halic. Tatiana și Liliana Radulescu 
au refuzat să facă parte din lot, 
invocind motive personale.

— O ultimă întrebare : In ce au 
eo-.vtat er.trenamentele de după Bal
caniadă ?

— La Piatra Neamț am urmărit 
menținerea pregătirii fizice, exersa
rea temelor tactice (în trei meciuri 
MKțiaute în compania echipei Școlii 
sportive din localitate), individuali- 
rarca pe posturi și îmbunătățirea 
pre- zi ei aruncărilor la coș. Azi. 
după cum vedeți, facem repetări 
tactice și aruncări la coș, iar vineri 
ți simbătă. ia Burgas, vom căuta 
o acomodare cit mai rapidă cu sala 
de joc-

Nu ne-a rămas decît să urăm celor
i. .-t.-i-- Didconescu — Gal, Gugiu, 
Szabadas. Ciocan. Tita, Vigh — Pan
tea. Prăzara. Goian, Szabo, Salcu, 
Gorea st Nicola) și antrenorilor lor 
(S. Ferencz si I. Nicolau) deplin 
MCes o confruntare de

LUPTE ÎNAINTEA RETURULUI DIVIZIEI A LA LIBERE
După cîteva luni de întrerupere, 

c*mpeaa*tol republican de lupte li
bere pe echipe se reia, duminică, 
rxti'â cu disputarea primei etape 
c.n cadru: returului. în această re- 
ritrilmre pe saltelele de concurs a 
toptărmlnc noștri fruntași sînt pro- 
g~z~rate urmâtoareie partide (SERIA 
EST) : Progresul București — Stea
gul ro*u Brapov — Progresul Bră- 
-J rgar.—ează Progresul Bucu
rești». Dtmno București — Auto- 
sprrt St Gheorghe — Nicotină Iași 
torța--waza Dmanx». Metalul Tîr- 
gpetțte — Dunărea Galați — Tb- 
wsan rT»n ~nț« cegir teazâ Me- 
taâal Ti ptolțH) ; SULA A EST :

-vrr-.-»x ?e’,î -rturutai, luptfitorit dinamorițti se pregătesc cu toată
r—ax- —■»*. Ixtd-i «wvrințt de fotoreporterul nostru fon A.'ihăicd în p'i’» 
rf:"t- fx . rian. Florien Moț l-a firat fn ^rod“ pe tinărul Ghcorghe 

E^-ma. sub privirile antrenorului Alexandru ftadu

Odortiei — C.F.R. Timi- 
*»ra — A.S .A Brașov (organizează 

Otforheii Vulturii textila 
Olimpia Satu Mare — 

Tg. Mureș (organizează 
Rapid București — 
— Steaua (organl-

Luejj - 
Mureșul 
Textila Ltutoji. 
Erirjtmo Brașov 
xază Rapid .

Aț*dar. cele 
în lupta pentru 
«e află fn pragi 
lor. în dorința de a cunoaște nou
tăți in legătură cu pregătirile concu- 
remtilor in vederea acestor confrun
tări. ace vizitat cîteva formații bucu
reștene 1* antrenamentele din ă- 
eeastă ultimă săptăminâ.

18 echipe angajate 
titlul de campioană 
:: reluării intreccri-

Din viața secțiilor OLIMPIA SATU MARE VIZEAZĂ UN LOC FRUNTAȘ
Satu Mare oraș cu o veche tra

diție in spartul luptelor, este re
prezentat ți in actualul campionat 
divizionar de două echipe ale A3. 
Olimpia, la libere și greco-romane. 
Formația de lupte libere, bine co
tată In prima categorie a compe
tiției republicane, a constituit o- 
biectul vizitei noastre în oralii de 
pe Someș.

Antrenorul Adalbert Leder, care 
se ocupă de pregătirea gruaei de 
libere, ne-a relatat că băieții lui 
sînt ta cea mai bună formă și spe
ră că. la închiderea Întrecerii, for
mația se va clasa pe unul din pri
mele trei locuri în serii, și va par
ticipa la turneul final.

îndeplinirea acestui obiectiv cere, 
firește, un efort considerabil din 
partea tuturor sportivilor, dar, du
pă cum ne relatau antrenorul și 
secundul său, maestrul sportului 
Gheorghe Stan, dublu campion al 
țării și unul din oamenii de bază 
ai echipei, luptătorii sătmăreni sînt 

un trist episod : trei suikyuri făcute 
praf, băieți tăvăliți prin zgura pistei,
4—5 cai zăpăciți de incident, totul pe 
fondul unei curse încadrate intr-un sis
tem amplu de joc, cura e pariul aus
triac... ! Elementele tinere trebuie fi
rește încurajate de a conduce în probele 
publice. Cu condiția însă, ca, mai înainte, 
ele să fie foarte bine pregătite. Altfel, 
riscul rămîne numai pentru jucători, 
ceea ce înseamnă abuz de situație.

Organizatorii curselor de cai — inclu
siv corpul de arbitri — nu pot să se 
eschiveze de ia datoria de a asigura 
probelor de calificare ale trăpașilor con
diții NORMALE de desfășurare. De 
aceea, față de gravitatea celor semna
late, adoptarea măsurilor corespunză
toare ae impune în mod imperios !

Niddy DUMITRESCU

ALE ROMÂNIEI AU ÎNCHEIAT
Echipele de tenis de masă aie Ro

mâniei (juniori) s-au reîntors 
miercuri seara in Capitală, venind 
din R.P. Chineză. După cum se știe, 
sportivii români au întreprins un 
turneu de o lună de zile în R.P. 
Chineză, unde s-au antrenat și au 
susținut 6 serie de întîlniri priete
nești cu selecționatele similare ale 
țării gazdă. Pretutindeni, jucătoarele 
și jucătorii noștri s-au bucurat de 
6 primire călduroasă, întîlnirile cu 
sportivii chinezi constituind tot atî- 
tea prilejuri pentru schimburi fruc-

O IN A
FINALA CAMPIONATULUI REPUBLICAN — LA CRAIOVA, ORAȘ
CU 0 VECHE - TRADIȚIE ÎN
Zece echipe și anume : 0. P.

București, Dinamo București, Avîn- 
tul Curcani (Ilfov), Avîntul Frasin 
(Suceava), Biruința Gherăieșli 
(Neamț), Celuloza Călărași, Tricolo
rul Baia Mare, Torpedo Zârneșli 
(Brașov), Recolta Crasna (Gorj) si 
Steaua roșie Rm. Sărat, care au 
mers din victorie în victorie, se 
vor intilni, îneepînd de azi, în fi
nala pe țară a campionatului na
țional pe anul 1912. întrecerile au 
ioc în orașul Craiova, de numele 
căruia sînt legate o serie dintre e- 
venimentele de seamă ale sportu
lui nostru național. Iată, de altfel, 
cîteva dăte culese din monografia 
oihei, la care lucrează împreună 
antrenorul emerit Alexand.u Rafai- 
lescu și maestrul emerit al sportu
lui, ing. Costel Iancu.

• Primă finală a unei competiții 
dd oină a âVut loc la Crâiova în 
ziua de 24 iulie 1912. Și-au dispu
tat întîietatea șase echipe, primul 
loc în clasament revenind formației 
Liceului internat din Iași.

• Echipa Liceului din Craiova, 
participînd în 1920 la finala cam
pionatului școlar de oină, ce a avut 
loc la Brașov, a reușit să obțină 
primul loc.

• în 1921, finala campionatului 
școlar a avut loc la Timișoara. E- 
chipa liceului din Craiova a ajuns 
la balotaj pentru locul întîi cu for-

în sala de la Progresul l-am gă
sit pe antrenorul Paul Vatrici con
ducted pregătirea elevilor săi. Con
comitent, pe două saltele, luptăto
rii de la Progresul erau angajați în 
meciuri de verificare.

Antrenorul Paul Vatrici ne-a pre
zentat lotul de care dispune în ac
tualul campionat : Gh. Olteanu, P. 
Ioni ti, C. Drăgulin, G. Anghel, I. 
Anghel. M. Marin, M. Pantazie, D. 
Alexandru, D. Ciobotaru, G. Anto
nie. V. Antonie. St. Corduneanu, M. 
Setatele, M. Gătățeanu — toți spor
tivi crescuți în sală la Progresul. 
Trei dintre ei sînt juniori : Gheor- 
tb.e Olteanu Gigei Anghel ți Ion

Anghel. Lotul (15 sportivi) din care 
va fi alcătuită echipa este destul 
de restrîns. Stat așteptați să se 
întoarcă, după efectuarea stagiului 
militar, Dumitru Pițnrcă (de la Di
namo Buc.) și Dumitru Barbu (de 
la A.S.A. Cluj), sportivi care vor 
mai întări lotul clubului Progresul.

Și în rîndurile formației dinamo- 
viste — aspirantă la titlul de cam
pioană — figurează 4—5 juniori 
(Gheorghe Eremia este junior mic). 
Pe luptătorii de la Dinamo 1-âm 
găsit înaintea antrenamentului fă- 
cind încălzirea printr-un joc de 
baschet. Antrenorul Alexandru Ra
du ne-a comunicat lotul de sportivi 

obișnuiți cu greutățile (s-au referit 
la lipsurile materiale pe care le în- 
tlmpină în pregătiri) și cu efortul 
ce se va cere pentru ocuparea lo
cului propus în grupă.

Echipa Olimpia și-a reluat antre
namentele încă de la 1 august șl 
■tecent a făcut o verificare, în con
dițiile unui turneu internațional, 
rezultatele fiind mai mult decît 
mulțumitoare. Olimpia a participat 
nu de mult la un turneu în Un
garia. la Miskolcz, unde a întrecut 
formația Diosgyor, din prima cate
gorie a campionatului maghiar, cu
S—3, iar la turneul individual, la 
care au concurat 8—10 sportivi la 
fiecare categorie de greutate (toți 
luptători cu clasificarea I din în
treaga Ungarie), sportivii sătmăreni 
au ocupat locurile I la șase cate-. 
gorii : O. Feher (la cat. 48 kg), I. 
Bălăneanu (52), St. Varadi (57), 
Gh. Stan (62), A. Balogh (90), 
și A Nagy (100). Aceste două 
succese internaționale ale echipei 
Olimpia dau, într-adevăr, speranțe 
că obiectivul propus pentru cam
pionat va putea fi îndeplinit.

Lotul care se pregătește pentru 
divizie se antrenează de patru ori 
pe săptămină, în condiții destul de 
grele. în anotimpul călduros spor
tivii au avut la dispoziție sala de 
sport a școlii forestiere, dar acum, 
cînd timpul s-a răcorit, au intrat 
în aceeași sală și formațiile de 
baschet, ceea ce a dus la înjumă- 
tățirea timpului afectat antrena
mentelor luptătorilor. Totul se va 
rezolva, însă în toamnă, cînd se 
vor termina lucrările la sala spe
cială de lupte aflată sub tribuna 
stadionului municipal.

Antrenorul Jeder urmărește la 
antrenamentele din această perioa
dă cizelarea elementelor tehnice la

TURNEIJL IN R. P. CHINEZA
tuoase de experiență, în același 
timp, ele contribuind și mai mult 
la strîngerea legăturilor de priete
nie dintre sportivii celor două țâri, 
dintre popoarele român și chinez.

Reprezentativele României au fost 
alcătuite din Lidia Ilic. Ligia Lupu, 
Ildiko Gyongyosi, Marin Șinteoan, 
Liana Mihuț, Marin Firănescu, Ale
xandru Buzescu, Ștefan Moraru, 
Cristinel Romanescu, Adrian Cucu. 
Sportivii noștri au tost însoțiți de 
antrenorul Virgil Bălan, conducăto
rul echipelor fiind Farcaș Paneth, 
antrenor emerit.

Incepmd de azi

SPORTUL NOSTRU NAȚIONAL
mația Liceului Spiru Hâret din 
București. La mare luptă au învins 
oiniștii de la Spiru Haret.

• La Craiova au avut loc finale
le campionatului universitar de 
oină pe anul 1952. în cursa pentru 
titlu, în care mai rămăseseră cinci 
echipe, s-a încheiat cu victoria ju
cătorilor de la Institutul pedagogic 
din București (căpitan — Ion Albu). 
Tot aici s-a desfășurat și actul 
final al aceleiași competiții din a- 
nul următor. De data aceasta s-au 
întrecut 14 echipe și a cîștigat for
mația I.S.E.P. București (căpitan- 
Tiberiu Voicu).

• în 1953, Craiova a mai găz
duit finala campionatului republi
can la care au participat 10 echi
pe. Tricourile de campioni au fost 
cucerite de formația Știința Bucu
rești (căpitan — Gh. Bîz.doacă).

® în anii 1954 și 1955, în orașul 
Craiova s-au desfășurat finalele pe 
țară ale Spartachiadei, competiție 
de mare amploare. în ambii ani a 
ieșit învingătoare echipa Știința 
București (căpitan — Tiberiu Voi
cu).

® Ultima finală a campionatului 
național â avut loc la Craiova : s-a 
disputat în ahul 1967 și a fost cîs- 
tigată de oiniștii de la C. P. Bucu
rești (căpitan — Costel Iancu), după 
un spectaculos balotaj cu echipa 
Dinamo București (căpitan — A- 
lexandru Ciobanu).

din care va alcătui formația. Iată-i 
în ordinea categoriilor : N. Mihai si 
N. Ion, Gh. Eremia, N. Eremia, FI. 
Moț, A. Voicu, D. Pițnrcă, P. Giu- 
ran, Gh. Gîlcă, St. Popescu. T. Ban
că, V. Țigănaș, C. Popa, D. Tocaș, 
L. Grama, St. Moreov, L. Simon.

Cea mai puternică formație din 
țară, Steaua, deținătoare a titlului 
de campioană, dispune de un lot 
valoros, cu nume foarte bine cu
noscute în țară și peste hotare. An
trenorii Vascul Popovici și Gheor- 
ghe Șuteu sînt convinși că nici în 
acest an nu vor rata prilejul de a 
cuceri primul loc. Iată lotul forma
ției militare : Gh. Gheorghe. I. Ara- 
pu. I. Șuleapă, C. Aprodu. N. Cris- 
tea. P. Comn. Gh. Buceag. P. An- 
drone. M. Pirrălab. L Dumitru, Gh. 
Ureianu. G. Fenri, E. Panait, Șt. 
Stingu. _ si

Ca si în turul competiției, echipa 
Rapid va fi alcătuită dintr-un Jet 
de aproximativ 20 de luptători, ma
joritatea juniori crescuți în sala de 
la Giulești. în componența formației 
rapidiste nu figurează decît trei 
sportivi seniori (D. Tinderile, C. 
Lupu și L. Rădoi). în asemenea 
condiții, aspirațiile antrenorului Va- 
sile Pătrașcu nu pot fi prea mari. 
Obiectivul rapidiștilor este doar 
menținerea în prima divizie și ro- 
darea tinerilor luptători pentru 
campionatele viitoare. Iată lotul în 
ordinea categoriilor; I. Chitea. N. 
Vizitiu. Gh. Ștefan. V. Tomescu, D. 
Tindeche, I. Dumitru. C. Lupu. C. 
Zaharia. M. olteanu. O. Cobzaru, 
A. Bâlăianu, L. Rădoi. C. LeanCă 
și P. Prisâcariu.

Mihai TRANCA

Iată clasamentele înaintea re
turului :

SERIA EST
î. Steagul ro?u Bv. 1 8 0 0 169— 80 24
2. Dinamo Buc. 8 7 0 1 207—114 22
3. Dunărea Galati 8 5 0 3 138—139 '.8
4. Metalul Tlrgoviște 1 5 0 3 153—122 13
5. Progresul Buc. i 3 2 3 134— 1JF 16
6. Progresul Brăila 8 3 1 4 126—148 15
7. TomlstSx Constanta 3 2 1 5 98—1'6 13
8. Autosport St. Gh. 8 1 0 7 85—197 10
9. Nicotină laș! 8 0 0 8 65—lo3 8

SERIA VEST
1. Steaua Buc. 8 7 0 1 1S0—109 22
2. Dinamo Brașov 8 7 0 1 197— 7‘J 22
3. Olimpia Satu Mare 8 4 1 3 161—144 17
4. Vulturii tex. Lugoj 8 3 1 4 122— 32 15
5. Mureșul Tg. Mureș 8 3 0 5 102—163 14
6. Lemnarul Odorhei 6 4 0 2 173—109 14
7. Rapid Buc. 8 1 1 6 99—173 11
8. A.S. Armata Bv. 6 1 0 5 80—131 8
9. C.F.R. Tim. 6 0 2 4 47—144 8

toți componenții lotului și insistă 
asupra ridicării ritmului de luptă, 
astfel ca toți echipierii să aibă 
„oxigen“ pe tot parcursul meciului. 
Apoi, sînt la ordinea zilei o serie 
de elemente tactice, în funcție de 
adversari, folosirea unor sportivi 
la două categorii de greutate. De 
pildă, atît A. jeder cît și Gh. Stan 
lucrează mult cu sportivul Varadi, 
un element talentat, cu un bagaj 
suficient de cunoștințe tehnice, care 
folosește ia orice meci o gamă va
riată de procedee de atac și de a- 
părare, dar, care la categoria nouă 
pe care o va aborda, 57 kg, nu are 
suficiente resurse fizice pentru trei 
reprize.

Cei doi tehnicieni sătmăreni pre
gătesc concomitent și un număr în
semnat de juniori, unii, dintre a- 
ceșția urmînd să fie promovați. 
Primul pas a și fost făcut. Junio
rul I. Tătaru va fi titularul cate
goriei 82 kg.

Iată lotul care se pregătește pen
tru reluarea campionatului : cat. 
48 kg — O. Feher ; 52 kg — I. Bâ- 
lăneanu (transferat de la C S M. 
Cluj), I. Ștef ; 57 kg — St. Varadi. 
I. Paulovicî ; 62 kg — Gh. Stan. 
T. Berendi; 68 kg — V. Liț, Al. 
Radvanszkî ; 74 kg — B. Eliaș : 82 
kg —- I. Tătaru, I. Doroș ; 90 kg — 
A. Balogh ; 100 kg — A. Nagy : 
+100 kg — Sz. Szabo. Acestora li 
se vor tnai adăuga cîțiva tineri, a- 
cei care vor reuși la un test teh
nic.

în încheiere să amintim despre 
dificultățile luptătorilor sătmăreni: 
lipsa de treninguri, a aparatelor 
ajutătoare ca gantere, halteră olim
pică, extensoare, corzi de cauciuc, 
toate strict necesare în pregătirea 
unei echipe de performanți

I. RABȘAN

exoeiec.se
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PUTINA FURIE SACRA• ••

finala interconti 
aceea încă mai 

mintea mea, pe extreme și pe centru • ce

Chiar și după o săptămină de Id 
nentalâ — întrebarea din noaptea 
joacâ in r......— ----- , _ , ,
mai are Covaci sâ-i învețe pe cei de la Ajax ? Fârri 
ca Ajax .. ____ —

LANTERNA ROȘIE VĂZUTĂ DIN... CIULEȘTI
Tristețe în Giuleștl. A cuibărit-o, 

acolâ, în cartierul de lingă șine, mult 
adulata echipă a alb-vișiniilor, aflată 
acum într-o asemenea situație critică 
cum ea n-a mai fost de aproape două 
decenii, de pe timpul faimosului cvin
tet ofensiv, Lungu, Marian. Andrei 
Rădulescu, Avasilichioaie, Filote, o- 
bligat să evolueze pe terenurile Di
viziei B.

Dă, „cam pe atunci au fost primii 
ăni cu adevărat triști", ai lui Vavila 
și Cușa (. . . își amintesc fei), nume 
de suporteri intrate în legenda Rapi
dului

Și iată cum acea epocă de dure
roasă amintire pentru susținători se 
repetă acum, urmînd parcă o lege a 
ciclurilor, alungind, din nou, liniștea 
din inimile mult încercaților „fans"-i 
ai formației rapidiste care, în aceste 
zile ploioase de toamnă, Stau și se în
treabă nedumeriți ; CE SE ÎNTIMPLĂ 
ÎN CIULEȘTI?

Intr-adevăr, ce se întimplă cu echi
pa Rapidului, unica echipă a diviziei 
noastre fără măcar o victorie la activ 
(după cinci etape), dar „singura am
basadoare a fotbalului nostru cu șanse 
ceva mai mari de calificare în turul 
trei al unei competiții europene", cum 
bihe sesiza paradoxul Ion Ioneccu, a- 
acest fost jucător al primei echipe si 
actual antrenor al formației de tine
ret, pe care, alaltăieri, miercuri, l-am 
redescoperit în Giulești, acolo, în ca
bina „corpului tehnic", unde se mai 
găseau Mihăilescu, Costea și Socec. 
alți foști fotbaliști rapidiști repute:: 
ai trecutelor generații. Aflați, zi de 
zi, în intimitatea secției de fotbal, 
ancorați în frămîntârile prin care 
trece acum „garnitura intfi", au si ei 
punctul lor de vedere pe care nu ezi
tă să ni-1 împărtășească. „Or fi mai 
multe hibele în momentul de față, 
apreciază Micky Mihăilescu, dar eu pe 
unul singur aș vrea să-I relev, întru- 
cit îl socot de maximă importante : 
actualul Iot nu e omogen sufletește, 
pe componenții primei echipe nu-i 
Simt prieteni între ei. Noi. cei d - 
fosta echipă, a anilor ’46—’50. ne cău- 

aceștia de acum se evită. Și
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In noul an școlar

ELEVII BUCURESTENI VOR AVEA IA MNZÎTIEIIMCAÎ CM£ttt ttMMl
Odată, cu deschiderea noului an 

școlar se reia activitatea sportivă a 
elevilor. Consultînd calendarul corr.- 
petițional al școlilor din Capitală 
am fost impresionați de numărul și 
varietatea întrecerilor, Ia peste 2jJ 
de discipline care ii așteaptă pe ti
nerii elevi. Printre acestea. Ia un 
loc de frunte se află concursurile 
de atletism.

Elevii școlilor generale vor lua 
Startul în cadrul tetratlonului șco
lar (întrecere pe echipe), a crosurilor 
de toamnă și primăvară. Cea mai 
importantă competiție rămîne însă 
divizia școlară, introdusă în calen
dar pentru prima oară în acest an 
de învățămînt.

Pentru elevii școlilor și liceelor 
profesionale sînt prevăzute în egală 
măsură întreceri de mare impor
tanță. îi vom putea urmări în tra
diționalele campionate naționale ale 
școlilor și . liceelor profesionale, 
pentatlonul școlar (concurs pe e- 
chipe) sau la Crosul tineretului. Și 
pentru acești tineri atleți se va or
ganiza o divizie școlară, dar cu un 
program mai redus.

în vederea atingerii scopului pro-
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A XlV-a DINAMOVIADÂ INTERNAȚIONALĂ
• în cursul zilei de ieri au sosit 

în Capitală toate loturile partici
pante la cea de a XlV-a ediție a 
Dinamoviadei atletice internaționale. 
Deși au venit după călătorii destul 
de obositoare cei mai mulți dintre 
atleți au și făcut un ușor antrena
ment de relaxare și de acomodare.

• .Clubul Dinamo București, or
ganizatorul competiției, ne-a comu
nicat că în cele două zile de con
curs, sîmbătă și duminică, pe sta
dionul Republicii, intrarea va fi li
beră.

• Marea majoritate a probelor 
(inclusiv aruncarea ciocanului vor 
avea loc pe stadionul Republicii). 
Singura excepție este cursa de 20

BOGAT PROGRAM 
cum am mai anunțat, la 
acestei săptămîni sînt pro- 
la Bacău mai multe cam- 
și concursuri cu caracter

După 
sfîrșitul 
gramate 
pionate 
republican, pentru seniori și juniori.

La Piatra Neamț se va desfășura, 
duminică și luni, meciul interna
țional între reprezentativele, mascu
line și feminine, ale județului 
Neamț și voevodatului Lublin, din 
Polonia. Echipele județului Brașov 
evoluează sîmbătă și duminică în 
Bulgaria.

■xr»

km 
un 
clasic, în pădr 
este în întreg 
plat și destul de p 
vehicule, ceea ce 
vantaj pentri

• A fost st 
trecerilor. Si 
ora 8.30 este p 
30 km marș ia: 
carea ciocanul 
deschidere va a 
ultima probă fiind 
ora 18,20. Dumă 
cepe Ia ora 10.45, 
chidere a comț 
aibă loc la ora

DE CONCURSURI
Pe stadionul Republicii încep as

tăzi întrecerile din cadrul campio
natului republican (seniori și ju
niori) la decatlon.

☆
Cu ocazia Congresului forului 

atletic internațional ținut la Miin- 
chen s-a procedat la alegerea dife
ritelor comisii ale I.A.A.F. In cadrul 
comisiei de cros, ca reprezentant al 
Balcanilor, a fost reales tov. Vale- 
riu Maltopol, vicepreședinte al 
F.R.A.
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CONTRASTE...

I

chiar provizorii. To- 
să reținem câteva— curiozități 
Jiviziei C, legate de perfor- 
s lăudabile, sau, dimpotrivă, 

de contraperformanțe.
Trei echipe numai (reamintim că 

totalul echipelor divizionare C este 
de 168) au rămas neînvinse : Mu
reșul Deva. Victoria Călan (ambele 
în seria a VTII-a) și Tractorul Bra
șov (seria a Xll-a). Alături de Ce
luloza Călărași (seria a V-a). ele 
sînt singurele care au totalizat 12 
puncte. Alte patru, din contră, n-au 
izbutit să obțină pînă acum nici o 
victorie : Știința Constanța, Con
structorul B. Mare. Răsăritul Cara
cal și Poiana Cîmpina (fosta divi
zionară B) ! Despre Poiana se zvo
nește că ar fi pe cale de dispariție, 
prin unificarea cu I.R.A., cealaltă 
echipa cîmpineană, în speranța ob
ținerii unui „team" cu adevărat de 
valoare. Și cînd te gîndești că nu 
sînt chiar atît de mulți ani de 
cînd Poiana Cîmpina rata, la potou, 
promovarea în prima divizie !

în șapte meciuri, unele echipe au 
marcat 23 de goluri (Victoria Că
rei și Minerul Motru, iar Gaz me
tan Mediaș 22), în vreme ce altele 
doar... 2 (Ancora Galați și Voința 
București). Aceeași situație și cu 
cele primite în poarta proprie. A- 
vîntul Frasin și Mureșul Deva au 
Ia pasiv doar două goluri, iar So
meșul Beclean 31, Foresta Suseni 21 

in obiectiv, Divizia C

DUPĂ
și Gloria Arad 20 ! Contraste care 
vorbesc destul de 
loarea generală a

Dar, pentru că 
Someșul Beclean, 
nem că ea este o 
rat „misterioasă". După ce anul tre-

• Poiana Cîmpina — o e- 
chipă pe caio de dispariție? 
® O echipă „misterioasă" — 
Someșul Beclean : 0—29 gola
veraj în deplasare, .6—2 
victorii obținute) pe teren 
priu ! ® La Brăila, două 
pe au același antrenor...

cut a scăpat ca prin minune de 
retrogradare (a avut la pasiv și o 
înfrîngere cu 0—15, lâ Vitrometan 
Mediaș), anul acesta „dansul" re
zultatelor la scor continuă. Dar nu 
despre asta am vrea să vă facem 
atenți. Ci despre faptul că, sur
prinzător desigur, Someșul nu se 
află 
deși 
de 4 
4,42) 
terul" se află în cele 3 victorii ob
ținute pe teren propriu de some- 
șeni. Iată, de altfel, „palmaresul"

pe ultimul loc în seria sa, 
a încasat, în medie, mai mult 
goluri pe meci (total 31, exâct 
și nu a înscris decît 6......Mis-

să fi făcut cel mai buri meci al vieții lui, 
favorizat și de un adversar care știa totul dar nu știa 
nimic, adică știa fotbal dar nu știa ce-i aceea „fot- 
bal-asociație", jocul olandezilor avea o viteză, o ști
ință, o nebunie care mă aruncau vremelnic iri bra
țele unei sincere deznădejdi și la 
pieptul unei viguroase mihniri. Care 
echipă românească ar fi ținut, joi, 
20 de minute in ritmul sălbatec al lui 
Ajax ? Nici o pasă nu s-a dat de pe 
loc, toți stăteau pe jăratec, driblingu
rile, cursele, Simplele aruncări de pe 
rrtargine aveau în ele o furie sfintâ, 
un fulger vrăjit. Toate astea le-a insu
flat Covaci ? Covaci le striga cum să 
atace, cum să se demarcheze ? Covaci 
le-a șoptit la ieșirea din cabine : „bă, 
să nu vă prind că stați pe loc ?". Mă 
îndoiesc. Și nu numai ca mă îndoiesc, 
dar merg pină acălo și SUsțin că ju
cătorii lui Ajax n-au de învățat nimic 
de la nimeni. Adaug că ei sînt atît de 
cînd vor să răstoarne antrenorul care
.e'i, așa că la uimirea unora : „cum de a aj'Jhs 
Cevaci antrenorul lui Cruyff?”, eu replic priritr-o aită 
. - -e • .cum de l-a acceptat Cruyff pe Covrte ?”. 
De tept nu e nici o uimire. Ei n-au nevoie de an- 
t-e-or pentm a i învăța ce e aia uh dribling Sau o 
casă la timp. Ldr riu trebuie să li Se țipe ca să ma- 
-»,-ere n perpetuă mișcare. Ei fac matematică supe- 
—ee'ă si n-eu nevoie de un învățător care să le ex- 
: te z — ic cum de trei plus șapte foc zece. Ca atare, 
Cnee- în’ocuiește pe Swart cu Rep și Rep mor- 
dMri docd goluri ; nu cred că Ren e mai bun ca 
Swort — - ci nu e treaba mea — dar în clipa aceea 
s-a dored-t co eso trebuia făcut. Covaci nu-i mai 

c----c. ac- el e cei cere suoervizează jocul, el
• ech . suberic- e e -esncnscbi'ul ce viziunea, cu 
BedMbML 4l MioiCsIe efipa cînd trebire așa... — 
oc- ce teereezez eu a<x ce m-o ooucct ?

Jucrn- s> eu n vteză voi scrie imed’ot că e profund 
C3fd4 «eeo eâ Arțe’o Nrcifeseu poate strica toate BELPHEGOR

DE CE NU A REUȘIT TENTATIVA
DE CALIFICARE A UNIVERSITĂȚII CLUJ?

de pină acum, in ordinea dispută
rii meciurilor : Textila Odorhei — 
Someșul 5—•. Someșul — Vîtrome- 
tan Mediaș 3—2 !. Mureșul Toplița 
— Someșul 6—6. Gaz metan Me
diaș — Someșul 11—4. Someșul — 
Oltul Sf. Gheorghe 1—0 !, Some
șul — Minerul Bălan 2—0 ! și Car- 
pați Covasna — Someșul 7—0... Al
ternanța înfrîngere în deplasare — 
victorie „acasă” se păstrează a- 
proape perfect. Nu știi ce să mai 
crezi, ori la Beclean terenul este 
vrăjit, ori Someșul nu se prezintă 
în deplasare decît cu echipa de 
copii, dacă are așa ceva... 
mult succes în continuare !

★
Corespondentul nostru 

nache, ne-a comunicat o 
neobișnuită la Brăila. Antrenorul 
A. Peneș, sub a cărui conducere e- 
chipa „Comerțul" a promovat în C, 
este salariat al uzinei „Laminorul", 
a cărei echipă de fotbal, participă 
de asemenea în a treia divizie, se 
numește „Viitorul". Mai cu frumo
sul mai amenințîndu-1 cu pierde
rea slujbei, cei de la asociația spor
tivă „Laminorul" l-au convins ca, 
cu începere din actualul sezon, 
se ocupe de „Viitorul". A Peneș 
a vrut, însă, să se despartă nici 
„Comeftul" — opera pe care 
creat-o cu propriile-i mîini — 
colectivul de tineri aflat acolo, așa 
că acum le antrenează pe amîn- 
dduă I Rămîne de văzut însă cine 
va cîștiga derbyul local dintre 
„Viitorul" și ..Comerțul"...

să 
nu 
de 

a 
de

G. DUMITRU

echipele românești, inclusiv cele pe care nu ie an
trenează. Et nu poate strica mai mult decit poate un 
om. Dar toți laolaltă — pro-Angelo și anti-Angelo —- 
putem face prăpăd, vă asigur, dacă ne punem mintea 
să stricăm total și să strigăm ur.ii la alții, de, dimi
neața pină seara. Ce putea face Covaci cu „U" Cluj, 
miercuri, la Sofia ? A fost de vină numai arbitrul acela 
de care n-aș mai vrea să aud ? Trebuie bine în
ghiontit Onisie ? Sau reluăm povestea de la început, 

cu Angelo, cu Dumitru, cu...? Steagul 
roșu a încasat 5 goluri la Izmir, și 
doar unul singur în tot campionatul 
nostru I L-am crezut pe Proca : turcii 
ne-au luat tare, arbitrul n-a văzut ni
mic, l-am crezut... Dar dacă Steagul 
ă jucat acolo ca „U" Cluj la Sofia ? 
Dacă ce se întimplă duminical în 
campionatul nostru n-are nici o le
gătură cu fotbalul mondial, așa cum 
„U" Cluj ri-are absolut nimic comun 
cu Ajax Amsterdam...? „Reconfortați' 
că au învins sîmbătă pe Bacău cu 
2—1, — așa scriam miercuri —, clu
jenii încasează 5 goluri la Sofia I Ce-o 
mai fi însemnînd la noi „reconfortare" ?

Măcar puțină furie, de le ar fi dat cineva băieților 
aceia pieriți după 40 de minute de presing.., Puțină 
furie, puțină demență — nu mă gîndesc la canadie
nii aceia care au egalat la Fraga cu 4 secunde 
înainte de final, nu mă gîndesc la ei, dar ce frumos 
a fost.,. Mai erau 4 secunde, au scos portarul, atacau 
in 6, antrenorul habar n-am ce le spunea, dar cre
deau că vor egala indiferenți, la timp, la spațiu, la 
Angelo șl la destin. Erau crînceni pe crosă și pe puc. 
Vedeau roșu, aveau furia sacră, Nu mă gîndesc la 
ei — ei erau profesioniști, ceea ce schimbă ladical 
problema, desigur...

Dar toate aceste 
la a delimita furia 
piedicat să observ 
lumină de orgoliu
Stan Smith, în interviul dât la aeroport., 
că e in formă...

ț

?I c 1 

buni încît pot 
nu le-ar con-

n eu analiza 
tstâ miercuri 
Levski și. în- 
prin prisma 

5 escamotate, 
ele cauze care 

tringere a echi- 
de 5-1 si. bi- 

repetitiv 
cauzele 

om porta-
Universi- 

oa retur eu Levski Spar- 
râ este necesar a scoate 
faptul că — in ciuda 
superioare față de ni- 

irilor susținute in cam- 
tern și in general a unei 
iții de joc — formația stu

denților clujeni a manifestat in dife
rite momente ale partidei insuficiențe 
cart au jucat un mare rol în desfășu
rarea ostilităților. Așa de pildă, se 
noate vorbi despre o anumită rigidi
tate tactică, mai ales în prima parte 
a meciului, cind jucătorii noștri au 
acceptat dominarea adversarului ca 
pe ceva inevitabil, față de care solu
țiile proprii de ripostă se rezumau la 
grija pentru orgamzarea apărării și 
sporadice contraatacuri, ta aceasta se 
—a: adaugă si cele cîteva erori de 
aplicare a marcajului, care au permis, 
în două situații ușor evitabile, forma- 
ției b-aîgare să înscrie în patru minu
te două goluri! După pauză, echipa 
noastră, obligată de pericolul majoră- 
-scorului, a căutat să echilibreze 
.acul si a reușit o bună parte din 

r.p acest lucru. In schimb, n-a reu- 
i să concretizeze intențiile sale ofen- 
■ e In măsura asigurării succesului 

feal. Bp<indu-i forța combativă de a 
a se impune in situațiile din fața 
porții adverse. în partea a treia a 
meciului, in prelungiri, atunci cînd

DINAMO BUCUREȘTI (juniori)
LA TURNEUL INTERNATIONAL DE LA MOSCOVA
Recent, la Moscova s-a desfășu

ra: un :n:eresant turneu internațio
nal tezei k al selecționatelor de ju- 
n.nri. Au participat : Ujpest Dozsa 
(Vngar.a), Dy namo (R. D. Germană), 
Levski Spartak (Bulgaria), Amro- 
kaa R.PD Coreeană 1. Gwardia 
Potania), Ruda Hvezda (Ceho

slovac, a. Dinamo București (Româ
nia) s; Dynamo (U-R-S.S.). Compe
tiția se dispută din doi în doi ani.

Echipele au fost împărțite în două 
grupe. Dinamo București a făcut 
parte din grupa B și a obținut re
zultatele : 1—0 cu Dynamo (R. D. 
Germană). 3—1 cu Amrokan și 0—1 
cu Dynamo (U.R.SS ), ocupînd lo
cul 2 și calificindu-se pentru me
ciul cu Ujpest Dozsa, pentru locurile 
3—L în această întîlnire bucurește- 
nii au pierdut la limită, eu 1—0, 
după prelungiri. Turneul a fost cîș-

LOTO-PRONOSPORT
In atenția eiștigătorilor de autotu
risme ia sistemele de joc LOTO- 

PRONOSPORT
înscrierile pentru „RALIUL AU

TOMOBILISTIC AL ClȘTIGĂTO- 
RILOR LA LOTO-PRONOSPORT" 
se fac zilnic la toate Direcțiile Ju
dețene Loto-Pronosport și Filiale 
A.C.R., care vor furniza toate amă
nuntele necesare desfășurării aces
tui raliu.

• Cîștigătorii excutsiilor la Sofia 
atribuite la tragerea excepțională 
Loto din 19 septembrie 1972 : cate
goria 6 = 78 excursii de cite 1 loc 
cu petrecerea Revelionului : 1. Cît- 
loiu Octăvian — Sebeș jud. Alba ;
2. Nădăban Eugen — com. Pliu 
jud. Arad ; 3. Boroș Iosif — Arad ; 
4. Radu A. Radu — Pitești ; 5. 
Gheorghe Cordea — Curtea de Ar
geș ; 6. Dinu Elena — Pitești; 7. 
Croitoru Georgel — Comănești jud. 
Bacău ; 8. Taloș Viorel — com.
Tinea jud. Bihor ; 9. Murguleț Ma
rin — Odorheiul Secuiesc jud. Har
ghita ; 10. Ogea Afrodita — Bra
șov ; 11. Cernea Vasile — Brăila ; 
12. Kinizsi Anna — Cluj ; 13. Bă
lan Aurel — Brăila ; 14. Latco loan 
— com. Vîlcelele jud. Cluj ; 15. 
Varga Tibor și 16. Lup Ilie din 
Cluj ; 17. Iordache Gheorghiță — 
corn. Parava sat Drăgușani jud. 

considerente care nu țintesc decit 
sfîntâ de cea oarbă,
ce licăr de maliție
rău și tenace juca

nu m au îm- 
superbă, ce 
în ochii Iul 
cind spunea

se cerea o mobilizare maximă pe plan 
moral și un control fără rezerve al 
nervilor, cei mai mulți dintre jucă
torii clujeni s-au angajat într-un duel 
fără șanse cu arbitrul întilnirii, au 
preferat uneori calea jocului obstruc
tionist, renunțînd la folosirea exclu
sivă a mijloacelor pur fotbalistice, 
singurele care în asemenea împreju
rări le-ar fi putut asigura reușita

în sfîrsit. cîteva cuvinte și despre 
arbitrul întilnirii, cehoslovacul Iven 
Placzek. a cărei contribuție la stabi
lirea rezultatului o considerăm hotâ- 
ritoare. Trecînd peste marele număr 
de inexactități în aprecierea unor faze 
de mai mică importanță, peste atitu
dinea îngăduitoare față de neregula- 
ritățile comise de gazde, în contrast 
cu exigența manifestată în situații si
milare față de jucătorii noștri, trebuie 
să reamintim numai cele două erori 
grave care au dus la înscrierea a tot 
atîtea goluri de către gazde, în mo
mentele cheie ale întilnirii : în min. 
64 cînd Veselinov a marcat nestinghe
rit, în timp ce Ștefan era evident ob- 
strucțioriat de Zecev și fvetkov și, în 
min. 109, cînd la un fault simulat de 
Mitkov (justificat 
prin alunecare al 
fața de pedeapsă, 
de la 11 m, care 
și golul eliminării

Iată, ășadar, pe 
înfrîngeri la scor, de loc onorante, 
suferită de una dintre formațiile frun
tașe ale fotbalului nostru. Dincolo de 
toate aceste explicații, eliminarea (pu
țin scontată după rezultatul pe teren 
propriu a formației clujene) constituie 
un motiv de decepție pentru noi toți 
și totodată o experiență care invită 
la serioase reflecții pentru viitor.

Mihai IONESCU

de pretinsul atac 
lui Pexa) în supfa- 
a acordat lovitura 
de fapt a însemnat 
echipei noastre, 
scurt, cauzele unei

tigat de Dynamo (U.R.S.S.) 
finală, a învins pe Levski 
cu 2—0. Următoarea ediție 
petiției se va desfășura în 
va avea loc în România.

care, în 
Spartak 
a com-
1974 și

COMUNICAT
Constatind starea impractica

bilă a terenurilor de sport din 
Capitală, din cauza ploilor abun
dente căzute în ultimele zile, Bi
roul Consiliului municipal pen
tru educație fizică și sport a ho- 
tărit 
țiilor 
mau
6—8

aminarea tuturor competi- 
de nivel municipal ce ur- 
a se desfășura în perioada 
octombrie 1972.

Bacău ; 18. Socaciu loan — Cluj ; 
19. Bădescu Nicolaie și 20. Comă- 
neanu Nicolaie — din București ; 
21. Amet Atee — Constanța ; 22. 
Simion I. Marin — corn. Bucsani 
Dîmbovița ; 23. Zimbler Carol și’ 24. 
Stăncescu Cezar din Craiova ; 25. 
Mușuroi Ion — com. Izvoarele sa
tul Tudor jud. Dolj ; 26. Vulcă- 
nescu Virgil Gheorghe și 27. Niță 
Constantin din Craiova ; 28. Panait 
Cohstantin — corn. Plenița jud. 
Dolj ; 29. Donici Alexandru — com. 
Matca jud. Galați ; 30. Manea Lu- 
creția — Brad jud. Hunedoara ; 31. 
Somăcescu Paulian — Hunedoara ; 
32. Urîtu loan — com. Berici jud. 
Hunedoara ; 33. Groza Lazăr —
corn. Vulcan jud. Hunedoara ; 34. 
Palimariu Dorel — corn. Gorbănești 
sat Socrujeni jud. Botoșani ; 33.
Vass Gheorghe — Baia Mare ; 36. 
Lup loan — Tăuți Măgheruși jud. 
Maramureș ; 37. Szusariec Teodor — 
Sighetu Marmației jud. Maramureș * 
38. Burcuș Nicolaie — Sighetu Mar
mației ; 39. Vincze Iosif 
Mare ; 40. Rascol Pantelimon —
corn. Negrești jud. Neamț (conti
nuare în numărul de marți 10 oct. 
1972).

Baia

Rubrică redactată 
de LOTO-PRONOSPORT
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OLIMPIADA DE ȘAH DE LA SKOPUE
• România a terminat

luptă extraordinară in

primul loc • Startul

box 0IUM0MUH Of HĂSDBU

la egalitate cu lidera clasamentului, Iugoslavia • O

turneul masculin • Echipa U.R.S.S. s-a apropiat de

slab al reprezentativei noastre feminine

ERORILE DE ARBITRAJ AO FĂCUT CA NUMAI
UN SINGUR ROMÂN SÂ EVOLUEZE IN FINALE

' SOFIA, 5, (prin telefon). A Xll-a 
ediție a „Dinamoviadei" de box a 
continuat cu disputarea semifina
lelor. Și de data aceasta au fost 
multe erori comise de arbitri:-jude
cători. Cei mai lezați de aceste de
cizii au fost boxerii români. în a- 
ceste condiții, în finalele ce se vor 
desfășura vineri seara, pe ring va 
urca un singur pugilist român și 
anume Remus Cozma la categoria 
semimuscă.

în semifinală, Cozma l-a întF.n - 
pe polonezul Nebudek. Meci ul a f:st 
destul de disputat. Românul a fast 
superior în primele două runcuri ș: 
cu toată revenirea din ultima re
priză a lui Nebudek, avansul lua-, 
în prima parte a întîlnirii a fost 
suficient pentru ca arbitrii să 
consfințească victoria la puncte a 
lui Cozma.

Pînă la jumătatea disputei, 
gen Gorea (pană) a evoluat cu 
ces, după care a cedat treptat 
țiativa lui Melnikov (U.R55.) 
a cîștigat clar la puncte.

Semiușorul Antoniu Vasile a 
prima victimă a arbitrilor, 
boxat cu Prascurin (U.R55.) un 
pugilist dezordonat și obstructionist. 
Cu toate acestea conducătorul lup
tei Cucera (Cehoslovacia) nu a luat

handbaLsr.. romăr au IntUnit for- 
rnau Levsfc Seta, pe rare au in- 
rina-o aa scorul de IM—14 (11—S).

In alte dxâ pamde disputate 
«-zi -a- — = -arele r=ru’.-
■ f ■ -- 1 a ‘ _ DMM
Bodapesca 12—17 02—» ; Dynamo 
Berlin — Bata Hv-nta Praga 
14—12 (7—71.
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In preajma Campionatului european de bctchst feminin
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PUGILIȘTII ROMÂNI
IN ÎNTRECERI

INTERNATIONALE
Reintră Aurel Dumitrescu

Odată cu prima etapă a „Cupei 
F. R. Box“ majoritatea pugiliștilor 
noștri fruntași și-au Reluat activi
tatea competițională. Confruntările 
internaționale în care sînt angajați 
boxerii români au fost începute de 
dinamoviști, la Sofia, unde, în a- 
ceste ziie, au loc întrecerile Dina- 
moviadei.

Incepînd de ieri, la Ostrava (Ce
hoslovacia), se desfășoară un mare 
turneu internațional „Memorialul 
Prohaska", la care printre partici
pant» din mai multe țări europene 
se numără și cîțiva sportivi români. 
Competiția va dura pînă la 9 oc
tombrie. Pregătirea șj conducerea 
celor 8 boxeri români care vor lua 
startul la aceste întreceri a fost în
credințată antrenorului Marc-ț 
Spakov. Merită subliniat faptul că 
Ia această competiție își va face re
intrarea în arena internațională și 
fostul campion european. Aurel 
Dumitrescu. El va evolua, de data 
aceasta, la categoria pană. Ceilalți 
componenți ai delegației ce se va 
deplasa la Ostrava sînt; Ștefan 
Băiatu (semimuscă), Vasile Drăgan 
(muscă), Marian Peia (cocoș), Gheor- 
ghe Ciochină (semiușoară). Gheorghe 
Pușcaș (ușoară), Horst Stump (semi
grea) și Dumitru Zelinca (grea).

Echipa reprezentativă a României 
ere in programul ccmpetițional din 
acest sfîrșit de an două întîlniri 
dificile. Prima, la sfîrșitul acestei 
luni, cu formația R. D. Germane, va 
avea loc în deplasare. Cea de-a 
doua, cu puternica echipă a Polo
niei, se va disputa la București, 
între 19 și 23 decembrie. In același 
timp, selecționatele secunde se vor 
întîlni într-un oraș din Polonia.

BULGARIA PRINTRE FAVORITE

SKOPUE, 5 (prin telefon de la tri
misul nostru special).

Intîlnirea cu Skoplje, oraș distrus 
aproape în întregime de cutremu
rul catastrofal din 1963, este emo
ționantă, tulburătoare. Celor care 
mai păstrează în amintire imaginile 
ravagiului, redate în fotografii și 
filme, nu le vine aproape să creadă 
că văd o nouă, mare și splendidă 
capitală republicană, cu bulevarde 
largi, cu clădiri svelte, cu blocuri 
de locuit, hoteluri și super-maga
zine, toate făcute din oțel special, 
cu temelii elastice dar durabile, ca
pabile să înfrunte orice seism. Ast
fel, am cunoscut acest Skoplje în 
anul 1972, în zilele cînd se orga
nizează aici cea mai grandioasă O- 
limpiadâ a șahului, în istoria de a- 
proape 50 de ani a tradiționalei 
competiții.

O primă caracteristică a ediției a 
XX-a, jubiliară, este marele aflux 
de tineri jucători. In absolut toate 
selecționatele și-au făcut loc maeștri 
și mari maeștri proaspeți, deocam
dată fără galoane prea străluci
toare, dar animați de o excepțio
nală ambiție. Ceea ce face lupta 
foarte interesantă, răstoarnă adesea 
calculele hîrtiei, dă întrecerii sarea 
și piperul surprizei.

La jumătatea turneului final for
mația noastră masculină se menține 
pe o poziție bună, ceea ce a făcut 
ca intîlnirea centrală a rundei a 
S-a să fie cea dintre echipa română 
și selecționata gazdelor care a mers 
din victorie în victorie pînă acum,

conducînd în 
proape patru 
mesele a fost
Gheorghiu — 
Ciocăltea. Ghițcscu — Matanovicî și 
Matulovici — Ungureanu. Deci 2—2. 
rezultat excelent pentru români ! 
Celelalte rezultate ale rundei : O- 
landa — Spania 3—1, S.U.A. — 
Argentina 2%—1%, Ungaria — Da
nemarca 2—2, R. F. a Germaniei — 
Cehoslovacia 2>/z—1%, R. D. Ger
mană — Polonia 2—2, U.R.S.S. — 
Elveția 3—0 (1), Bulgaria — Suedia 
2—1 (1).

clasament. După a- 
ore de joc, la toate 
consemnată remiza : 
Ivkov, Lnboevici —

Clasamentul după 8 runde : Iugo
slavia 23, U.R.S.S. 21i/2(1), Unga
ria 21, R. F. a Germaniei 18>/z, 
Cehoslovacia 171/», Bulgaria 17 (1), 
ROMANIA 17, Olanda și S.U.A. 16, 
Spania lăVs, Suedia 14 (1), Argen
tina 13%, Polonia 13, R. D. Ger-

mană și Danemarca 11, Elveția 8 (1)H 
In runda a 9-a, România întîlnește 
S.U.A.

Turneul final feminin a început 
nefavorabil pentru jucătoarele noas
tre. învinse în prima rundă cu 2—0 
de către șahistele sovietice, ele nu 
au reușit decît un egal (1—1) în cea 
de a doua rundă, cu Bulgaria : Po- 
lihroniade — Gheorghieva și Ase- 
nova — Baumstark, remiză. Rezul
tatele rundei : U.R.S.S. — Anglia 
2—0, R. D. Germană — R. F. * 
Germaniei 1%—1/2, Ungaria — 
Cehoslovacia 1%—1/2.

Clasament: U.R.S.S. 4, Ungari» 
3%, R. D. Germană 2‘/2, R. F. » 
Germaniei 2, Cehoslovacia și Bulga
ria 1%, România 1, Anglia 0. In 
runda a treia România întîlnește 
R. D. Germană.

Valerio CH1O5E

RUGBYȘTII ROMANI AU SOSIT
LA LONDRA

LONDRA, 5 (Agerpres). — Echipa 
de rugby a României a sosit la 
Londra pentru un turneu de trei 
meciuri, în care va întîlni succesiv

Â ÎNCEPUT campionatul DE HOCHEI Al U.R.S.S
A început cel de-al 27-lea cam

pionat unional de hochei pe gheață. 
La actuala ediție a competiției par
ticipă 9 echipe : Ț.S.K.A. Moscova, 
Spartak Moscova, Dinamo Moscova, 
Aripile Sovietelor Moscova, Traktoi 
Celiabinsk, S.K.A. Leningrad, Himik

Voskresensk, Torpedo Gorki și 
Avtomobilist Sverdlovsk.

în primele partide disputate s-au 
înregistrat următoarele rezultate : 
Ț.S.K.A. — Aripile Sovietelor 4—1 ; 
Torpedo — Spartak 3—8 ; Himik — 
S.K.A. 5—1.

selecționata Cornwall (la 7 octom
brie, la Redruth), combinata comi
tatelor Devon și Cornwall (11 oc
tombrie, la Plymouth) și selecțio
nata comitatului Devon (14 
brie, la Torquay).

La sosire, conducătorul echipei 
române, fostul internațional 
Moraru, a declarat ziariștilor brita
nici : „Sîntem satisfăcuți de faptul 
că au fost restabilite contactele din
tre rugbyștii celor două țări. Spe
răm ca meciurile ce le vom susține 
aici să contribuie Ia o colaborare 
mai strînsă intre rugbyul românesc 
și cel britanic".

octom-

Viorel

ECHIPA R.D GERMANE DEBUTEAZĂ
Corespondență din Berlin
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Intre 8 si 16 oct 
fășura la Vama și 
XIII-a ediție a Ca 
ropean feminin de

După cum se ș 
pelor participante 
după cum urmează : GRUPA 
(la Burgas): Iugoslavia. România. 
Ungaria. Polonia, Italia si U-ILSS. 
GRUPA B (la Vama» Franța RD. 
Germană, Cehoslovacia. Bulgaria. 
Olanda, Austria Prunele trei clAS3te 
în fiecare grupă se califică în tur
neul final, care va avea Ioc 
Vama. Regulamentul 
scorurile realizate in 
valabile și în turneul 
ta înseamnă că două 
se întîlnesc în grupe nu-și vor mai 
susține partida — în cazul cînd am
bele se califică — în Turneul final.

Gazdele au făcut toț 
pentru 
în cele 
Vama, 
se vor 
bine utilate, cu tribune care au o 
capacitate de aproape 5 000 de

pă se calific 
avea 

prevede 
grupe să 
final. Aceas- 
formații care

posibilul 
a organiza acest campionat 
mai bune condiții Atît la 

cît și la Burgas. întrecerile 
desfășura în săli moderne.

t că DOC

majoritatea disciplinelor 
lyure. „examenul olimpic" al 
spcrnvdcr din RD. Germană a fost 
frecat cu un calificativ excelent, nu 

se roate spune despre 
cnraportarea fotbaliștilor. cîștigători 
ai nedafici de bronz. Firește, opinia 
spcrpvă din țara noastră a așteptat 
mai mult de la fotbaliști. Acum, 
±3șâ ce a trecut Olimpiada, privirile 
sfat ațintite spre un alt mare obiec- 

: obținerea calificării în turneul 
fiaal al C.M. din 1974. Mîine. sîm- 
bătă. la Dresda reprezentativa R.D. 
Germană debutează în preliminarii, 
lofmntind selecționata Finlandei, o 
echipă care în ultima vreme s-a a- 

puternie : 1—0 cu Albania și 
preliminariile

2—1 cu e- 
Germaniei

gate de federate
Participanteje ta csspjoc»t ver 

fi cazate în dcsiă hoCeruri s*oder-re 
din centrul orașelor: la Vama-bo- 
tel Prim orez, iar la Burgas-botri 
Palatul Sporturilor.

Gazdele s-au acegâT: intens In 
vederea acestei noxi;- te Întreceri 
și speră să ocupe un loc fruntaș. 
Antrenorii eciupei. Gteorgkiev
și Iv»n Galabor, »•_ aauntat urmă
torul lot pentru G £.: Vwieta Nov-

EMIL ANTONOV
.Narocen Sport* Sofia

f.rma:
1—1 cu România In
C.M ; 1—1 eu U.R.S.S. 
ehipa olimpică a R.F.
— meciuri amicale.

In linii generale, 
■ane pentru acest 
ea cel prezentat la
fi prezenți din nou Streich,
Ducke, Sparwasser, în linia mediană 
ver juca Kreische. Seguin și Pomme- 
rtnbe. în apărare se vor face cîteva 
■MXfificări : debutează tinărul Dorner 
(Dresda) pe post de libero, fundașul 
de margine Waetrlich, care, alături 
de Branscb ți Kische, pot alcătui

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
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o apărare mai bine organizată și 
eficientă. In fine, în poartă va juca 
cunoscutul Croy, a cărui formă bună 
nu se dezminte.

Meciul R.D. Germană — Finlanda 
este cea de a treia întîlnire dintre 
cele două țări. în 1959, Finlanda a 
cîștigat la Helsinki cu 3—2, iar un 
an mai tîrziu, la Rostock, R.D. Ger
mană a repurtat victoria cu 5—1. 
La acest al doilea meci a debutat 
Peter Ducke, care va fi din nou 
prezent în meciul de mîine cînd va 
îmbrăca pentru a 47-a oară tricoul 
echipei naționale.

Sparwasser (în tricou alb) 
luptă cu Lovcev și Hurțilava. 
Fază din meciul R D.G. — 
U.R S.S. (2—2) in turneul olimpic

întîlnirea de la Dresda începe la 
ora 17, șl va fi condusă de arbitrul 
bulgar Raduncev.

o
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HORST FRIEDEMANN
„Deutsches Sportecho’» —- Berlin

CE VA FI MÎINE?
Nu vă lăsați înșelați de titlul acestui ultim episod al 

serialului nostru. Ceea ce urmează, nu este un pronostic a! 
finalei pe care o așteptăm cu toții, cu atîta nerăbdare și 
emoție. Ne-am propus ca — pentru încheiere — să 
diem, in linii foarte generale, perspectivele viitoare ale com
petiției dotată cu „Salatiera de argint". Ne referim, deci, 
nu la a 61-a ediție- la al cărei ultim act vom fi spectatori, 
peste o săptămînă, ci Ia cea de a 62-a, a 63-a și următoarele.

Bineînțeles, această incursiune în viitor nu poate f: 
despărțită de prezentul imediat. Aceasta pentru motivul -ă 
însăși actuala ediție este un capitol al noii „Cupe Da 
cea care a trăit mari prefaceri structurale, chiar sub ochi: 
noștri. Iar cele următoare trebuie să-i dea forma definitivă

O primă consecință a noii formule de disputare a fc-st 
aceea că, de la ediția 1972. nu mai există Challenge-round 
Formația campioană, S.U.A., a trebuit să intre in joc de la 
orima rundă și și-a făcut loc - cu destulă dificultate - 
printre obstacolele puse în cale, pînă a obține ca'-Â '-r i 
in finală. Cu atît mai remarcabilă rămîr.e performanța te- 
nismenilor americani, care vin să-și apere din nou trofeu . 
in ultima etapă a Întrecerii, fără să mai fi beneficiat c- 
privilegiile vechi.

și tot atît de prestigios este rezultatul obținut de re
prezentativa României, care pentru a treia oară, pe distant» 
a patru ar.i. Se califică în marea finală Ihe Nastase și lor. 
Tiriac au sprintat din nou spre culmi. învingindu-ț; -? 
toți adversarii intilniți Memorabile vor rămine me . -r: e 
susținute cu Italia (Panatta învins de două ori. ta PTo- 
sresul') cu U.R.S.S. (redutabilul trio Metre' e.i-lriboRa 
Lihaciov, pierzi nd în fața tribunelor de la TbiHsi_). o» 
Australia (Neale Fraser n-a putut să-și promoveze noo» 
echipă în fața rachetelor românești), ultimele trei trepte

C E-. «a ta

FCVZSTUUU: SALATtDtEI

ziua marilor

CAMPIONATE...
U.R.S.S. — Zări* Voyoșilovgrad — Di

namo Moscova 2—0: Torpedo Moscova ™ 
Zenit Leningrad 0—0; Ararat Erevan — 
Karpatl Lvov 2—0; Dinamo Tbilisi — 
Dnepr 3—0; Dinamo Moscova — Dinamo 
Kiev 2—1: Kairat Alma Ata — Neftei 
Baku 1—0; Dinamo Minsk — ȚSKA 
Moscova 2—1. tn clasament conduce e- 
chipa Zaria Voroșilovgrad cu 32 p, ur
mată de ȚSKA Moscova — 31 p, Ararat 
Erevan — 27 p etc.

avea un coencrocris 
du l ui si ’kttru! < 
petiției. Ceea re e

a ce petvesae

ii suoee*=ă

erată terenul central Progresul în 
meciuri pentru „Cupa Davis“

*rr..e ex_s imate au fost. însă, extrem de
•:n:.'czrt noastră, prin perspectiva timpului.

BRAZILIA. — Echipa Flamengo din 
Rio de Janeiro a învins cu scorul de 
3—1 formația Cerra. Atletico Mineiro a 
dispus cu 2—0 de Curitiba. Cunoscuta 
formație F.C. Santos, cu toate că a ju
cat fără Fele și Clodoaldo, a întrecut cu 
3—1 pe BrasiL Alte rezultate : Sao Paulo 
— Reran 1—«; Santa Cruz Recife — 
America Minas 4—1 ; Corinthians — 
Portuguesa 3—2: Vasco da Gamma — 
ABC 2—1 ; Rio Grande — Interaacional

Ci <_

a

■ “ a~,i fr

diverse. Iar 
. _____ rămine aceea

> tetr-adevăr — cri puțin pentru moment — o unificare 
tereawritor au este posibilă. Marea râspîndire a teni-

rtanâ ‘r, —a
teme re - *
■=ă- n-a- E de;

Desigur, au B

nisulrt înocrr.e

RAPID VIENA

CUPE
3—2; Minas Gerais — Palmelras 0—0; 
Vitoria Salvador — Rio Fluminense l_ 1.

ANGLIA. — în cea de-a treia etapă a 
Cupei Ligii engleze de fotbal s-au în
registrat rezultatele : Middlesbrough — 
Tottenham 1—1 ; Bristol Rovers — Man
chester United 1—1 ; Sheffield United — 
Charlton 0—0; Southampton — Nottin
gham County 1—3 ; Bury — Manchester 
City 2—0; Millwall — Chesterfield 2—0: 
West Bromwich — Liverpool 1—1; Arse
nal — Rotherham 5—0; Birmingham — 
Coventry 2—1 ; Ipswich — Stoke 1—2.

ECHIPA ROMÂNIEI 
ÎN „CUPA DAVIS" 

(continuare)
1X7
1?€?

R.F. a GERMANIEI. — Etapa a 4-a s-a 
soldat cu următoarele rezultate: Wuppc- 
tal — Bayern MUnchen 1—1: V.f.B. Stut- 
țsarț — F-C- Kaiserslautern 3—1 ; Schai- ke M — Kickers Offenbach 6—1; Bo
russia Moenchengladbach — Fortuna Du
sseldorf 2—3; Hertha B.S.C. — Rotweiss 
Oberhausen 3—1 ; MSV Duisburg ><a- 
novra 3—1 ; Eintracht Braunschweig — 
Herder Bremen 1—0; SV Hamburg — 
F.c. Koln 0—0. Eintracht Frankfurt pe 
Main — v.f.L. Bochum 4—1. clasament: 
1. Bayern MUnchen — 9 p; 2. V:f.B. 
Stuttgart — 8 p; 3. Eintracht Franlifure 
- 7 p.

A DEZILUZIONATpe toate cele cinci continente, este asi- 
ri prin diversitatea suprafețelor de joc. A 

lăă — terenurile eu gazon sau cele cu 
iț «ursa unor noi inechități.
stai aceste dcuă sectoare, enunțate ma; 
Qe de a îmbrăca forme noi. în lumea 
stnt— la modă. In 1968 am asistat la 

«h» -open" in turneele individuale, per- 
■nkînd te-f-m-nilor oeafe’ioniști să ia startul alături de 
ee; amatori. _Cpp<» Davis* a rezistat pînă acum acestei 
modlEriri. Dar. dîa mul viitor și competiția Salatierei 
va fi _o*ea"^ Modați ățîle de punere in practică a acestui 
sistem, ta mecrerile pe echipe, nu sînt încă clare, totuși. 
Mai exiști «i alte --utăți La Forest Hills, tenismena au 
fost văr~: îmbrtcînd tricouri colorate, ceea ce altă dată 
era considerat un adevărat .-sacrilegiu" pe terenurile spor
tului aîb_. S-au confecționat mingi colorate (totul pentru 
televiziunea -’•> culori). Se aulică regula tie-breaku’ui. pen
tru scurtarea jocului, dar făcîr.du-1 mai curînd sudus unei 
șanse de moment. Din 9 mingi, servile alternativ, poate 
fi decis un campion !

Vom vedea toate acestea în viitoarele „Cuoe Davis" ? 
Este greu de ’pus. Trebuie să așteptăm, cu răbdare, evo
luția tenl’olui în anii vfftori. Atunci cî-.d se vor oubllz. 
desigur, filele unor ..Noi povestiri als Salatierei"...'

MECIURI INTERNATIONALE
. • La Oslo, în cadrul prelimina

riilor campionatului mondial, s^au 
mtilnit selecționatele Belgiei și Nor- 
yegie1. Victoria a revenit fotbaliști
lor belgieni cu scorul de 3—0 (0- 0) 
prin golurile marcate de Dolmans 
(mm 55 din lovitură de la U si 
Lambert (min. 56). .

• Infcun meei internațional ami- 
S- ’ a^urat Pe stadionul „5 iulie" 
am. Alger, reprezentativa Algeriei a 
învins cu scorul de 1—0 <0—0) selec
ționata Turciei. Golul victoriei a 
fost marcat în minutul 49 de Gameum 

. •. vT-upa Europej Centrale" a foat 
cîștigata_ în acest an de formația 
iugoslava Celik Zenika. în meciul 
T® „f finalei competiției, disputat 
la Zenika, fotbaliștii de la Celik au 
învins cu scorul de 1—0 (0—0) echi
pa Florentina. Golul victoriei a fost 
înscris în minutul 89 de Galijasevici.

Prima manșă a finalei s-a înche
iat la egalitate : 0 -0.

XU.XA 5 :prin telex). Rapid 
\ :e-ia. care în etapa de miercuri a 
terminat la egalitate (1—ly cu Vienna 
a pierdut primul • loc in clasament. 
Fruntașă este acum Admira Wacker 
ai 14 p urmată de Rapid cu 13 p 
și Wacker Innsbruck cu 12 p. Re
venind la meciul cu Vienna, se poate 
spune că nit elul jocului a fost sub 
orice critică. Rapidul a deziluzionat 
pur și simplu. A fest condusă pînă 
iu min. 75. cînd rapidistul Lorenz 
a trimis balonul cu capul în plasă.

în această partidă Rapid a ali
at următoarea formație i Fuchsbich- 
Icr — UUmann, Werner. Pajenk, Fak 
— Walzer (Scheffel), Hof (Groll), 
Gallos — Kastner, Krankl, Lorenzi 

meci de campionat îl 
Viena la 18 octombrie, 
cu campioana țării.

5_ •; România — Tndia
4— 1 : Româr.ta — Br.rî- 
lia ^—2 : S.U.A. - ro
mânia 3—2.
România — Elveția 5—4: 
România — Iran 5—0 - 
România — Italia 4—i ’ 
U.R.S.S. — România 
2—3: România — Aus
tralia 4—1 ; România —
S.U.A. •

Iran 3—17 
Grecia 3—•: 
_ România Următorul 

susține Rapid 
la Innsbruck 
Wacker.

.____ __ Polonia
: România — R.S.A..
: România

R.FG. - ...
: România — Elveția 5—

România — R.S.A.

1960 : România
1961
1962
1963

2—3 
0—5 

— israel 4—1 : 
România 3—0

1?€3

Reducția țl a jiulahtiuți» i Uueuirștl, 1(1

4— »■ Angtia — Roctlni 
2__J- S.U.A. — RooZ—
5— 4

07» : România 
România 
toe osia via
3— 2.

1971 : România — Olanda >—4‘ 
Israel — România 3—3: 
România — Iugoslavia
4— 1 : România — R.F6. SFÎRȘIT

Radu VOIA

KARL POINTNER
..Kronenzeitung" — Viena
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