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ÎNVINGĂTORI ÎN ITALIA
. In primele două meciuri sus

ținute în cadrul turneului pe 
care-1 întreprinde in Italia, e- 
chipa masculină de baschet 
Dlnamo București, campioana 
României, a realizat tot atîtea 
victorii : 86—60 cu selecționata 
orașului Cremona și 58—54 cu 
selecționata orașului Pesaro.

Dinamoviștii vor mai juca la 
Bologna și la Diciavena.

PWLETARI DtN TOATE TÂWLE, VHTTl-VA 1
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MECIUL DE FOTBAL CU GRECIA?
în eventualitatea rejucârii meciului Panathinaikos — Ț.S.K.A. 

Sofia, federația elenă solicită renunțarea la partida da 
miercuri • Lotul nostru va disputa, în orice caz, un meci de ve
rificare • F.R.F. a definitivat lista selecționabiliior • Noutății» 
lotului: M. Olteanu, Țarălungă, Radu, Roznai și Mulțescu.

SPORTIVII,
ANGAJAȚI FERM

ÎN AMPLA ACȚIUNE■>

DE RECOLTARE
toată vremea nefavorabilă din ultima perioadă,Cu 

ogoarele țării s-a lucrat intens la recoltare, precum și la exe
cutarea însămînțărilor, deoarece fiecare zi de intirziere poait 
produce pagube însemnate.

Alături de lucrătorii ogoarelor s-au aflat în aceste zile și 
oamenii muncii din fabrici și uzine, elevii și studenții tare 
au ținut să-și aducă aportul la executarea in bune eondhii a 
acestor lucrări de maximă importanță pentru agricultură. Ir 
rindul lot au fost prezenți și numeroși sportivi, care n-au pre
cupețit nici un efort pentru a avea o contribuție cit mai sub
stanțială la realizarea optimă a obiectivelor propuse.

Deși ploile au continuat să cada, 
activitatea pe ogoare se des
fășoară cu intensitate. Impera
tivul acestor zile este, firește, 
STRÎNGEREA ȘI DEPOZITA
REA RECOLTEI.

În cooperativele agricole de 
producție ale județului Ialomi
ța, toate forțele sînt concentra
te pentru realizarea acestor lu
crări de maximă importanță, ta 
Slobozia, interlocutor ne-a fot 
inginerul Dan Sterescu, de la 
Direcția generală pentru indus
trie alimentară, agricultură si 
ape, un vechi și statornic ad
mirator și practicant al .spor
tului.

i

— Și în județul nostru, ca și 
in celelalte zone ale țării, pro
blema recoltării se pune cu 
acuitate, deoarece de bunul 
mers al lucrărilor depind, în ul
timă instanță, rezultatele activi
tății din întreg anul. De aceea, 
în unele locuri se muncește 
proape zi șl noapte.

a-

— Oferiți-ne, vă rugăm, 
acest sens, cîteva exemple.

în

-—Printre unitățile fruntașe 
pe județ se numără cooperative
le agricole de producție din 
Scînteia, Grivița și Iazu. Mem
brii cooperatori din Scînteia au 
încheiat recoltatul celor 600 ha 
semănate cu porumb, obținind 
o producție totală de 2 700 tone, 
iar cei din Iazu, de pe cele 
220 ha au recoltat 1100 tone. 
Rezultate bune s-au obținut și 
în ceea ce privește cultura sfec
lei de zahăr. Astfel, la C.A.P.

INTENSA ACTIVITATE 
PE OGOARELE IALOMIȚEI

Iazu s-au realizat 4 C-X de tace 
pe 60 ha, în timp ce Ia C_A_P 
Scînteia pe aceeași
s-au înregistrat 3EO iote. L. 
CA..P. Grivița. producțiat teta » 
s-a ridicat la 3 800 toci. I- mo
mentul de față, din cauza tm- 
puiui ploios se depun intense 
eforturi pentru ridicarea de pe 
cimp a recoltei, deoarece fiecare 
zi de Intirziere poate produce 
pagube însemnate.

— In afara problemelor im
puse de recoltarea grabnică a 
produselor, spre ce se îndreap
tă atenția lucrătorilor de pe •- 
goarele ialomițene 7

— Paralel cu încheierea re
coltării, se trece imediat Ia e- 
xecutarea însămlnțărilor, cu 
deosebire la grîu șl orz. Preci
zez că terenurile stat pregătite 
pentru această operație si indi
ferent de evoluția atmosferici 
vom face totul pentru a realiza 
în cit mai scurt timp această 
importantă lucrare, deoarece 
luînd în considerare condițiile 
speciale, In care se desfășoară 
ea este un adevărat examen 
pentru noi cei care lucrăm In 
acest sector.

Tin să remarc, de asemenea, 
că printre cei ce participă la 
strînsul recoltei, fiindu-ne de 
un real ajutor, se numără și 
sportivii asociațiilor de la sate, 
precum și cei din Intreorinde- 
rile și școlile județului, care in 
timpul lor liber au ținut să ne 
sprijine în această acțiune de 
maximă importanță economică.

Emanuel FANTÂNEANU
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Simbâtă 7 octombrie 1972 Aseară a avut loc ședința Birou- 
.u: FJLF.. in cadrul căreia a fost 
discutată alcătuirea lotului reprezen
tativ pentru proiectatul meci de 
miercuri, cu Grecia. O telegramă so
lită ieri de la Atena înștiințează însă 
că e probabil ca selecționata Gre
ciei să au poată susține intîlnirea 
de sâptămina viitoare cu reprezenta
tiva țării noastre. Motivul ÎI _ consti
tuie indisponibilitatea jucătorilor de 
a Pinathinaikos — șapte dintre titu
larii echipei naționale — deoarece 
este posibilă decizia de rejucare a 
sart.ee: dintre campioana Greciei și 
aceea a Bulgariei (Ț.S.K.A. Sofia), 

in CCE. chiar în ziua prevăzută 
en*u partida de la București, 
liercuri 11 octombrie.
fa ever, "nai: ta tea că selecționata 

*- va putea efectua depla
sarea — lucru care va fi cunoscut 
tn cursul zilei de astăzi, — în fiinc- 
rie oe decizia UF-.FA. — lotul nos
tru reprezentativ se va reuni totuși 
eateu a disputa un meci de veri- 
itare Partenerul urmează să fie de-

semnat după definitivarea situației 
meciului cu Grecia și n-ar fi exclu
să invitarea unei echipe de club de 
peste hotare.

In orice caz, F.R.F. a definltivaj 
lotul pentru partida de miercuri.

Iată componența sa : Adamaclie» 
Stan (portari) ; Sătmăreanu, Dobrăuj 
M. Olteanu (Steagul roșu), Antones* 
cu, Deleanu, Velea, N. Ionescu (fună 
dași) ; Dumitru, R. Nunweiller, Anca 
(mijlocași) ; Lucescu, Radu, Dem. 
brovschi, Dobrin, Țarălungă, Roznai. 
Mulțescu (atacanți).

După cum se poate observa, lotul 
prezintă cîteva noutăți, jucători re
marcați in ultimele etape de cam* 
pionat (M. Olteanu, Țarălungă, Rozi 
nai, Mulțescu). în schimb, s-a rea 
nunțat la Răducanu, Neagu, Iordâ-» 
nescu, Iîajnal și Domide. De asemenea 
absentează și Dinu care nu poate 
juca pînă la judecarea cazului său 
de forul internațional, ca urmare 
eliminării sale din meciul cu Fin
landa.

prima zi a campionatelor naționale de tir

TRASATORII DE LA I.E.F.S.
AU CUCERIT PATRU TITLURI

ZI ANIMATA

PROTAGONIȘTII FINALEI „CUPEI DAVIS
SI-AU RELUAT ANTRENAMENTELE IN AER LIBER

vor

j*c.

ia*â 
aeze cu

rș*,

de
te Steăte »

ASII" LILI NASTASE

NUMAI 1NTR-0 SINGURĂ ZI, PESTE 20 DE TONE
DE CARTOFI SORTAȚI

Printre țoolile ai căror elevi 
au dat un sprijin deosebit la ac
țiunea de depozitare a produse
lor agricole, se numiri și Li
ceul „Gh. Șincal" din Capitală. 
Prezenți zi de zi Ia gara Pro
gresul sau in piața „Gh Coș- 
buc", elevii au ajutat la sorta
rea și depozitarea cartofilor. 
Demn ele reliefat este faptul că 
numai într-o singură zi, cel care 
au lucrat la gara Progresul au 
sortat 21 de tone de cartofi. De 
altfel, pînă în prezent la ase
menea acțiuni au fost prezent!

peste 400 de tineri. Dacă ar S 
să facem o mențiune, ne-ar ii 
deosebit de greu, totuși, vom 
spune că printre cei ce s-au e- 
vidențlat se numără voleibalistele 
Cristina Dumitru (anul m E). 
Mariana Ganițchi (IV F). Letiția 
Gamulea (in A), baschetbalis
tul Viorel fnțrureanu 
președinta clubului 
școlii, Manuela
(IU E). precum și întreaga clasă 
de fete H D, care a primit fe
licitări pentru modul 
achitat de sarcini.

OH G>; 
turistic al 
Dumitrescu

Joi seara. Emoții. Peste cîteva mi
nute vum vedea filmul cotor ai fi
nalei Nâstase — Ashe. de ia Forest 
Hills.

F:JnuI demarează cu zgomot. 
Arena e arhiplină : aproape 28 «0 
ce spectatori. Crainicul vorbește sa
cadat, ca Intr-o transmisie de foot- 

Nâstase i 
prilejul i 
(s-a mo
toare ju-

-Dacă vremea se va menține in- 
teHă. ne spnnra ctpttamil echi- 
pec reznăre. pr>_rf. Ștefan Georges- 

antrenanjeutul pe terenul cen
tral va pune multe probleme. Exiș
ti. e drept, • planificare foarte 
strictă pentru ambele echipe. Dar, 
după cum se vede, forțele naturii 
fac abstracție de ea. Să sperăm insă 
că ele vor fi mai blinde in conti
nuare. Cu. excepția inconveniente
lor amintite pini acum, antrena
mentele pe care Ie condu® s-au 
desfășurat normal și ele indică o 
formă bună a sportivilor noștri pen
tru cele trei zile ale finalei. Du
minică vom avea și o zi de pauză”.

Și medicul lotului român, dr. Ion 
Ștefan s-a arătat încrezător i „Sta-

loan CHiRfU C. COMARN1SCHI

ball american. Servește 
As! Crainicul nu scapă 
..Iii a căzut e-ul) Nastasi 
dificat e-ul) este cel mai 
câtor european de la Fred Perry 
inreace'.

Jocul e un formidabil duel ce 
contre. Tribunele izbucnesc la in
tervale de secunde, acoperind zgo
motul - --------- - .
nurilor din jurul Forest Hills-ului.

Se deschide o ușă. A venit Năs- 
tase! Se furișează printre fotolii. 
Găsește uniri, lingă mine. îi simt 
respirat a. îmi șoptește :.i pentru 
a doua oară că mă văd jucind. Stai 
o clipă : Am să greșesc vole-ul. 
Nu ! Nu ! • Nu î!! Teribil jucător 
acest Ashe. I-ai văzut returul • L-a 
măturat pe Smith, cu 3—0, in sfer
turi".

Jocul continuă. Jocul crește. Tri-

avioer&cr si șuieratul tre-

Cu o mai largă contribufie a profesorilor de educafie fizică

IAȘUL SE POATE ÎNSCRIE IN RINDUL ORAȘELOR
CU O MARE PONDERE IN SPORTUL DE PERFORMANTA

Cu trei luni în urmă, Secretariatul 
Comitetului județean Iași al P.C.R 
a analizat — printre altele — și fe
lul Jn care profesorii de educație fi
zică și sport contribuie la afirmarea 
mișcării sportive ieșene pe plan re
publican.

Concluziile n-au fost de fel îm
bucurătoare. S-a constatat astfel că 
profesorii de educație fizică din școli 
manifestă o slabă preocupare față de 
creșterea unor sportivi de perfor
manță din rindul elevilor. Sarcina 
aceasta a fost lăsată mai mult pe 
seama Liceului „Mihail Eininescu", 
ejs program de educație fizică, a Șco
lii sportive „Unirea" și a centrelor 
de copii și juniori. S-a apreciat de 
asemenea că unele conduceri de școli 
și chiar unii profesori de educație 
fizică fac obstrucție atunci cînd o 
serie de elevi cu calități deosebite iși 
manifestă dorința de a activa în ca
dru! unor centre sportive, Ie creează 
greutăți. Observații asemănătoare au 
existat și la nivelul cadrelor didac
tice din rețeaua învățămîntului supe
rior, mai ales a acelora din colecti
vul Facultății de educație fizică, care 
nu și-au adus 0 contribuție la creș
terea nerfoxmanței sportive pe mă
sura posibilităților lor. Se recoman
da cu prilejul analizei ca atit Con
siliul județean pentru educație fizi
că și sport cît și conducerea Facul
tății de educație fizică, printr-o ștriu- 
să colaborare, să revadă activitatea 
eadrelor didactice de specialitate din 
institute și facultăți, să le repartizeze 
in mod special și obligatoriu pentru 
pregătire grupe de copii, juniori, 
sportivă și echipe de performanță. O 
soluție inspirată desigur de a deter
mina efectuarea unor pași hotărîți 
pe calea performanței.

Ce s-a realizat pînă în prezent, 
după analiza din Secretariatul jude
țean de partid, în domeniul reorfen- 
tării muncii profesorilor de educație 
fizică, al apropierii lor de nevoile 
«portului de performanță ieșean ?

Răspunsul l-am putut afla cu oca
zia unei vizite întreprinse recent la 
Iași, prin discuțiile avute cu diferiți 
reprezentanți ai organelor sportive 
locale, ai școlilor și ai institutelor de 
invățămînt superior. Opiniie expri
mate de cel cu care am purtat discu
ții, le alăturăm propriile noastre con
statări.

In domeniul sportului școlar este 
de relevat faptul că a intervenit un 
fapt nou și anume fuzionarea celor 
două școli sportive din Iași, practic, 
trecerea celei de ia Liceul „Costache 
Negruzzi* pe lîngă Școala sportivă 
„Unirea". Este o soluție lucidă, fi
rească. In condițiile existenței fostei 
școli sportive de la „Negruzzi", ele
vii făceau mai mult inițiere, eludîn- 
du-se astfel principiile de funcțio
nare a unei unități cu caracter 
pregătire a viitorilor 
Acum, în fine, o dată cu 
unei singure școli sportive — o ve
ritabilă pepinieră pentru 
manță — există nădejdi că 
va fi mai bine organizată, 
cu condiția ca profesorii și 
fii de la „Unirea" să simtă

de
performeri, 

crearea
perfor- 
munca 

Evident, 
antreno- 

.. și mai
mult răspunderea muncii lor, acor- 
dînd selecției importanța ce 1 se cu
vine, iar procesului de instruire șl 
educație, o mai mare pondere ca 
pînă acum. Sînt vizate îndeosebi sec
țiile de atletism, fotbal, handbal, vo
lei și haltere.

în discuția avută cu prof. D. Ma
rian, directorul Școlii sportive „Uni
rea", acesta se arăta destul de opti
mist în ceea ce privește perspectivele 
imediate ale unității pe care o con
duce, considered, de pildă, că exis
tența unor echipe și tineri in divizia 
școlară și de juniori, în divizia B 
sau In diverse competiții ale speran
țelor înseamnă de-acum realizări de 
mari proporții, menite să determine 
o stare de automulțumire. Nu putem 
Împărtăși un asemenea optimism. 
Important este să vizăm tot mai sus,

să facem dintr-o școală sportivi, o 
unitate cu o personalitate distinctă 
In sfera performanței la nivel repu
blican.

Pasiunii ți muncii competente a 
profesorilor de la „Unirea" trebuie 
să i se alăture și un sprijin mai di
rect din partea organelor locale, al 
Consiliului popular municipal, așa 
cum s-a realizat recent i 7 grupe de 
la „Unirea" vor avea acces, cite i 
ore pe săptămină, in sălile unor 
școli și licee. Rămin ca deziderate 
importante, însă, reamenajarea sălii 
de sport — pe structura fostului ma
nej de la poalele Copoului — înca
drarea unui antrenor (cel puțin) pe 
lîngă secția de box și, în fine, o pre
zență reală a celorlalți profesori de 
educație fizică din Iași Ia cristali
zarea performanței, încă de pe băn
cile școlii, așa cum se petrec lucru
rile în 
mânui.
care se 
această 
pe 100 
piui Iași! ? Nu este admisibil ca co
lectivul profesorilor de educație fi
zică de la Liceul „Mihail Sadoveanu" 
să se laude doar cu două echipe în 
calificări sau ca cel de la Liceul 
nr. 6 să desfășoare pe firul perfor
manței, o activitate meteorică. Ea 
Liceul nr. 6 prof. Ion Rascarache — 
preciza în discuțiile purtate cu noi 
tov. Ion Șorcaru, președintele 
CJEFS — mulțumit că după absolvi
rea institutului a rămas tn Iași, nu 
prea își mai justifică existența, în afa
ra orelor de catedră. Am dori să-i ve
dem mai aproape de nevoile perfor
manței, Inceptnd de la nivelul șco
lii, pe Prof. C. Bulai (Gr. țc. constr.), 
prof. Tereza Ciocoiu (Șc. gen. 16),

alte orașe, ca de pildă Ro- 
Doi, trei profesori romașcani 
ocupă de performanță fac la 
oră mai mult decit cei aproa- 
de colegi ai lor din munici-

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag. a 2-a)

(Continuare !n pag. a 4-a)

& di“ 
i din nou 
larilor fasre- 
Aiei au ln- 

reuct mtările din-
trv c buni țintași
a: țării pentru titlurile 
de camnicnl național: pe 
'.i"! Din păcate, rezui- 
tateJe primelor probe 
n-au fes: pe măsura po- 
sfbriităților fruntașilor 
•cestui «port de mare 
ueeczie sl Încordare 
■ero-oasâ. din motive in
dependente de ei. res
pectiv condițiile meteo 
vjțrțge prfat puternic si 
fa ra£a>. frig, vizibili
tate redusă). In această 
primă zi a competiției, 
au reușit să 
locuri In fruntea 
mentelor r.umai 
care au știut să 
comodeze cu vîntul, care 
a influențat fa mare mă
sură rezultatele. Printre 
aceștia s-au numărat. In 
primul rind, reprezen
tanții Institutului de e- 
ducație fizică și sport, 
care la probele de puș
că au Întrecut orice aș
teptări, cîștigînd absolut 
toate titlurile puse 
joc. Trăgătorii de 
I.E.F.S. au realizat 
performanță splendidă 
pentru care atît ei cit 
și antrenorul Mircea 
Baia merită felicitări. 
Ei au ciștigat prin tînă- 
rul student de la Poli
tehnică (Facultatea de 
construcții aerospațiale) 
Șerban Lupașcu la armă 
liberă calibru redus 60 
focuri culcat și Edda 
Baia (fosta campioană 
europeană la pușcă cu aer compri
mat) la armă standard S0 focuri 
culcat.

Din cauza timpului cu totul nefa-

obțină 
clasa— 

acei 
se a-

Primul campion al țării la ediția 1972 a ..na
ționalelor", 
precis la

Șerban Iiupașcu (IEFS), cel mai 
proba de armă liberă calibru nu<3 

60 focuri culcat

Foto i 8, BAKCSJ

vorabil tirului de performanță, o se
rie de concurențl de certă valoare.

Toma RABȘAN

I
PE STADIONUL REPUBLICII DIN CAPITALĂ

DINAMOVIADA INTERNAȚIONALĂ
UN CONCURS ATLETIC IMPORTANT

în snita manifestațiilor atletice 
găzduite in acest an de stadionul 
Republicii, întrecerile din cadrul 
celei de a XIV-a ediții a tradițio
nalei competiții. DINAMOVIADA, 
se înscriu fără îndoială la un loc 
de frunte. Sportivi și sportive din 
șapte țări, reprezentind cluburile 
Levski-Spartak (Bulgaria), Ruda 
Hvezda (Cehoslovacia), Dynamo 
(R. D. Germană), G ward ia (Polo
nia), Dozsa (Ungaria), Dinamo 
(U.R.S.S.) și Dinamo București, care 
nu și-au întrerupt nici un moment 
pregătirile după J.O., îșj vor dis
puta întîietatea pe parcursul celor 
34 de probe.

Prezența la start a unor meda- 
liați de la Miinchen, alături de 
numeroși performeri de bună va
loare, este o primă garanție a spec
tacolului pe care-1 vom urmări, în 
r.umai 24 d® ore, pe Elbitexul din 
Dealul Spirii. Promisiunile unor 
rezultate înalte — ce bine ar fi 
dacă ploaia și vîntul ne-ar ocoli 
măcar în aceste zile — din partea 
protagoniștilor (în ultima perioadă 
marii învinși ai Olimpiadei nu au 
ratat prilejul de a stabili chiar și

• A fost definitivat programul competiției • Hires vrea să filmeze
un nou record mondial • Favoriți și outsideri • Telesidul

avea de lucru !
recorduri mondiale), ca și faptul că 
acest concurs nu prilejuiește doar 
întreceri individuale, ci și una pe 
echipe, reprezintă un plus de inte
res pentru iubitorii acestui sport.

Organizatorii au alcătuit un pro
gram dens, care ne va stimula în 
mod cert pasiunea pentru atletism. 
Ei au depus și serioase eforturi 
pentru ca atît pista de alergări, cît 
și sectoarele de sărituri sau arun
cări, influențate de marea cantita
te de apă căzută, să se prezinte 
la nivelul cerințelor unei asemenea 
competiții. De altfel, într-o decla
rație făcută reprezentanților pre
sei, tov. colonel Valeriu Buzea, 
președintele clubului Dlnamo Bucu
rești a promis că se va face tot 
ce este posibil pentru ca gazdele 
întrecerilor să fie Ou adevărat la

înălțime. „In intenția noastră 
să trecem atletismul pe primul___
ai preocupărilor, iar concursul de 
astăzi și mîine reprezintă un ve
ritabil examen, în primul rind al 
potențelor organizatorice, la un în
ceput de drum nou. Pe listele de 
înscrieri veți întîlni numele unor 
cunoscuți performeri în lumea în
treagă. Sper ca în această companie 
selectă evoluțiile atleților noștri să 
ne prilejuiască ți unele satisfacții*'.

(Sontinuare In pag. a 3-a)

plan

★
Printre conducătorii dinamoviști- 

lor sovietici am remarcat o figură 
binecunoscută nouă. Este vorba de 
Nikolai Karakulov, fostul record
man unional și campion al Euro
pei în 1946, adversar, cu ani în 
urmă, al sprinterilor români. Re-

Christoph H tihne (in stingă) fac ori- 
tul cursei de 20 km marș

Pe pista stadionului de la Snagov sprinterele iau un nou start Al citelea la antrenamentul de ieri ? 
Foto ; Dragoș NEAGU

- aS

O.) ’«

vederea lui cu Alexandru Stoenes- 
cu, unul dintre vechii săi parteneri 
de întrecere, a fost emoționantă, 
cum sînt întotdeauna astfel de re
vederi. Dar cum, acum, în preajma 
întrecerilor, nu este tâmp de depă
nat amintiri, cei doi foști viteziști 
au preferat o discuție despre per
spectivele elevilor lor în competiția 
care începe astăzi. Amintirilor Ie 
va veni rindul ceva mai tîrziu...

Din delegația maghiară face par
te și antrenorul Laszlo Hires, cel 
care, mai multe sezoane, a condus 
direct pregătirile alergătorilor noș
tri de semifond și fond. „Potrivit 
vechii mele pasiuni, n-am uitat 
să-mi aduc... aparatul de filmat. 
Vreau, înainte de orice, s-o filmez 
pe Argentina Menis — marea ve
detă, de astăzi, a atletismului ro
mânesc și poate voi avea norocul 
să înregistrez pe peliculă chiar un 
nou record mondial ! Voi fi bucu
ros, de asemenea, să mă reîntîlncsc 
cu vechii mei elevi, dintre care 
unii au ales, ca și mine, profesiu
nea de antrenor. Nu voi scăpa pri
lejul să fac cu ei un schimb de 
experiență. Avem, fără discuție, aiî- 
tea lucruri să ne spunem !...“

★
în cadrul ședinței tehnice, desfă

șurată ieri dimineață la Snagov, 
au fost perfectate toate amănun
tei® legate de buna desfășurare a 
întrecerilor. Ca director al concursu-

(Continuare in pag. a 3-a)
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LUPTA DECISIVĂ

CRAIOVA, 6 (prin telefon, de la 
trimisul nostru). Oiniștii celor zece 
echipe finaliste ale campionatului 
național pe anul 1972 au fost aș
teptați de localnici ca niște oaspeți 
mult doriți. Atenta primire a spor
tivilor, pregătirea terenurilor de joc 
pe Stadionul Central, popularizarea 
pe scară largă a întrecerilor, iată 
numai cîteva din elementele care 
ilustrează interesul major stîrnit 
aici de turneul final. Dar (păcat că 
există acest dar), vremea nu a ți
nut cîtuși de puțin cu oiniștii și 
ospitalierele lor gazde, pentru că, în 
preziua startului, a început o ploaie 
rece și deasă care a continuat și 
peste noapte. In această situației 
federația de resort a luat măsuri 
de a simplifica sistemul de desfă
șurare a partidelor, iar organizato
rii au făcut tot ceea ce a fost po
sibil, punînd la dispoziția fiecărei 
formații echipament de schimb, ves
tiare, dușuri și sală pentru încălzire! 
Din cauză că gazonul terenului cen
tral a fost îmbibat cu apă, jocurile 
au fost mutate pe un dreptunghi 
de zgură marcat cu o bandă din 
material plastic.

Conform noii formule, aprobată 
de toți delegații, cele zece echipe 
au fost împărțită în două serii, după 
criterii valorice : grupa I — C.P.B., 
Torpedo Zărnești, Celuloza Călărași, 
Biruința Gherăiești și Confecția Rm. 
Sărat ; grupa a Il-a — Dinamo 
București, Avintul Curcani, Avîn- 
tul Frasin, Recolta Crasna și Trico
lorul Baia Mare. Se joacă, turneu

FINALISTELE ÎNCEP

IN CAMPIONAT
simplu, urmînd ca, apoi, formațiile 
clasate pe aceleași locuri în gru
pele respective să se întîlnească în
tre ele pentru stabilirea ierahiei fi
nale.

Dintre meciurile disputate vineri, 
pe o ploaie fără întrerupere, am 
selectat confruntarea dintre Avîntul 
Curcani și Avîntul Frasin care, în 
pofida timpului potrivnic, a fost 
presărată cu faze spectaculoas'e. La 
„bătaie11 au intrat oiniștii din 
Curcani, aplicînd tactica pe grupe. 
Fiind bine serviți, St. Eftimie (2), 
T. Berbec (2), Gh. Necula (1), A. 
Vlădan (1) și St. B&jenaru (1) au 
reușit — printr-o maximă concen
trare — să realizeze puncte supli
mentare din „bătaia" mingii. în 
schimb, frăsinenii au combinat fru
mos la „prindere", au pasat și țin
tit cu precizie, lovind cinci jucă
tori adverși. Cam în aceeași ma
nieră pasionantă s-a consumat și 
repriza secundă, echipa din Frasin 
obținînd trei puncte suplimentare 
(F. Pitișciuc 2 și I. Drelciuc 1), iar 
cea din Curcani lovind trei adver
sari. Astfel, partida s-a încheiat cu 
un echitabil rezultat de egalitate: 
13—13.

Alte rezultate : Torpedo Zărnești 
— Confecția Rm. Sărat 7—0, Bi
ruința Gherăiești — Confecția Rm. 
Sărat 16—6, Tricolorul Baia Mare — 
Recolta Crasna 5—12, Celuloza Că
lărași — Torpedo Zărnești 6—2, 
Avîntul Frasin — Recolta Crasna 
8—5.

Troian IOANIȚESCU

| AERONAUTICĂ
Concursul național de zbor cu motor

TIMPUL -

UN IMPEDIMENT

IN DESFĂȘURAREA

ÎNTRECERILOR
PLOIEȘTI, 6 (prin telefon). Era 

de așteptat, ca după întrecerile pla- 
noriștilor și ale parașutiștilor și 
zborul cu motor să se bucure de 
„atenția" timpului. După o perioadă 
cu soare și vreme frumoasă, vre
mea s-a schimbat radical, exact în 
ziua începerii concursului național 
de zbor cu motor. Astfel, după trei 
zile de întreceri dintre care numai 
una folosită parțial, s-a putut efec
tua doar o singură probă și anume 
cea de aterizare la punct fix.

Astăzi pe aerodromul sportiv 
Strejnicu de lîngă Ploiești urmează 
să se desfășoare, dacă condițiile 
meteorologice vor permite, proba a 
doua a concursului, și anume cea 
de înaltă acrobație (exerciții im
puse și liber alese).

Clasamentul general după efec
tuarea primei probe : 1. Ștefan Ca
lotă (Aeroclubul „Aurel Vlaicu" — 
București), 2. Gheorghe Uță (S.S.A. 
Focșani), 3. Gheorghe Petre (Aero
clubul „Gheorghe Bănciulescu" din 
Ploiești).

CICLISM CONSTANTIN ClRJE (Dinam) -
CAMPION LA URMĂRIRE INDIVIDUALA

Campionatul național la urmă
rire individuală pe velodrom, înce
put joi după-amiază, pe frig șî 
vînt s-a încheiat vineri, la ora 17, 
pe ploaie.

Deci, condiții greie de concurs. 
De data aceasta, titlul de cel mai 
bun alergător al țării la urmărire 
individuală a revenit dinamovis- 
tului Constantin Cîrje, care a par
curs distanța de 4 000 m, în «xxi- 
fruntare directă cu Petre Dolofan 
(Steaua) în 5:16,2 (Dolofan, cu 
5:18,2 — a ocupat In clasament lo
cul II). Cîrje, muncitor tipograf, are 
20 de ani. Anul trecut a cucerit 
titlul de campion național la a-

ceeași probă, însă la categoria ju
niori. Un alergător serios, la fel 
de bun la fond ca și pe pistă, Cîrje 
se numără printre marile speranțe 
ale ciclismului nostru.

După acești doi sportivi amintiți, 
pe locurile 3—1 s-au clasat în or
dine M. Ferfelea (Steaua) 5:21,2 și 
Cr. Tudoran (Steaua) 5:21,3.

în caz că vremea va fi favora
bilă, campionatul național pe ve
lodrom va continua astăzi după-a
miază, începînd de la ora 16, cu 
proba de urmărire pe echipe, ur
mînd ca duminică să se dispute 
cursa cu adițiunea de puncte.

Gh. ȘTEFANESCU

HOC H E I NICI O SURPRIZĂ

BtNDURI DIM SCRISORILE DV
• „De cînd a început compio- 

natul, observ că în ziarul dv. apar 
greșeli în alcătuirea clasamentului 
seriei a Il-a, din Divizia B, la 
fotbal. Punctajul echipelor Corvi- 
nul Hunedoara și Olimpia Satu 
Mare apare mai mic decît cel nor
mal și astfel ele au o poziție ne
corespunzătoare rezultatelor pe 
care le-au obținut" (PETRU MA
RIN, str. Tomovici 8, București). 
Nu sînteți singurul care ne faceți 
atent asupra acestor „greșeli". Să

ÎN RUNDA
Ieri s-au disputat încă patru par

tide din cadrul „Cupei României“Ș 
la hochei, de această dată mai pu
țin echilibrate decît cele disputatei 
în runda precedentă.

DUNĂREA GALAȚI — AVÎNTUL 
GHEORGHIENI — 11—5 (4—2, 3—1, 
4—2). Continuînd seria rezultatelor 
bune din această competiție, hoche- 
iștii din Galați au obținut încă o 
victorie, mai facilă însă decît o a- 
rată rezultatul final. Ei și-au do
minat aproape în permanență ad
versarii, au închegat acțiuni spec
taculoase și eficiente, dar au negli
jat întrucîtva apărarea, permițînd 
jucătorilor din Gheorghieni să punc
teze. Golurile au fost marcate de : 
Tăbăcaru (2), Moroșan (2), Cu- 
relaru (2), Nistor, Iordan, Kercso, 
Bălăneanu și Ciobotaru pentru Du
nărea, respectiv Kemeneș (2), To
dor, Gyorgy și Antal. De remarcat 
că din nou au apărut neregulari- 
tăți și cazuri de indisciplină, arbi
trii fiind obligați să dicteze trei 
eliminări de cîte zece minute !

DE IERI A „CUPEI ROMÂNIEI"
I.P.G.G. BUCUREȘTI — TÎRNA- 

VA ODORHEI 13—1 (5—0, 5—0,
3—1). Vădit marcați de eforturile 
depuse în etapa precedentă, hoche- 
iștii din Odorhei au cedat inițiativa 
chiar din primele minute, fiind net 
depășiți la toate capitolele de tea- 
mul studențesc. Aceștia din urmă, 
în mare vervă, nu s-au sfiit să în
scrie gol după gol, țesînd acțiuni de 
mare spectacol, sau șutind prin sur
prindere de la distanță. De mențio
nat este forma excelentă a lui Pl- 
saru, autor a patru goluri și coau
tor al altor două. Unicul punct al 
formației din Odorhei a fost înscris 
la sfîrșitul reprizei a treia, cînd e- 
chipa bucureșteană avea doi jucă
tori pe banca eliminaților. Au mar- 
căt: Pisaru (4), Steinberg (3), Co- 
jocaru (2), Păduraru, Ciobanu, 
Leonte și Nuțu pentru I.P.G.G., res
pectiv Vass. în reuniunea de după 
amiază s-au disputat jocurile Di
namo București — Agronomia Cluj 
și Steaua — C. S. Miercurea Cine, 
în ambele partide victoria a revenit

echipelor bucureștene, dinamovlștii 
cîștigînd cu 9—4 (1—2, 5—1, 3—1), 
iar hocheiștii de la Steaua cu 5—2 
(1—0, 2—2, 2—0).

Astăzi este zi de pauză, urmînd 
ca întrecerile să se reia duminică.

Călin ANTONESCU

ALPINISM
întîlnirea republicană de alpi

nism, programată în ultima decadă 
a lunii septembrie, a reunit la Că
minul Alpin din Bușteni sportivi 
de toate categoriile (seniori, tineret 
și fete), pentru a escalada cele mai 
dificile trasee din Bucegi. Au fost 
prezenți aproape 100 de alpiniști 
din 15 asociații și cluburi sportive 
alcătuind 11 echipe de tmeret. 7 
de seniori și 5 feminine. De re-

- POLO DINAMO Șl RAPID SE ÎNTÎLNESC MÎINE
PENTRU PRIMA OARĂ ÎN ACTUALUL CAMPIONAT

In sfîrșit, campionatul național Ce 
polo ne oferă și un adevărat derby. 
Pentru prima oară în actuala edi
ție (și chiar în acest an) puterni
cele formații DINAMO și RAPID, 
singurele neînvinse în prima divizie 
a țării, se vor afla față în față 
pentru a tranșa — într-o primă 
manșă — rivalitatea dintre ele.

Partida este programată mîine 
dimineață, de la ora 11, în piscina 
din parcul Dinamo și va fi condusă 
de arbitrul internațional Gh. Nlre- 
laescu. In lotul campionilor nu

există decît o singură problemă : 
rine vor fi cei 11 jucători a'e?- de 
antrenorul Carol Covcee dm lotul 
de 13 intemațiocali pe care C are 
la dispoziție : Huber și FrățiU — 
portari. Kroner. Zamfîmea. Mihăi- 
Irscu. Nvrac. D. Pepesca. Pagi.

uu și Lazăr tear» a pt-.m.t dezle
garea de la clubul Rapid). Din for
mația feroviar, lor au «or Lpa. Cke- 
țan și Mareșaa — portar. Scab*. 
Culiaear. G Ras. Tăraaa. Băjturx. 
L SUvei. Mia șt OUc.

Prigrral etape.-turaeu ** Ca
pelată este coențrietas eu -er 
Procrewl — Dteaaaa taszăzb de ta

la CI«j «OU—m O-adea — Crisai 
Oradea. Crisal — Vasaca st Otec- 
pâa — Vini) si la Arad 
lekaiea Ctaj — Vacaaa*. Fritaeb- 
aica — LETS- 9. LE-FX — Va-

^HANDBAL • In divizia feminină A - LA EXTREMITĂȚILE

Constantin Cirye (Drwm ia cirrtei care i-a adus primul titlu
dt 9gficna2 la seniori

Fotei N. DRAGOȘ

IN CIUDA VREMII NEFAVORABILE
,1

CCh

organizatorii n-au

FINALA CAMPIONATULUI
w-T-

lâix si b Cbi

DE VITEZĂ IN COASTĂ

Desen de N. CLAUDIU

nu aveți nici o grijă. Clasamen
tele se întocmesc corect. Poate nu 
știți însă, că cele două echipe — 
fiindcă anul trecut au „realizat" 
unele rezultate neconforme cu va
loarea lor, cu realitatea — au fost 
sancționate de către F.R.F. cu scă
derea unor puncte în actualul 
campionat. Deci...

e „Cupa Politehnica, la handbal 
— oferită de clubul Politehnica 
Timișoara — a fost cucerită anul 
trecut de formația Minaur Baia 
Mare. în vara aceasta, clubul or
ganizator a trimis o adresă celor 
din Baia Mare cerîndu-le să ex
pedieze cupa... fiindcă le trebuie 
la ediția din acest an. Cei de la

Minaur spun că nu vor s-o ce
deze într-un astfel de mod. Ce 
părere aveți ?“ (E. SZEKELY, str. 
Potcoavei nr. 6, Baia Mare). Una 
și bună : o cupă cucerită într-o 
competiție poate fi pierdută in e- 
diția următoare numai pe terenul 
de joc. Ideea celor de la Politeh
nica Timișoara ni s-a părut și 
nouă destul de... originală.

• „îl simpatizez pe Ilie Năstâse, 
îmi place tenisul și asta m-a de
terminat să scriu aceste versuri 
pe care doresc sâ le publicați... 
Vă rog să mă scuzați pentru gre
șelile care mi-au scăpat fără voie" 
(ACHIM MIULESCU, l’eîreșîi, juri. 
Alba). V-am scuzat și pentru ver
suri...

• „Vă rugăm să publicați din 
nou, într-un singur ziar, numele 
primilor trei clasați la fiecare 
probă din cadrul Olimpiadei re
cent încheiate la MUnchen". (MAR- 
CHIS AMBROZIE, str. T. Vladi- 
mlrescu 16—20, Arad). Este drept
— cum spuneți dv. — că astfel 
ar fi mai ușor, peste ani. să gă
sim rezultatele înregistrate la ul
tima Olimpiadă, intr-un singur 
ziar. Pentru moment, însă, spațiul 
nu ne permite să vă realizăm do
rința. Propunerea dv. rămîne to
tuși în evidența noastră. Și, cine 
știe...

• „Ar fi mai echitabil, socot, 
ca în clasamentele neoficiale ale 
olimpiadelor să se țină cont nu 
numai de medalii și puncte ci și 
de populația fiecărei țări în parte. 
Ar interesa un clasament în care 
să se țină seama de relația me
dalii—purfete—nr. de locuitori". 
(CONSTANTIN RUSU, str. Come
tei 38, Cluj). S-au mai gîndit și 
alții la un asemenea clasament, dar 
pină se va cădea de acord că ceva 
trebuie schimbat, va mai trece 
timp. Nu uitați doar că următoa
rea olimpiadă este peste patru ani. 
Cert este că un atare clasament
— care să țină seamă și de popu
lația fiecărei țări participante ne-ar 
situa într-o poziție mai reală în 
contextul sportului internațional.

Modesto FERRARINI

CU 0 MAI LARGĂ CONTRIBUȚIE 
A PROFESORILOR DE EDUCAȚIE FIZICĂ

(Ormare din pag 1}

Din primul tur al diviziei femi
nine A de handbal au mai rămas 
de disputat doar patru etape si 
iată că ierarhia celor mal bune 
zece formații ale noastre ne oferă 
în acest moment o situație pu::r. 
previzibilă : două echipe (I.E.F.S. 
și Universitatea Timișoara) au reu
șit să acumuleze maximum de 
puncte, în vreme ce alte două 
(Mureșul Tg. Mureș și Progresul 
București) continuă să rămînă cu 
cifra zero înscrisă în dreptul lor. 
Aceasta fiind situația ne-am pro
pus ca acum, înaintea etapei a VI-a. 
să ne oprim în special asupra for
mațiilor citate, care ocupă extre
mitățile clasamentului. Vom înce
pe, firește, cu liderul, I.E.F.S. 
București, fără discuție una din 
surprizele plăcute pe care ni le-a 
oferit noua ediție a campionatului. 
De fapt, „surpriza* era Intr-an 
fel... scontată, căci teamul stu
dentelor a figurat cu regularitate 
în ultimii ani printre echipele 
fruntașe, dar neașteptată este ma
turitatea atinsă, într-un timp rela

tiv scurt, 6e etaveta ut’renitv u 
Ion Bota.

Actuala tamcioarj » tSrtL Uni
versitatea Timișoara, nti-și regă
sește, încă, ritmul. ocț. z--»t suc
cese dificue, e'.lar » atus-d circ 
are in fată edfpt-e de ta coada 
ciasamentuhzi. T’.mlșoreceele s» a- 
Că. de Ia Începutul campiociaîutta. 
intr-o oarecare eri.psă de Soctră. 
expLeabllă printr-o feJr-ev ■ 
intrării în ritmai obîszxur: 
el pregătzrtlor, datorată pre- 
cupărijor școlare. Antrenar-o. G 
Lache trebuie totuși să fie alerta*, 
deoarece echipa sa are de susținut 
în perspectiva aproplaiă d-Bcueie 
confruntări din campionat ea 
IJLFJL și Unîvgzsiîate* Bocsreșu. 
ca să nu mai vorbim că ia onzcr.; 
se profilează primei jocuri C-n 
cadrul CC E. De aceea apreoem 
că este Ampul ca handbal alele L- 
mișo rerxe să depășească tnooerU.il 
critic pe care-! traversează.

Trerfnd ia periferia casa—ier.: 3- 
lui. acolo găsim o formație a cărei 
poziție este total neeștepcată. car 
pe deplin meritată, ca urmare a 
eșecurilor fn lar.ț. » lipsei «ie an-
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tV)FPEM)E\ȚA SIBIU

D.etpmeEZ-J. de o deosebită im- 
p-vtu--. .â peczru sportiva români 
Ca f-~eje oursei vor fj cunoscuți 
narr.pionfc țâr., ir. alergările de vi- 
tesl ia eoaatâ) prezăRă, de data a- 
ceasca. s. an mzeres intemaționaL 
Orțar ravwrea competiției (A.C.R.). 
fa dor.r.ța ce a verifica valoarea 
spire rll-zr noșSri !n compania unor 
eooc .câtor, «le clasă internațională, 
a profanat ta cadrul acelorași zi
le șt im otmeurs internațional la 
care a. fort invitați să participe 

K-_l_șț; din Austria, R.F. a 
German ei »i Italia.

Isnind seama că participarea în 
cursa de coastă de pe Feleac este 
ocl-gatorie pentru toți concurenții 
cane doresc să conteze in clasa
mentul general final al campîona- 
tu.— ae scontează pe prezența la 
dispute a uniri număr record de 
coe<--~er.ți. Iată care sînt liderii 
clasamentelor generale acum, îna
intea probei de pe Feleac: clasa 
a n-a — Eugen Ionescu-Cristea, 
(U-A.P.). clasa a IlI-a — Marin 
Dumitrescu (U.A.P.), clasa a IV-a 
— Eugen Ionescu-Cristea, clasa a 
V-a — Florin Morassi (U.A.P.).

Antreramentele oficiale au fost 
programate astăzi, începînd de la 
ora 14. iar cursele de campionat 
și alergările din cadrul concursu
lui internațional se vor desfășura 
mîine, cu începere de la ora 9.

prof. Ortansa Agachi (Șc. gen. 17). 
Dulcele tîrg al îeșilor de altă dată 
nu mai poate însemna un prelungit 
și dulce anonimat, astăzi, într-o așe
zare care îmbracă tot mai pregnant 
înfățișarea unei citadele 
tale cu 
timp se 
de școli 
tivitatea 
elevilor.
Prof. Olimpia Grecu (Lie. 4), prof. 
Emil Pintilie (Lie. 7) 
gore Popovici (tic. 8) 
ea peste tot să faceta 
realități pozitive.

★'în ceea e« privește
superior, și aici se constată tendința 
către un demaraj mai spectaculos. 
Decanul Facultății de educație fizică, 
cmL AL Merieă este ferm decis să 
eolapcreie cu CJEFS pe linia an- 
gni-j lăture- cadrelor didactice 
te sport, a preluării unor obligații 
areccse : toți asistenții »or răspunde 
4e grape 4e copii sau juniori, de 
«portirâ care vizează performanța. 
Este un proces In formare, care tre
buie urmărit cu atenție, tratat cu 
răspundere și seriozi:ate. Aceeași 
preocupare am eonstatat-o și la Uni
versitatea .„Alexandru Ioan Cuza". 
Șeful catedrei de specialitate, lecto
rul Gh. Luca și secretarul clubului 
„U*. tov. G Nour, ne-au prezentat 
situații din care rezultă că fiecare 
asistent sau lector va avea, o dată 
cu noul an de Invățămlnt, sarcini

,___ __ ___ continen-
atu-uri adecvate. în același 
cuvine ca și unii directori 

să facă mai mult pentru ac- 
sportivă de performanță a 
Exemplul unor directori ca

șl prof. Gri- 
ar determina 
cunoștință cu

învătămîntu!

concrete pe linia performanței, 
tuații asemănătoare am primit 
partea Institutului de medicină (tov. 
Mariciuc), Institutului politehnic (tov. 
Marica) și Institutului agronomie 
(tov. Berică) din care, de asemenea, 
rezultă că din toamnă, o dată cu re
începerea cursurilor universitare, 
toți asistenții și lectorii încadrați in 
colectivele catedrelor de educație fi
zică Vor primi însărcinări ferme pe 
linia activității sportive de perfor
manță. Ei nu se vor mai limita la 
orele de curs sau la efectuarea unor 
lucrări de cercetări in domeniul teo
retic, ci le vor împleti cu activitatea 
practică, așa cum recomandă de alt
fel și documentele de partid, istori
cele lucrări ale Conferinței Națio
nale, care trebuie să constituie un 
far călăuzitor în muncă. Transpune
rea lor in viață sînt o datorie de 
onoare și pentru profesorii de edu
cație fizică ieșeni.

Vizita la Iași și abordarea aspec
telor semnalate ir.ai sus ne-a prile
juit cunoașterea unei frumoase ini
țiative a conducerii Universității 
„Alexandru loan Ctlza” : pe viitor, 
cadrele didactice de educație fizică 
au vor mai obține gradații superioare 
decît in funcție și de contribuția ce 
o vor aduce la dezvoltarea activității 
de performanță in riadul studenților. 
Este o recentă hotărîre a senatului 
universitar pe care o salutăm, ea 
servind foarte bine Ideii pentru care 
pledăm și în aceste rînduri — și oe 
care am dori-o extinsă la nivelul 
celorlalte institute de învățămînt su
perior.

STEAUA 18-26
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După cinci etape în divizia B SE PROFILEAZĂ O EDIȚIE — 2ECORD IN_ SURPRIZE

Campionatul de handbal al divi
ziei secunde a trecut de prima ju
mătate a turului, constituind, pină 
acum, o ediție-record în ceea ce 
privește numărul de surprize înre
gistrate în numai cinci etape. Din 
păcate, însă, aceste surprize nu fac 
decît să confirme că nivelu! de 
pregătire al formațiilor din cel de 
al doilea eșalon al handbalului 
nostru este mai scăzut decît în anii 
preeedenți, elementul inedit fiind 
nu dominația echipelor considerate 
drept favorite, ci asaltul declanșat 
de formațiile promovate din cam
pionatele județene ? Tocmai de ace
ea, în centrul atenției noastre se vor 
afla acum echipele masculine Uni
versitatea Craiova și Rapid Bucu
rești, revelațiile primei jumătăți a 
turului. Ambele au obținut victorii 
surprinzătoare în fața unor adver
sare care luptă pentru promovarea 
în divizia A (Politehnica Galați și 
Știința Bacău) și au reușit să se 
plaseze în partea de sus a clasa
mentului seriei I, lăsînd în urmă 
multe echipe cunoscute, cu loturi 
redutabile și rezultate dintre cele 
mai bune. Amintind numai de A- 
gronomia Iași și Relonul Săvinești 
— aflate acum undeva, la perife
ria clasamentului, considerăm că 
afirmațiile noastre sînt perfect în
temeiate. Și pentru că tot ne aflăm 
la seria I masculină, se cuvine să 
subliniem că Știința Bacău — ac
tualul lider — deși a pierdut locul 
cu Universitatea Craiova, repre

zintă, to-tușL nna dintre pepneie 
formații aflate în progres față de 
ediția trecută a câmp:onatul jL

în seria a n-a masculină primele 
două clasate constituie fi ele. deo
camdată. împliniri neașteptate 
Este vorba de AAA. Tg. Mureș £ 
Timișul Lugoj care și-au dominat 
pină acum adversarele, e drept în 
condițiile în care acestea «lin urmă 
vădesc fluctuații de formă neper- 
mis de mari. Se pare totuși că 
handbaliștii de la A-S-A. tot reuși 
să-și păstreze avantajul acumulat, 
deși partida lor decisivă pentru 
desemnarea liderului de toamnă va 
avea loc Ia Lugoj.

în seria I feminină. Confecția 
București a trecut ușor peste toate 
adversarele sale de pînă acum, «Iar 
ultimele patru etape îi aduc în față 
jocuri mai dificile, dintre care cele 
cu Universitatea Iași, Gloria Bu
zău și Voința București (exact o- 
cupantele locurilor 2. 3 și <) se 
pare că vor solicita mai mult 
pe lidera clasamentului.

Cea mai echilibrată situație o 
găsim în seria a Il-a feminină, un
de C.S.M. Sibiu, Sparta Mediaș și 
Chimia Făgăraș au acumulat ace
lași număr de puncte (8). Intere
santă este evoluția formației din 
Mediaș, care nu a pierdut pînă a- 
cum nici un joc, dar întreruperea 
partidei pe cate a susținut-o cu 
Voința Sighișoara. în deplasare, îi 
poate aduce (sau nu) încă două

pimcte «MZerzadw-t oou «ocul 
L °-i——* insă, de văzst ce vor 
botărf - la ^nasa verde* !

1. CMMtta Boc. S » • • ■—M M
9 9 • i 1

G.ora B^zâa > 9 1 1 r-M
U—44

1
49 3 • 3
4s. Picturi 9 3 • 3 41—35

c 9 1 î 3 33—47 4
C-ia 5 1 3 3 c—» 4

a. CSU construcții 9 1 1 3 33—44 3
9. IGEX 9 1 1 3 49-74 3

K Cra.o’ra 9 • 1 4 37—74 1
Seria a Il-a

L CSM Sibiu 9 4 9 1 66—:; 9
3„ Sparta Mediaș 4 4 4 4 35— 24 9
X FâgârM 3 4 9 1 44—42 8
4 Universitatea C3uj 5 3 9 3 52—4? 6
5. Voința Sighișoara 4 1 1 1 52—38 5
4. Constr. Baia Mare 5 3 1 3 57—51 5
7. Teba Arad 5 3 0 3 50—59 4
X Textila Sebeș 5 1 0 4 41—49 2
9. Univ. n Timișoara 5 1 4 4 31—57 2

10. Jiul Petroșani S 0 0 5 34—06 0
MASCULIN, Seria 1

1. Știința Bacău 5 4 0 1 9>—M 8
X Poli. Galați 5 4 0 1 93—71 8
3. S.C. Bacău 4 3 0 1 78—32 6
4. Univ. Craiova 5 3 0 2 69—57 6
5. Comerțul C-ța 4 3 0 1 58—51 6
6. Rapid București 5 2 0 3 97—97 4
7. Agronomia lași 5 2 0 3 71—93 4
8. Relonul Săvinești 5 1 0 4 81—93 2
9. Rafinăria Teleajen 5 1 0 4 73—95 2

10. Voința Bacău 5 1 0 4 66—108 2
Seria a n-a

1. ASA Tg. Mureș 5 5 0 0 75—56 10
2. Timișul Lugoj 5 4 0 1 81—61 8
3. CSM Reșița 5 3 0 2 75—66 6
4. Gloria Arad 5 3 0 2 70—65 6
5. Met. Copșa Mică 5 3 0 2 64—60 6
6. Banatul Timișoara 5 2 0 3 65—84 4
7. Știința Lovrin 5 1 1 3 73—77 3
8. Chimia Făgăraș 5 1 1 3 63—80 3
9. ASA Sibiu 5 1 0 4 54—61 2

10. Constr. Oradea 5 1 0 4 69—80 2

nie IONESCU — coresp. Ju«î.

Si- 
din

O ETAPĂ

CU MULTE PARTIDE ATRACTIVE
Campionatele de volei continuă 

cu partidele etapei a doua. Avînd 
în vedere că patru dintre formații 
vor lua startul, nu peste multă vre
me, în competițiile internaționale 
este interesant de urmărit, încă de 
acum, în ce măsură băieții de la 
Dinamo și Rapid, precum și volei
balistele de la Rapid și Penicilina 
Iași manifestă o bună formă spor
tivă.

In competiția feminină, partida 
dintre Medicina și Constructorul de
ține întîietatea, luînd în conside
rare faptul că fetele de la Con
structorul sînt autoarele surprizei 
din etapa trecută, cînd au învins 
pe I.E.F.S. (care are o misiune nu 
tocmai ușoară, duminică, în fața 
Universității, la Timișoara). Demnă 
de urmărit este și evoluția studen
telor clujene în partida ce o vor 
susține în sala Institutului Peda
gogic, cu colegele lor din București,

Incepind de azi, la Lugoj

START ÎN ULTIMELE COMPETIȚII ALE SEZONULUI
La numai o săptămtnă de la înche

ierea campionatelor naționale, călă
reții se afiâ, începînd de azi, 
gul unor noi dispute, întreceri 
se Încheie sezonul intern.

Timp de opt zile, la Lugoj,
buni sportivi de la șase cluburi și 
asociații se vor prezenta la startul 
unor tradiționale competiții. Este vor
ba de „Cupa Federației" programată 
azi ți mi ine, și „Cupa României" care

în pra- 
cu care

cel mal

se va desfășura între 13 și 15 octom
brie, la care și-au anunțat participa
rea Steaua, Dinamo, „Filmul" Bucu
rești, C.S.M. Iași și Rovine Craiova.

De asemenea, în zilele de 11, 12 și 
13 octombrie va avea loc și etapa fi
nală a campionatului de concurs com
plet, In urma căreia se va cunoaște 
noul deținător al titlului. în afara 
echipelor amintite, va fi prezentă și 
reprezentanta orașului gazdă, Mon
dial.

RALIUL AUTOMOBILISTIC AL CIȘTIGATORILOR LA LOTO-PRONOSPORT
Administrația de Stat Loto-Prono

sport, 
A.C.R. 
zilele 
Raliul 
lor la 
deschisă tuturor cîștigătorilor de 
autoturisme la sistemele Loto-Pro
nosport.

Toți cîștigătorii de autoturisme 
care doresc să participe la acest ra
liu vor trebui să se înscrie la unul 
din următoarele centre : I. Bucu
rești — str. Lipscani nr. 6, telefon 
13.75.36 ; II. Cluj — str. 30 Decem
brie nr. 27, telefon 1.21.49 ; III. Con
stanța — B-dul Tomis nr. 26, tele
fon 1.18.31 ; IV. Craiova — str. loan 
Cuza nr. 11, telefon 1.37.63 ; V. laș: 
— str. Alexandru Lăpușneanu nr. 
13, telefon 1.10.82 ; VI. Suceava — 
str. Ștefan cel Mare nr. 23, telefon

în colaborare cu Filiala 
— București, organizează în 
de 21—22 octombrie 1972, 
automobilistic al cîștigători- 
Loto-Pronosport, competiție

1.03.16 ; VII. Timișoara — B-dul Re
publicii nr. 6, telefon 3.06.63.

Cererile de participare se vor 
depune Ia filialele Județene A.C.R. 
de mai sus pînă la data de 15 oc
tombrie 1972. Se primesc înscrieri 
și prin poștă ; luîndu-se în conside
rare cererile de participare avînd 
pe plic ștampila poștei cu data ma
ximă de 15 octombrie 1972. Amă
nunte la toate Direcțiile Județene 
Loto-Pronosport și Filiale A.C.R.

• Au mai rămas doar trei zile 
pînă la închiderea vînzării biletelor 
pentru tragerea specială Loto din 
10 octombrie, tragere care atribuie 
în număr NELIMITAT : premii în 
numerar de valoare fixă și varia
bilă, excursii la Brașov cu petre
cerea Revelionului și autoturisme 
DACIA 1300 și Dacia 1100. Procu- 
rați-vă din vreme biletele.

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO DIN 

OCTOMBRIE 19726

FOND
1.182.214
report categ. I.

GENERAL DE PREMII : 
lei din care 239.936

EXTRAGEREA I : 25 3 27
15 43 90 16 72.

EXTRAGEREA a
71 23 2 49 56.

Il-a :

de la 
astfel:

52

lei

50

75

această 
în Ca

Plata premiilor 
tragere se va face 
pitală de la 14 octombrie 1972 pînă 
la 20 noiembrie 1972 Inclusiv : în 
țară de la 18 octombrie 1972 pînă 
la 20 noiembrie 1972 inclusiv.

Rubrică redactată de 
LOTO-PRONOSPORT

mai cu seamă că ele au 
etapa precedentă o replică 
de dirză jucătoarelor de la 
(ce vor întîlni, mîine. pe teren pro
priu, echipa Ceahlăul).

La Sibiu și la Constanța, echipele 
locale Farul și C.S.M. vor primi 
replica sportivelor de la Rapid și 
Penicilina, confruntări care se a- 
nunță destul de dificile pentru oas
pete.

Și în campionatul masculin, ama
torii de volei vor putea să asiste la 
cîteva întîlniri atractive. în sala 
Fioreasca, studenții de la I.E.F.S. 
susțin meciul în compania celor de 
la Politehnica Galați. Deși ambele 
echipe au fost învinse duminica tre
cută, în componența lor există ju
cători de bună valoare, capabili sâ 
furnizeze o partidă spectaculoasă, 
în celelalte jocuri, Steaua — Trac
torul Brașov, Dinamo — Voința A- 
rad, Rapid — Universitatea Cluj, 
Universitatea Craiova — Progresul 
și Viitorul Bacău — Electra, prima 
șansă aparține gazdelor, dar, firește, 
nu excludem posibilitatea ca și for
mațiile aflate în deplasare să reu
șească să învingă.

dat în 
extrem 

Dinamo

La Clu|, derby-ul etapei a ll-a

RAPID BUCUREȘTI-
DINAMO BRAȘOV

Astăzi, la Cluj și Buzău, iar mline 
Ia Pitești, vor avea loc întrecerile eta
pei a Il-a din campionatul inaugural 
al diviziei A de judo. Desigur, aten
ția este reținută de meciul de la Cluj, 
dintre formația campioană Rapid 
București și fruntașa clasamentului, 
Dinamo Brașov. De altfel, după păre
rea noastră, această partidă va fi de
cisivă pentru clasamentul final. Din 
păcate, formația giuleșteană nu va ali
nia cea mai bună garnitură deoarece 
cîțiva dintre sportivii de bază au ple
cat să-șl satisfacă stagiul militar, iar 
Cornel Roman, campionul național al 
categoriei 70 kg, a fost accidentat la 
prima etapă și nu se știe dacă va pu
tea fi folosit. Apoi, cele două echipe 
vor primi replica formației locale 
Universitatea. La Buzău un triunghiu
lar interesant : Constructorul Miercu
rea Ciuc — Șc. sp. 2 București — Șoi
mii Buzău. Favorită este echipa din 
Buzău. Din triunghiularul de la Pi
tești, I.E.F.S. — Vagonul Arad — 
Montorul Pitești, meciul I.E.F.S. — 
Vagonul se anunță foarte echilibrat.

Iată clasamentul după 
mei etape :

partidele pri-
1. Dinamo Brașov 2 2 0 0 10—0 2
2. Vagonul Arad 2 2 0 0 5—3 2
3. Șoimii Buzău 2 10 1 5—3 1
4. Rapid București 2 10 1 5-4 1
5. Școala sp. 2 Buc 2 10 1 3—4 1
6. I.E.F.S. 2 10 1 3—6 1
7. Construe. M. Ciuc. 2 10 1 3-7 1
8 Universitatea Cluj 2 0 0 2 3—4 0
9. Montorul Pitești 2 0 0 2 2—1 9

tnooerU.il


Nr. 7198 Sportul Pag. a 3-a

IMPERATIVUL ETAPEI
Fotbalul intră în linia dreaptă a sezonului de 

toamnă.
Campionatul și echipa națională, au, în săptă- 

mînile care urmează, o agendă încărcată, plină de 
date importante, cu repercusiuni pentru întregul 
sezon competițional 1972/1973. Că toamna n-a în
ceput prea bine pentru fotbalul nostru, nu e un 
secret și nici nu ne-ar fi folositor să o ascundem. 
Reprezentativa s-a arătat în penumbră la Craio
va și Helsinki; iar campionatul care trebuie să 
vină totdeauna cu rezerva lui de forțe, de in
spirație, de optimism, dacă vreți, pentru selec
ționată, nici el nu e foarte inspirat în aparițiile 

, lui duminicale.
Mîine, el își face a șasea apariție în arenă. 

E un moment semnificativ din activitatea de 
toamnă a formațiilor noastre-etalon. De ce? Pen
tru că se petrece cu trei zile înaintea unei noi 
evoluții a echipei naționale și el poate servi drept 
pledoarie numelor noi — de acum și din viitor — 
ale selecționatei. Apoi, el vine la cîteva zile după 
Ce s-a încheiat primul tur al cupelor europene 
de unde s-a ieșit mal bine ca altă dată dar mai 
slab ca anul trecut i cu numai 50% din efectivul 
prezentat la start. Și apoi, mai e și aprecierea 
generală că Divizia A e mult mai pa? dă. mai 
neconvingătoare ca joc decît predecesoarea ei (ia 
același moment), dar, în schimb mai aprinsă, mai 
„colorată" la nedoritul capitol al nesportivi tații. Ni
mic nu ne demonstrează mai obiectiv șj ma: real 
că nivelul campionatul a scăzut decit verif câr le 
directe din jocurile internaționale. Și, așa cum 
Spbneam, primele semne ale sezonului de toamnă 
tiu ne satisfac.

Credem, de aceea, că etapa de mîine ap curea

constitui semnul că echipele din „loja" fotba
lului românesc și-au dat seama de prevestirile 
cenușii ale începutului de toamnă și vor să le 
anuleze prin singurul argument valabil > JOCUL 
LOR. Dacă știm foarte bine că procesul de an
trenament conține încă destule imperfecțiuni în 
modul cum este executat, tot așa sîntem convinși 
că echipele noastre nu arată în campionat ceea 
ce știu și pot pentru că nu reușesc să arunce 
această haină a jocului, reținut și excesiv de 
calculat, prea mult dominat de calculul clasa
mentului. Toate marile meciuri — șj ele nu sint 
decît din categoria marilor finale, deci a marilor 
mize — au fost întotdeauna acelea în care 
partenerele AU JUCAT DIN PLĂCEREA DE A 
JUCA UlTlND, REUȘIND SA UITE PREȚUL 
ACELOR ÎNT1LNIRI CARE AU DEVENIT DE 
NEUITAT. Noi cerem formațiilor noastre să se 
abandoneze acestei plăceri, singura ce da fotbalul 
de înaltă clasă, atît de drag nouă tuturor. Acesta 
ar fi imperativul etapei • UITAȚI CLASAMEN
TUL ȘI PUNCTELE, UITAȚI ADVERSITĂȚILE 
ȘI AMBIȚIILE MICI, DARUIȚI-VA JOCULUI, 
NUMAI LUI, ȘI NU SE POATE CA FOTBALUL 
PE CARE ÎL VEȚI PREZENTA SA NU FIE CU 
TOTUL ALTUL. Fostul internațional Băcuț L 
spunea odată i ,,La marea echipă de la I.T.A. 
nici nu ne gîndeam la gol. la rezultat. JUCAM ți 
rezultatul normal venea. Cînd scrișneam din dinți 
pentru un gol, pentru un egal, cînd ne gindeam 
la ce va fi DUPĂ meci, niciodată n-am făcut un 
fotbal de clasă..." Socotiți oare că spusele fostului 
nostru internațional și-au pierdut măcar un dram 
de valabilitate, acum ?

ETAPA A Vl-a A DIVIZIEI A

C.F.R. CLUJ A. S A. Tg. MUREȘ F.C. ARGEȘ-PETROLUL
Partidă socotită pe drept cuvînt 

derbyul etapei, care opune cam
pioanei en-titre pe actualul lider al 
clasamentului.

învinși în campionatul trecut, pe 
teren propriu, cu 2—1, elevii lui Ilie 
Oană vizează revanșa sau cel pu
țin o remiză. Este un deziderat 
greu de împlinit, potențialul de joc 
al argeșenilor, modul lor de expri
mare în „Trivale" acordîndu-le pri
ma șansă. (Gheorghe N’ERTEA).

U.T.A. TRECE
ARAD, 6 (prin telefon, de la tri

misul nostru). Sportivii arădeni in 
fierbere : de multă, foarte multă 
vreme, U.T.A. nu a mai fost pe lo
cul XV în clasamentul primei di
vizii ! Din anii 
pentru evitarea 
de atunci multă 
reș și U.T.A. a 
una dintre cele 
ale României.

Căutîndu-se preîntâmpinarea unor 
insuccese viitoare și Incercin- 
du-se redresarea echipei, zilele tre
cute a avut loc o ședință cu parti
ciparea întregului lot, ședință la 
care a luat parte conducerea clubu
lui și a secției. Cu acest prilej s-a 
anunțat definitiva numire ca antre
nor principal a lui Toma Jurcă și 
a fost dat un avertisment in scris și 
verbal întregii echipe pentru neres- 
pectarea sarcinilor trasate de an
trenor. Un ultim avertisment au 
primit jucătorii Petrescu. Calinin, 
Pîrvu, Vidac, Ziller și Axente pen
tru lipsă de pregătire și joc neco- 
respunzător. In același timp s-a a- 
nunțat trecerea lui Sima la lotul 
de tineret-rezerve. In schimb, Con- 
druc (fost la Minerul B. Mare), 
Căldăruș (de la Chimia Suceava), 
Butaș și Cura (de la echipa de ti-

cînd dădea bătălia 
retrogradării. Dar, 
apă a curs pe Mu- 
devenit între timp 
mai stimate echipe

ergem
SIMBATA

ATLETISM : Stadionul Hepu- 
blicii, ora 14,30: Dinamovîada 
temațlonală.

BOX : Sala Gluleștl, or* 
Combinata Rapid Metalul 
Combinata Portul Constanța 
Cimentul Medgidia, meci din 
drul etapei a treia a 
Box

FOTBAL t Teren 
ora 15,30: Autobuzul 
Gioroglrla (Div C).

HANDBAL : Teren 
ora 16,30: Confecția 
(B.f.)

POLO : Bazinul Dinamo, ora 17: 
Progresul — Dinamo (Dlv. A).

POPICE : Arena Frigul (str. 
Fintlnlca 361, ora 18: meciuri fe
minine de divizia A: Frigul Buc.
— Instalatorul Buc; arena Laro
met. ora 16 : Laromet Buc. — 
Gloria Buc.; arena Glulești, or* 
16: Rapid Buc. — Voința Buc.

TIR; Poligonul Tunari, ora »: 
campionatul național al senio
rilor, armă liberă calibru redus 
3V40 focuri, talere (șanț $1 turn).

VOLEI: Sala Dinamo, ora 16: 
Medicina — Locomotiva (m B)„ 
Medicina — Constructorul (f.A), 
C.P.B.-AS.E. (f.B),

DUMINICA
ATLETISM : Stadionul Repu

blicii, ora 10,45: Dlnamoviada in
ternațională.

BOX: Sala Uzinelor Semănă
toarea, ora 10: Gala de selecție 
pentru juniori și tineret.

FOTBAL: Stadionul Republicii, 
ora 15,30: Sportul studențesc — 
U.T. Arad (Divizia A); stadio
nul „23 August", ora 15,30 Steaua
— C.S.M. Reșița (Div. A); stadio
nul Politehnica, ora 11 : Sportul 
studențesc — U.T. Arad (Div. A 
tineret); teren Ghencea, ora 10.30: 
Steaua Buc. — C.S.M. Reșița 
(Div. A tineret) ; stadionul Me
talul, ora 11 : Metalul Buc. — 
Progresul Buc. 
Laromet, ora
— Dinamo Obor (Dlv. C) ; teren
Flacăra Roșie, ora 11 : Flacăra 
Roșie Buc — Unirea 
(Div. C); teren Sirena, c* .
Sirena Buc. — Celuloza Călărași 
(Div. C): teren C.P.B., 
șoimii Tarom — Olimpia 
Sărat (Div C) ; teren Laromet, 
ora 9: Tehnometal Buc. — Voința 
Buc (DIV. C).

HANDBAL : Teren Gluleștl, 
ora 9: Rapid — Voința Bacău 
(mB); teren Tineretului, ora 10: 
Steaua — Voința Buc. (m.A); 
ora 11,19: Unlv. Buc. — Textila 
Buhușl (f.A.); teren Progresul, 
ora 16,30 : Progresul Buc — Ra
pid Buc. (f.A.),

HOCHEI: Patinoarul .23 Au
gust" : ora 8,30: I.P.G.G — A- 
vîntul Gheorghlenl; ora 11 : Du
nărea Galați — Tîmava Odor- 
hel; ora 16: Steaua — Agrono
mia Cluj; ora 18,30; Dinamo — 
S. C. M. Clue (meciuri din .Cupa 
României").

LUPTE LIBERE : Sala Pro
gresul, ora, 10 : meciuri în ca
drul campionatului pe echipe 
div. A: progresul Buc, — Stea
gul roșu Brașov — Progresul 
Brăila; sala Horească Gî Dina
mo ■— Autosport Sf. Gheor
ghe — Nicolina Iași; sala clubu
lui Steaua: Rapid — Dinamo 
Brașov — Steaua,

POLO : Bazinul Dinamo, de la 
orele 11 și 17: Dlnamo — Rapid 
șl Rapid — Progresul (Dlv. A.).

POPICE : Arena Constructorul, 
ora 8: reuniuni de divizia A 
masculin : Constructorul Buc — 
FlacJira Ctmpina: arena Gloria 
ora 8 : Gloria Buc. — Rulmentul 
Brașov.

TIR : Poligonul Tunari, ora 
8.30: campionatul național al se
niorilor. pistol liber 60 f. băr
bați, pistol sport 304-30 f fe
mei, talere aruncate din turn, 
armă standard 3X20 f. bărbați, 
festivitate de premiere (ora 14).

VOLEI : Sala Floreasca, ora 9 : 
Steaua — Tractorul Brașov. 
I.E.F.S. — Politehnica Galați 
(m A). Viitorul — Voința Con
stanța, I.T.B — Politehnica Ga
lați (f.B.): sala Glulești. ora 10: 
Rapid — Universitatea Cluj 
(m.A): sala Dinamo ora 9: Di
namo—Ceahlăul P. Neamț (f A), 
Dinamo — Voința Arad (m.A); 
sala Inst. Pedagogic, ora 9: U- 
versltatea Buc — Universitatea 
Cluj (f.A): sala Progresul, ora 
11 • Progresul — Voința Buzău 
(f.B)

Cupel F

in-

ls:

4-

R.

Autobuzul,
— Sportul

Dlntmo, 
Voința

C.S.M.
J stadionul 

Metalul
(Div. B); teren 

11: Laromet Buc.

Flacăra 
Tricolor 
ora 11 : •

ora 11:
Rm.

JIUL-DINAMO

cu.

8

Ettimie IONESCU
e iată

CLUJ : Mi

DINAMOVIADA

etc A* 
rephea 

că intre 
Ckrijenkc

— Ehe, tinerii de azi! Parei vid 
că n-or să vrea să ajute o „bătrînă 
doamnă"4 să urce una din treptei» 
astea !

RAPID :
■Stefa-.;

Vechii adversari se regăsesc după mu’.ți ani t Nikolai Karakulov fi Ale
xandru Sroenescu

SANCTlUhH DICTAT! 
DE COMISIA 

DE DtSCFL'NA 

ir*1*(r>i« ta «aete 
Dtvuwe A. B 0 C. 
diseipttnS * P_* P. * 
loarei* saacuaai:
• FazeXas (A-SA. Ttrca 

rvșț — 3 eiap*
• Solyom (A.S_A Ttrra lfareș) 

— mustrare ;
• S ecu ia ZAmflr OCsml

Bala Mare) — 4 e<ape s 
dare;
• Mrlba« (FC 

etApe ;
• Anton (■
koduq imn

bitroloi — ea aa «
• Terewat 4< )K >1 

Por**i;f-J1 Tț

• s-a iax
buia: Petr«
în Intima 
unor p*n*a 
arest drept.

TIR
(Urmare din pag. I)

cum sînt Nicoiae Rotaru, medaliat 
cu bronz la această probă la recen
tele J.O., Ștefan Caban, Veronica 
Stroe, Ana Goreti, multipli campioni 
ai țării și alții n-au reușit să ob
țină rezultate pe măsura capacității 
lor. Un alt exemplu elocvent ar fi 
și evoluția metalurgistului Gh. Vlă- 
dan, care realizează, de regulă, cifre 
în jur de 590 p Ia 60 focuri ; acum, 
el a fost de nerecunoscut, marcind 
542 p și văduvind astfel echipa clu
bului Metalul București de un loc în 
fruntea clasamentului.

Proba care constituia „capul de a- 
fiș“ al întrecerilor inaugurale, pis-

S C. BACĂU- FARUL
a dlnamoviștilor (locul secund), 
E.ci comportarea din etapa ante
rioară țtn timp ce Jiul a dispus la 
un scoc edificator ce U.T-A. în ce- 
plasare, Dinamo, a cîștigat acasă) 
eu pct servi ca argumente decisi
ve. Dea. imprevizibilul celor 90 de 
emule— (Paul SLÂVESCU).

VLAD : Hm... De unde mi-»
cunoscut soclul ăsta ? Nu de mult, 
parcă— parcă noi—

FORMAȚIILE FATA IN
_ T-A-:

CsnA

(F. L&xLr-,

Boe, Grigoras, O-
Slsture-vcu 

UI Oiaom'.

ATLETISM

In prima zi a campionatelor naționale
toiul viteză, a revenit cu destulă u- 
șurință dir.amovistului .Marcel Roșea, 
care preluase conducerea încă din 
manșa L El a avut un finiș exce
lent la primele 30 de focuri cînd la 
cele două serii de 4 secunde a punc
tat o spectaculoasă sută, reslizînd 
astfei 592 p cu care a cucerit titlul. 
O luptă pasionantă, cum 
fost dat să vedem, s-a i 
locurile II și III, între 
Dan Iuga (medaliat cu
Munchen la pistol liber) . _____ .
dar foarte talentatul pistolar al clu
bului Steaua, Ion Corneliu. Ambii 
au terminat proba cu cite 588 p și. 
conform regulamentului, au tras ba
raj pentru departajare. După prime
le 15 focuri (3 serii la 4 sec) ei

i rar ne-a 
dat pentru 
.olimpicul* 
argint la 
Si tinărul.

au
i

TRĂGĂTORII BRAȘOVENI AU EVOLUAT

CU SUCCES LA BUDAPESTA
Recent a avut loc la Budapesta 

întîlnirea internațională bilaterală 
de tir între Ujpesti Dozsa din capi
tala Ungariei și Selecționata muni
cipiului Brașov. Trăgătorii brașo
veni (components ai secțiilor de la 
Metrom și Activul) au avut o com
portare frumoasă, în special, la pro
bele de pușcă unde au cîștigat to. le 
locurile întîi, la individual și echipe.

Brașovenii au terminat victorioși 
la următoarele probe : r șcă cu aer 
comprimat 40 f. fete — Eva Olah 
383 p, echipe (fete și băieți) 1391 p

(Dozsa 1378 p) ; armă standard 60 f. 
culcat fete — Eva Olah 589 p, pe 
echipe 2333 p (Dozsa 2318 p) ; ar
mă standard 3 X 20 f. fete — Ana 
Pali 544 p, băieți — Laurențiu Ilo- 
vici 560 p, pe echipe 2167 p 
(Dozsa 2165 p).

Probele de pistol au revenit spor
tivilor clubului gazdă: pistol cu 
aer comprimat 40 f — Livia Stal- 
mayer 377 p și Gyula Bacsi 370 p ; 
pistol sport 30 + 30 f — Laszlo 
Csele 542 p ; pistol viteză 60 t. — 
Istvan Derdak 567 p.

punctat cit* 144 și a urmat ce. âe-al 
doilea baraj. După prima serie IufS 
a țintit 411, Corneliu la fel, Ln cea 
de-a doua egalitatea s-a menținut din 
nou : 49—49. La ultimele cinci focuri 
Iuga a reușit din nou 49 puncte, iar 
adversarul său ‘ * '
naționalelor a
Iul

REZULTATE;___ _____________________
dus 60 focun culcat seniori: i. ș Lu- 
pașcu (IEFS) 590 p, 2. Gh. Slcorsch! 
(Dinamo) 587 p (ultima decadă 99) 3.
M. Marin (Metalul) 587 p (98), 4 M.
Antal (IEFS) 586 p, 5. N. Rotaru (Me
talul) 533 p, 6. D. Lucache (Medicina 
Iași) 585 p. Pe echipe: L IEFS (S. Lu- 
pașcu. M. Antal. R. Welnerich 578 p 
și M. Axente 569 p) 2323 p, 2. Steaua I 
2321 p. 3. Dinamo I 2316 p. Armă stan
dard 66 f. culcat senioare: 1. Edda Bala 
(IEFS) 583 p, 2 Marina Vasiliu (Dinamo) 
581 p, 3. Angela Tudorică (Dlnamo)
575 p, 4. Aurora Podaru (Unirea Foc
șani) 578 p, 5. Ana Pali (Voința Bra
șov) 578 p, 6, Veronica Stroe (Dlnamo) 
577 p. Pe echipe: 1. IEFS (Edda Baia, 
ioana Soare 570 p și Magda Borcea
576 p) 1731 p, 2. Dinamo II 1728 O, 3. 
Unirea Focșani 1725 p pistol viteză

f: 1. M. Roșea (Dlnamo) 592 p (pe 
manșe: 297 — 295), 2. f)- Iuga (Dlna
mo) 588 p (294—294) la baraj 146—148, 
3. I. Corneliu (Steaua) 588 p (293—295) 
la baraj 146—145, 4. G. Maghiar (Dlna
mo) 587 p, 5. V. Atanaslu (Steaua) 585 
p. 6. M. Nlță (Olimpia) 583 p. Pe echi
pe: 1. Dinamo (M. Roșea, G Maghiar, 
I. Tripșa 580 și R. Vidrascu 575) 2333 p 
* - ------ : —' „. * IEFS 2233 p. La
sheet (talere aruncate din turn) după

------- . - ------- . o PlntnIe

48 §i astfel „argintul* 
revenit dinamovlstu-

armă liberă calibra re-

2. Steaua 2331 p, 3.

prima manșă (75 buc.): 1.
(C.S.O. Bala Mare) 73 4, 2. V. Petrovan

Iurcenco 65 t (ambii de la68 t, s. FI. 
Steaua).

întrecerile 
armă liberă
aruncat* din șanț (1 ske*K

continuă azi cu probai® de 
calibru redus 3x40 f, talere

SPORTUL STUDENȚESC-U.T.A.
în avionul cursă specială care 

transporta loturile Rapidului și 
U.T.A.-ei în Suedia, Flavius Dorni
ce își mărturisea speranțele în re
dresarea echipei arădene. lată cum 
argumenta el atunci : „...Avem un 
program favorabil in următoarele 
etape ; jocuri ușoare cu Jiul — a- 
casă. cu Sportul — Ia București,..". 
Cit de ușor a fost meciul cu Jiul
— s-a văzut. Cît de „ușor" va fi 
cel cu Sportul ? — nu e greu de 
anticipat, judecind și după ultima 
evoluție a studenților în Capitală, 
deci după precedentul cu Dinamo. 
Ceea ce se anunță, însă, în afara 
oricăror îndoieli este un angaja
ment fără menajamente al celor 
două adversare de mîine, care vin
— să nu uităm — după 9 (nouă !) 
goluri primite în etapa precedentă 
și „locuiesc" pe deloc liniștitoarea... 
alee a lanternei roșii. (Marius PO
PESCU).

STEAUA-C.S.M. REȘIȚA

Ce se poate spune despre această 
partidă care opune experimentatei 
formații bucureștene o echipă mai 
puțin deprinsă cu rigorile Diviziei 
A ? Că, potrivit unei logici elemen
tare a fotbalului (atunci cînd ea 
devine operantă), Voinea, Dumitru, 
Tătaru et. comp, n-ar trebui să 
aibă emoții. Valentin Stănescu are 
-. mari greutăți în alcătuirea for
mației, nu mai puțin de patru din
tre jucătorii lui fiind accidentați :

Iordache, Smarandache, Dumitriu 
IV și Iordănescu iar Cristache sus
pendat din prima formație.

Vor putea răsturna pronosticuri
le băieții lui Reinhardt ?

Greu de admis, deși un 
de dată recentă, consemnat 
șitul partidei Dinamo —
studențesc, pare să ne contrazică. 
(Eftimie XONESCU).

rezultat 
la sfîr- 
Sportul

UNIVERSITATEA CRAIOVA U •< CLUJ

I
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PROGRAMUL CONCURSURILOR
SIMBATA

ora Ut 35 ten marș (în pădurea
Masa)

or* iu* esocan

Bâ-

ora 
oca

14J»
15.»

FaauvriaMa o* deschid** 
prS-tuâ
49* mg — finală 
înălțime 
c.sc F

B

ora 15.» IM m F — serii
ora 15JG 1» m B — serii
ora 1S.44 4M M B — Enală
ora 1S.54 V* X F — sem
ora 1CM !•* ■ F — finală
ora 1S.1» IM m B — finală

lungime F
B

ora 
ora 
ora 
ora 
ora 
ora 
ora

greutate 
suliță F 
15** m F _ finală
W0 m B — finală
460 m F — finală

ora 
ora

ora 
ora 
ora 
ora

DUMINICA
110 mg — serii10.45 .

11,80 Înălțime F 
disc B 
lungime B

H.M 2Oo m B — serii
11.15 200 m F — serii
11,25 1500 m B — finală
11.45 110 mg — finală 

greutate F
12,00 800 m F — finală
12,20 100 mg F — serii
12.30 —* “
12,35
12.40
12,55
13.10
13.50
14,00
10.10 Festivitate* fi* tnchldero

suliță B
200 m B — finală 
200 m F — finală
100 mg F — finală 
toooo m
4x400 m F
4x400 m B

Meciul se va disputa deci, pe te
renul din Tg. Jiu (cel din Craiova 
fiind suspendat timp de o etapă) 
unde, oricum, craiovenii au mai 
multe motive să se simtă ca la ei 
acasă. Băieții lui Cemăianu au 
făcut eiteva partide bune în acest 
sezon și. in mod normal, nu se pot 
poticni in etapa de mîine, mai ales

că „U“ Cluj acuză oboseala unui 
meci greu la mijloc de săptămină 
și tristețea de a nu se fi calificat 
mai departe într-o competiție euro
peană. Anul trecut, Lică îi învingea 
aproape singur pe craioveni. N-ar 
fi exclus ca acum, Marcu, cu for
ma sa recunoscută, să răzbune în- 
frîngerea de atunci. (Ion CUPEN).

STEAGUL ROȘU
Tristă soartă pentru neașteptata 

lanternă* • Sa încerce renașterea 
pe verticala clasamentului, tocmai 
la Brașov, acolo unde în actualul 
campionat elevii lui Proca au în
scris opt goluri în două partide 
fără să primească vreunul ! Toc
mai în fața unei echipe care în 
campionatul trecut a spulberat tea- 
mul giuleștean și sub TÎmpa (5—1 !) 
și în Capitală (5—1 O, în fața unei 
echipe care vrea să demonstreze în 
duel direct că Adamache e 
bun decît Răducanu ! Intr-un 
menea context, să gîndești la 
șansă. tu. formație fără nici o 
tone, pare o mare aventură. Dar de 
dte ori fotbalul nu s-a dovedit o... 
aventură ! Mai ales că giuleștenii 
î»i amintesc de timpuri cînd remi
zau sau cîștigau la Brașov I (Mir
cea M. IONESCU).

voi cu...

vreo 
vic-

ADAMACHE : Fiecare
șui lui; noi cu... Steagul, 
lanterna 1 Care pe care ? !

Desene de : S. NOVAC

LA 11 OCTOMBRIE 0 NOUĂ ETAPĂ
ÎN „CUPA ROMÂNIEI"

în competiția dotată cu „Cupa 
României", în ziua de 11 octombrie 
se va disputa o nouă etapă. Iată 
programul i

Forests Fălticeni — Străduința 
Suceava, C.S.M. Suceava — Minerul 
Gura Humorului, Viitorul Vaslui — 
Relonul Săvinești, Trotușul orașul 

‘ - Textila Bu-
— Construc- 

Gheorghiu-Dej, 
Constructorul Ga- 

Pe-

Gh. Gheorghiu-Dej 
huși, Bradul Roznov 
torul orașul Gh.
U.R.A. Tecuci ________
lăți. Industria strmei Buzău 
(rolul Berea, Azotul Slobozia —_ Ma
rina Mangaiia, Tehnometal 
cești — I M U. Medgidia, 
TĂROM București — 1 
giu. Petrolul Videle II 
București. Electronica Obor

. rești - 
Mor eni
păți Sțnaia

Bucu-
____ Șoimii 
Olimpia Giur- 

— Autobuzul 
__ ____ _. Bucu- 

Poiana Cîmpina, Flacăra 
Caraimanul Bușteni, Car- 

i.C.I.M. Brașov, Chl-

mia Găești — Dacia Pitești, Auto
matica Alexandria — Flacăra roșie 
București, Dunărea Calafat - Răsă
ritul Caracal, Știința Petroșani — 
Minerul Ghelar, Minerul Lupeni — 
C.F.R. Simeria, Minerul Oravița —. 
Metalul Oțelul roșu. Vagonul Arad 
— U.M. Timișoara, Aurul Brad — 
Unirea Alba Iulia, Unirea Dej — 
C.I.E. Gherla, Metalul Oradea — Ra
pid Jibou, Victoria Cărei — Topi- 
torul Baia Mare, Minerul Baia Bor- 
șa — C.I.E. Sighet, Soda Ocna Mu
reș — Chimica Tîrnăveni, Minerul 
Rovinari — Pandurii Tg. Jiu, Meta
lul Sibiu — Independența Cisnădie, 
Lacul Ursu Sovata — Textila Odor- 
hel. Oltul Sf. Gheorghe — Carpațl 
Covasna, C F.R Sighișoara II - In
dustria sîrmei C. Turzii.

Toate meciurile vor începe la 
ara 15.
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ROMÂNIA A FĂCUT DIN MJU MICI EGAL CU S.UA
PREGĂTIRI PENTRU

VIITOARELE MECIURI
INTERNATIONALE

• Echipa noastră masculină putea Insă clștiga această !:t :?•
• Iugoslavia și U.R.S.S. la egalitate de puncte • U.R S S. și Bjgî.iâ

domină Io turneul femioii

oftă a
ea

9

DE FOTBAL

SKOPLJE, 6 (prin telefon, de la 
trimisul nostru special).

Runda a 9-a, cu care turneul final 
masculin al Olimpiadei de șah se 
apropie să intre în linia dreaptă a— 
sosirii, a programat cîteva întîlniri 
extrem de importante pentru confi
gurația părții superioare a clasa
mentului. Dintre ele, trei s-au impus 
cu deosebire atenției, fiind de altfel 
alese de organizatori pentru a fi 
televizate alternativ, prin sistemul 
interior de transmisie, instalat în 
complexul de săli unde se desfășoa
ră marea competiție- Este vorba de 
meciurile Iugoslavia — Ungaria, 
U.R.S.S. — Cehoslovacia și România 
— S.U.A.

Vom începe relatarea cu jocul 
dintre echipa noastră ți cea ameri
cană (scor final 2—2, ca ți tn semi
finală), în care șahiștii români au 
fost la un pas de o mare victorie- 
Dacă șansele care s-au ivit pe table 
ar fi fost fructificate integral, re
zultatul putea deveni 3’/i—*/î sau cel 
puțin 3—1 în favoarea României. 
Dar lată cum s-au petrecut lucru
rile... La prima masă, Gheorghiu (cu 
negrele) l-a întîlnit pe Kavalek și 
a jucat o foarte tăioasă variantă din 
siciliana (Najdorf), utilizată recent 
și In meciul Spasski — Fischer. La 
mutarea a 9-a, Kavalek a sacrificat 
un cal (foarte hazardat, după păre
rea noastră), obtinînd atac asupra 
regelui negru, rămas derocat în cen
tru- Cu o mutare de damă, destul 
de simplă, Gheorghiu putea opri 
ofensiva, după care adversarul său 
ar fi avut o piesă mai puțin, fără 
compensație. Dar el a jucat neatent, 
permlțîndu-i albului o nouă combi

nație, prin care acesta a cișt-cat 
dama și doi pioni, pentru trei mese 
ușoare. Treptat, porifia negrului s-a 
șubrezit, prăbusmdu-se la mutarea 
a 35-a. Egalitatea a readus-o Gte- 
țescu, care l-a tavtas cu negrele pe 
Benko, după un foarte precis si ve
hement atac pozițional Ctocâitea a 
acceptat, la mutarea r"-a, repeta
tele propuneri de remiză ale --- 
Byrne, deși poziția sa dismmca de

Intr-un cadru festiv, vineri 
la Belgrad, președintele losip 
Broz Tito a primit pe șefii 
delegațiilor participante la O- 
limpiada de șah, care are lac 
la Skoplje. Președintele Iugo
slaviei a arat succes oaspeților, 
subliniind importanta acestui 
eveniment sportiv Ia care par
ticipă unii dintre cei tnai re- 
numiți jucători din lume. In 
numele participantelor, a vor
bit dr. Max Euwe, președinte
le Federației Internationale de 
Șah. (Agerpres).

resurse ceva mai bune. Printr-un ex
celent joc de concepție, Ungureanu 
l-a adus într-o situație net pierdută 
pe Bisguier. Dar, aflindu-se în mare 
criză de timp, el n-a observat re
petarea de trei ori a poziției, ceea 
ce i-a oferit marelui maestru ameri
can o remiză cu totul nesperată. In 
ciuda acestor regretabile scăpări, 
rezultatul nu este rău. tinînd seama 
că am întîlnit o formație alcătuită 
numai din mari maeștri, iar întrea-

f zetese 
âda ei 
*e Lr3

PREȘEDINTELE C. I. 0.
MONTREAL. 6 (Agerpres). — 

Noul președinte al Comitetului in
ternațional olimpic, lordul Killanin, 
va vizita, la sfîrșitul acestei luni, 
orașul Montreal, gazda celei de-a

—-------------------------------------------- -

VA VIZITA MONTREALUL
21-a ediții a Jocurilor Olimpice de 
vară.

Președintele C.I.O. va purta con
vorbiri cu organizatorii Olimpiadei 
și va participa apoi la reuniunea 
Comisiei executive a C.T.O.

i Fvrt-wr*. crzX sase adesea 
rigfct fe safe, a * >

IXzare rr>~*--a~e —— t—— —3,
dex. se ree-ariâ rtzstecQa msarsar*
<2—2-, S- Dtaaeaaarca fcr-zaate-. £> 
a Cerwaaei — î-a. • pamdă —
trei J.râ). vânorsa zeci a Seaoan 
swa tigshan > j—= -sat 
trersriă fe acrise sasenaarâx. a 
venirea eritpe-. R-D. Gr nai—1. ca 
va ctșrigi. probată: ea 4—X H fin 
ronseaiiz rezriîaeaj de ecefica 
2—<~-i ea-e s-a ferisesas r-r 
Potarâ — Otaoâa. Iată s *oâ » 
zultate finale dm ~—*~A a t-a • 
UJLSS. - Elvețm 4—C. Brigaria - 
Suedia 2%—1S-Clasamental după 9 rnâe : ?_g>- 
sla-ia 24'- dk UJUSJ5L 24'- Unga
ria 22'--. R.F. a Germaniei 29. Ro
mânia. Bulgaria șs Celsoslc .a—a 
19’:. Spania 18 (Ik S.U-A. și Olaz- 
da 18. Polonia 13. Suedia 14’ : 
Argentina 14 (1). R.D Germană 13 
<2). Danemarca 12' ■_ (Ik Elveția 14 
In runda a 16-a adversara Rrcii 
este echipa Spaniei.

★
Turneul feminin este dominat 

echipele U.R.S.S. și Ungar.-» 
căror îr.tîlnire dte ultima rundă 
fi, probabil, decisivă pentru de* 
narea campioanei olimpice. In mda 
a 3-a : U.R.S.S. — Bulgaria 1’ : >
Ungaria — R. F. a Germaniei 1—0 
(1). Cehoslovacia — Anglia 1: ,— 
Echipa României a terminat la ega
litate cu reprezentativa R.D. Ger
mane, ambele partide fiind cstig-te 
cu negrele (Nowara — Polihroniade 
0—1, Baumstark — Just 0—lk Cla-a- 
mentul : U.RS.S 5'- ș , Ungaria 4* • (1). R. ~ ~ - * - - - -
vacia 3. R. 
România si 
In runda a 
Ungaria.

(U

și

de
s~a

U.RS.S. 5' , , Ungari 
D. Germană 3" Cel

F. a Germaniei 2 
Bulgaria 2. Anglia 
4-a. România intilneț

Valeriu CHIOSE

br*.
CK

Astăzi se împlinesc 23 de ani de 
’a n-ea Republicii Demo
crate Germane. întreaga țară a în- 

lina de *7 octombrie cu 
MX —ccese. iar sportivii s-au pre
zentat cn an bilanț rodnic, apre
ciat atit in patrie, cit și peste ho
tare. Este vorba desigur, în special 
de coaspcrtarea reprezentanților 
R. D. Germane la Jocurile Olimpice 
<5e la Muncben. Cele 66 de medalii 
cneetite cu acest prilej constituie o 
fiaentt a pregătirii lor temeinice, a 
afirmări: lor depline pe plan inter- 
antfaoaL Dnr, despre Olimpiadă s-a 
—a- norbtl și fără îndoială acest 

•- se va mai comenta.
*- R. D Germană se consideră că 

succesele de la Jocurile Olimpice 
r. t. : r’ si ele sîrrt
9 creserivtă normală a avîntului pe 
care l-a leat activitatea sportivă de 
— — i a ctxxfiținor excelente pentru 

-^2 57-r-v'v:. de care se
riur_r* tneretul patriei.

în rfndurile de mai jos vom 
SEldta cîteva dintre principalele 
preocspAri ta domeniul culturii fi
ice r sportului, care stimulează 
• - ri:vă si sportul de
pert:-man-4 in întreaga țară.

Spamarii.adele R. D. Germane sint 
*-“"aleie competiții de masă care 

se -»f»—rează în fiecare an și an- 
Cvsează de fiecare dată peste 
IfeSSiMS de tineri. Din această 
—^-<ă masă se nasc viitorii cam- 
paeen ș: recordmani. Se afirmă, și 
pe bură dreptate, că în întreaga

țară baza de masă este generatorul 
sportului de performanță.

Fiecare școală posedă baze spor
tive și instalațiile necesare practi
cării sportului : săli de gimnastică, 
terenuri, stadioane proprii ca și po
sibilitatea de a folosi pentru antre
nament bazinele de înot, terenurile 
acoperite, ca și patinoarele asocia
țiilor sportive. în majoritatea car
tierelor de locuințe, sînt amenajate 
terenuri de joacă pentru copii și di
ferite construcții sportive.

Baza științifică este de asemenea 
un factor important în continuarea 
dezvoltării sportului de perfor
manță. Antrenori cu o înaltă califi
care, instructori și cadre de specia
litate conduc activitatea tehnică și 
științifică a cluburilor și asocia
țiilor sportive. Pe lingă marile clu
buri funcționează centre de cerce
tări științifice (D.H.F.K, Leipzig,

Dynamo Berlin, Wismut Aue, Ein- 
heit Dresda etc.), care își profilează 
activitatea pe o temeinică muncă 
de studiu și metode moderne de 
antrenament.

într-o analiză făcută recent de fo
rul sportiv suprem din R. D. Ger
mană (D.T.S.B.) s-a arătat că în 
viitor se va acorda și mai mare 
atenție dezvoltării activității de 
cultură fizică și sport, în special a- 
celor discipline rămase în urmă, 
cum sînt schiul alpin, hocheiul pe 
iarbă, unele probe de natație etc. 
Aceasta va facilita aducerea aces
tor ramuri de specialitate la nive
lul celorlalte sectoare de activitate 
sportivă, în care reprezentanții 
R. D. Germane s-au afirmat puter
nic. atît pe plan intern cît și pe 
cel mondial.

DIETER HOBECK
„Deutsches Sportecho” — Berlin
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Gustav Adolf Schur, unul dintre cei mai reputați sportivi al R. D. Ger- 
rnane, este astăzi antrenorul de ciclism, al lotului de tineret. Iată-l (in 

stingă), intr-o scurtă pauză, stînd de vorbă cu tinerii săi elevi
rect la ră- 
aie sectczn

Xerctcr va
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ELITA BASCHETULUI FEMININ EUROPEAN, ÎN MAREA COVRUMARf

CkScM <tierr Jaera land a e$uat în 
ea de a r. recta reeordX san-

ASTĂZI LA REDRUTH.

RUGBYȘTII ROMANI INTINLESC SELECȚIONATA CORNWALL

ÎNCEPE DIFICILUL DRUM 
SPRE VÎRFUL IERARHIEI
Bufgas *- Varna, 8-16 oct mbrie

. . Sala,-Isgrev din Burgas și Palatul 
Sporturilor din Varna găzduiesc, de 
mîipe, întrecerile ediției a XIII-a a 
campionatului european de baschet 
rezervat echipelor de senioare. O 
competiție de mare prestigiu la 
care iau parte 12 reprezentative, ca
lificate direct sau in urma unor 
turnee special organizate, în frunte 
cu selecționatele U.R.S.S. (campioa
nă mondială în 1959, 19*54, 1967 și 
1971, campioană .europeană. din 1950 
pînă .în 1970, cu o .singură întreru
pere intervenită în 1958, cind titlul 
a. revenit echipei Bulgariei), Ceho
slovaciei (aproape nelipsită de , pe 
podiumul de premiere al „mondiale
lor4* - și „europenelor**), Bulgariei 
(fostă . campioană europeană, în repe
tate rînduri medaliată la campiona
tele lumii și ale Europei). Franței, 
Poloniei și Iugoslaviei (printre frun- 
'tașe la edițiile precedente ale con
fruntării formațiilor din Europa).

Reprezentativa României. partici
pantă pentru a zecea oară la cam
pionatul european, se prezintă la 
această ediție a competiției cu do
rința fermă de a-și îmbunătăți per
formanța realizată în 1970, în Olanda, 
cînd s-a’ clasat pe locul 8, datorită 
căruia s-a calificat direct pentru ac
tuala întrecere. Mult întinerită față 
de .acum doi. ani, echipa română a 
urmat "uri program de pregătire (sub 
îndrumarea antrenorilor S. Ferencz 
și I. Nlcolau) presărat cu turnee de 
verificare, in cursul cărora s-a pu-

tut constata un progres în pregăti
rea tehnică, tactică și fizică a bas
chetbalistelor fruntașe. Așa s-au pe
trecut lucrurile în turneul din R. P. 
Chineză, la „Cupa Mării Negre4- ș; 
la campionatul balcanic, unde for
mația țării noastre a avut compor
tări meritorii, uneori chiar remar
cabile. Desigur, însă, că adevăratul 
examen sportivele românce îl 
vor da Ia Burgas și Ia Varna, ta 
compania celor mai redutabile echipe 
ale Europei, fiecare dintre ele sce
nică» să materializeze, prtatr-o per
formanță bună, progresul baschetu
lui feminin din țara respect , â.

Confruntarea decisivă pentru po
ziția în clasament va avea loc la 
Burgas, în disputele din cadrul gru-

GRUPE,
CALIFICĂRI,

PROGRAM
Grupa A, Burgas: U.R.S.S., Româ

nia, Italia, Polonia, Ungaria, Iugo
slavia.

Grupa B, Varna: Franța, R. D. 
Germană, Cehoslovacia, Bulgaria, 
Olanda, Austria.

Echipa României va juca în or
dine cu : Ungaria (duminică, ora 
19), U.R.S.S. (luni, ora 17), Polo- 
(miercuri. ora 17), Italia (joi, ora 
18,30).

Vineri 13 octombrie este ziua re
zervată odihnei și deplasării parti
cipantelor de la Burgas la Vama. 
In Palatul sporturilor din Vama 
vor avea loc turneele finale pentru 
locurile 1—6 și 7—12. Pentru pri
mul turneu se vor califica forma
țiile clasate pe locurile 1—3 în gru- 
nia (marți, ora 20). Iugoslavia 
pe, pentru al doilea turneu cele 
clasate pe locurile <—6. Rezultate
le din grupe contează în turneele 
finale.

Turneele finale se vor desfășura 
în zilele de 14, 15 și 16 octombrie.

Programul partidelor primei zile 
(duminică 8 octombrie):

GRUPA A
Iugoslavia—Italia 
România—Ungaria 
U.R.S.S.—Polonia

GRUPA B
Franța—Olanda 
Austria—Bulgaria 
R.D. Germană—Cehoslovacia

! REPREZENTANTELE ROMÂNIEI
Următoarele jucătoare au ctnsțtal 

de a reprezenta România la ediua I 
a xm-a a campionatului european | 
(intre paranteze. înălțimea. virata.; 
ocupația, echipa de club) :

Bogdana Diaconcscu-Gal (căpitan.* | 
echliaei) : t.84 m — 30 _ prof. ed. 
fizică — Universitatea Tîrmșoara.

Suzana Szahados 1.S3 m — 24 — ț 
prof. ed. fizică — Politehnica Bucu- ■ 
rești.

Cabricla Ciocan 1.T3 m — 25 — *r 
Biner energetician — Poi:‘eru..cz j 
București.

Angela Tita 1.81 m — 22 — studen _
— I.E.F.S.

Ecaterina Vigh-Pantea 1 68 m — tt i
— studentă — I.E.F.S.

Doina Prăzaru 1.34 m — 20 — elsvi
— Rapid București.

Rodica Goian 1.85 m - tî — e t
— Universitatea Timișoara

Clara Szabo 1,77 m — 21 — stu
dentă — I.E.F.S.

Eugenia Saicu 1.74 m — 22 — stu
dentă — I.E.F.S.

Peana Gugiu 1,70 m — ÎS — teo- 
nomlstă — Rapid București.

Ștefanla Giurea 1,88 m — 21 — 
studentă — I.E.F.S.

Gabriela Nicola 1.78 m — 25 — eco
nomistă — Rapid București.

Antrenori : prof. Sigismund Ferena 
șl prof. Ioan Nlcolau ; arbitru : loan 
Petruțlu.

pelor, alături de reprezentativele 
U.R.S.S., Ungariei, Italiei, Poloniei și 
Iugoslaviei. Dacă va evolua la nive
lul meciurilor din turneele amintire, 
sportivele românce au șanse să se 
claseze pe unul din primele trei 
locuri ale grupei, ceea ce ar Însem
na calificarea pentru turneul final 
al locurilor 1—6 (deci tm rezultat 
onorabil) și crearea posibriității ce a 
egala frumoasele performanțe cr 
anii 1962. 1964 și 13S5. cfcd Ror-.âr .t 
a ocupat locul 4 ta ierarhia earo- 
peană. Desigur, misiunea lotuiu; ro
mân es‘.e grea, dar sî.-t rrem -• z-. 
datorită acumulărilor din perioada 
de pregătire, sîrguințet manifestată 
la antrenamente, ambiție: de care au 
dat dovadă ta repetate rfnduri. bas
chetbalistele țării noastre să-s: îm
plinească promisiunea fmai bine de- 
cît In Olanda) Și ciuar să o depă
șească. Ceea ce le-ar onora si ar da 
speranțe pentru o comportare supe
rioară la campionatul european din 
1974 cînd, după cum au declarat an
trenorii, echipa va fi cu adevărat 
formată pentru o mare competiție.

în ajunul debutului Ia ediția a XIII-a 
a „europenelor”, urăm jucătoarelor 
noastre deplin succes în această fru
moasă și dificilă confruntare 1

0. STANCULESCU

Ii c.-țaaee la aiz-nciziZ' Bogdan* Diaccrtescu-Gal fi Gabriela Ciocar, 
două <tm *e jtr&oanrie al oăror aport poate fi decisiv in disputele de 

Ia Burgas ți Varna

PALMARESUL EDIȚIILOR POSTBELICE
J61 — Budapesta — 1- UJÎ.S S . . Ung*na, 3. Cehoslovacia. 4. F-an-.a. 5. italia. 6. Po- 

-r. a. 7. ROMANIA. * Belgia. 9. Elveția. 19. Austria. IE Olanda, 12. Israel.
SSÎ — Moseor* — 1. UR.S S.. z Cehoslovacia. 3. Ungaria 4. B-’.garia. 5. Polonia, 6. 

Italia. 7. Franța. 8. Elveția. 9. Austria, 10. ROMANIA, 11. Finlanda, 12. R. D. 
Germană.

t»4 — B-lgrad — 1. U.R.S.S.. 2. Cehoslovacia, j. Bulgaria, 4. Ungaria. 5. Iugoslavia, 
6 F.-aața. 7. Italia. 8. Austria. 9. R. D. Germană, 10. Danemarca.

.554 — Fraga — 1. U.RS.S.. 2. Ungaria. 3. Cehoslovacia. 4. Bulgaria. S. Polonia, S. 
Italia. 7. Franța. 8. Austria, 9. Iugoslavia. 10. ROMANIA, 11. Finlanda, IX Olaa- 
da( 13. Danemarca, 14. Elveția, 13. R.F a Germaniei. 16, Scoția.

;9S8 — Lodz — 1. Bulgaria. X U.R.S.S.. 3. Cehoslovacia, 4. Iugoslavia. 5. Polonia, S- 
Franța. 7. Ungaria. 8. Olanda, 9. R. D. Germană, 10. Belgia.

I960 — Sofia — 1. UJLS.S.. 2, Bulgaria. 3. Cehoslovacia, 4. Polonia, 9. Iugoslavia. 8 
ROMANIA, 7. Italia. 8. Olanda, 9. Ungaria, 10. Belgia.

1962 — Mulhouse — 1. U.R.S.S., X Cehoslovacia, 3. Bulgaria. 4. ROMANIA, S. Iugosla
via. 6. Polonia, 7. Ungaria, 8. Franța. 9. Italia. 10. Belgia. .

1944 _ Budapesta — 1. U.R.S.S., X Bulgaria, 3. Cehoslovacia. 4. ROMANIA, 5. Poloni». 
6. R. D. Germană. Ș. Iugoslavia, 8. Ungaria, 9. Italia. 10. Franța.

1968 — auj și Sibiu — X U.R.S.S., 2. Cehoslovacia. X R. D. Germană. 4. ROMANIA, 
5. Olanda. 6. Iugoslavia. 7. Bulgaria, 8. Polonia, 9. Ungaria. 10. Italia.

1958 _ Ragusa, Messina, Palermo — 1. U.R.S.S., 2. Iugoslavia, 3. Polonia. 4. R. D. 
Germană, 5. Bulgaria, 6. Italia, 7. Belgia, 8. ROMÂNIA, X Cehoslovacia, 10. Un
garia 11. Franța. 12. Olanda, 13. R. F. a Germaniei, i

1970 — Rotterdam și Leeuwarden — 1. U.R.S.S., 2. Franța. 3. Iugoslavia. 4. Bulgaria, 
5. Cehoslovacia. 6. Polonia. 7. Olanda, 8. ROMÂNIA, 9. Italia, 10. Ungaria, 11 
Austria, IX Belgia.
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Astăzi selecționata de rugby a 
României va inaugura seria celor 
trei partide pe care le va susține 
in Anglia. In primul joc sportivii 
noștri vor intilni. in orașul Redruth, 
reprezentativa comitatului Cornwall, 
una din cele mai puternice din 
Anglia. Cu toate acestea sportivii 
români privesc cu optimism primul 
loc coctxct cu rugbyul britanic, deși

în rîndurile lor se află mai mulți 
debutanți, firește, lipsiți de expe
riența întilnirilor internaționale. Se
lecționata noastră va aborda a- 
ceastă primă partidă în urfnătoarea 
alcătuire : Durbac — Rășcanu, Dra- 
gomirescu, Nica, Constantin I. — 
Marica, Bărgăunaș — Pop, FI. Con
stantin, Fugigi — Atanasiu, Posto- 
lache — Dinu, Ortelecan, Baciu.

„ASII LUI NASTASE
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fipfi Trupul. 
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s.ngtir as)
1 său de culme : 

seturi i* unu Si 1—2 în se
tul paza. Sistase se întoarce spre 
sa:-.- : _Aia am crezut o clipă că 
pot pierde r Bătrânul Ashe își a- 
pCațjdâ feciorul, dar o fac» parcă 
— a p-_: l.’.ls-.x-e s? în
toarce spre mine: ..N'umai eu și 
bătrânul știam in acest moment că 
.krthur e pierdut-.

începe sprintul final. „Abia acum 
joc cum îmi place. Fac 4—0 in se

ZI ANIMATA
(Urmare din pag. I)

rea de sănătate a tuturor jucăto
rilor este satisfăcătoare, deși Ilie 
Năstase se resimte incă oarecum 
după eforturile depuse în suita de 
turnee la care a participat. Re- 
glementind și unele probleme le
gate de alimentație și odihnă, sint 
sigur că vom reuși ca in timp util 
sâ-i aducem pe jucători în plenitu
dinea forțelor".

Ilie Năstase. care tocmai încheia
se antrenamentul, în care manifes
tase o vervă deosebită, a ținut să 
ne asigure că pregătirile efectuate 
au fost foarte bune. „M-a satisfăcut 
mai ales intensitatea lor, a subliniat

OASPEȚI
tul patra și două break-uri in 
cinci— Am ciștigat cu serviciul. 
Dreapta, stingă ! Dreapta-stinga ! 
Am dat ca prin lunetă. Fii atent.4 
Acum bat coltul!" ,.Și acum t“, 
.Toc colțul Nâstase derulează pa
rale; întreg meciul, cu o peliculă 
hipersensibilă, acționată de bătăile 
1 - KV î T.

Năstase, cel cu racheta în mină, 
rfde. Tribuna aplaucă. Cel de aici, 
din sală, im: explică : „A fost mo
mentul cînd am făcut gluma de la 
Paris. Fam atras atenția arbitrului 
că numele meu e Mister Nastase. 
Și gluma a prins iarăși. Buni spec
tatori. americanii”.

Ultimele mingi. Năstase fixează 
mereu un punct spre tribună. Tn 
gîndul meu: o fi găsit doi ochi 
frumoși. „La cine te uiți mereu, 
Ilie ?” „L* Fred Perry. Era în tri
bună. îmi vorbea cu mina pilnie 
la gură. Acum patru ani, Drobny 
a spus că Richey va fi cel mai 
bun jucător din lume. Perry a mers 
pe mina inea. Și a venit să mă 
ajute**.

VICTORIE ! Tatăl lui Ashe plîn- 
ge. dar aplaudă. Năstase se prăbu
șește în fotoliu. Un român aleargă 
spre llie. Flutură un tricolor mare. 
1-1 înfășoară pe după gît. Năstase 
ne privește de la Forest Hills. în
cepe festivitatea de premiere a 
campionului internațional al Statelor 
Unite ale Americii. Năstase avan
sează cu pas sigur, spre microfon, 
fluturînd toga drapelului.

De aici, din sală, Ilie Năstase, 
îl privește cu ochi avizi pe cam
pionul de la Forest Hills...

PE TERENURILE
Năstase. Vom mai face și mîine un 
antrenament tare, urmind ca desăp- 
tămina viitoare să jucăm puțin mai 
lejer. Important este faptul că atît 
eu cît și Țiriac sîntem în „mină”.

O opinie asemnătoare a expri
mat și Ion Tiriac: „Facem totul 
pentru ca antrenamentele să fie cît 
mai bine fructificate. Ne vom stră
dui și în continuare, astfel ca în- 
tilnirile decisive cu tenismenii a- 
mericani să ne găsească pe deplin 
pregătiți pentru marea noastră ten
tativă".

Pe noul campion al țării, Viorel 
Marcu, l-am găsit într-o excelentă 
dispoziție. „Această stare de spirit, 
ne explica Marcu, are două cauze.

RODIRI riMIUR A([IOVII IN JUSTIȚIIJ
— Compania „Chester Fox ' pretinde noului campion mondial 

3 250000 de dolari daune! —
NEW YORK 6 (Agerpres). — Com

pania americană de cinematograf și 
televiziune „Chester Fox” a intentat 
acțiune judiciară Împotriva campio
nului mondial de șah Robert Fischer, 
cerind drept daune-ir.terese suma de 
3 250 000 dolari. Robert Fischer, este 
acuzat de nerespectarea unui con
tract legal, prin refuzul său de a 
permite că partidele meciului de la 
Reykjavik, cu Boris Spasski, să fie 
televizate și filmate. Un purtător de

cuvtnt al sus-numitei companii a de
clarat că Federația internațională de 
șah și Federația islandeză, au acor
dat lui „Chester Fox”, cu asentimen
tul lui Robert Fischer, exclusivita
tea pentru filmări șl transmisii de 
televiziune. Fischer s-a opus însă, 
inceptnd cu a doua partidă a me- 

•ciului. ca aparatele de luat vederi să 
fie utilizate în sala unde se dispu
tau partidele meciului pentru titlul 
mondial.

DE SEAMĂ 

Al FINALEI
Finala România — S.U.A., 

mareînd ultimul act al celei 
de-a 61-a ediții a „Cupei Da- 
vis”, va fi urmărită de o serie 
de personalități ale tenis-alui 
mondial Și-au anunțat prezen
ta., printre alții, conducători ai 
federației americane de tenis: 
Robert B. ColuelL președinte
le U.SX.TA. și William F. Ri
ordan. membru al Comitetului 
executiv al aceluiași for. De 
asemenea, vor fi prezenți W. 
Harcourt Woods (S.U.A.). pre
ședintele Comitetului interna
țional de organizare al „Cupei 
Davis” și Basil Reay (Anglia), 
secretarul Comitetului, totflda- 
tâ secretar onorific al Federa
ției internaționale de tenis 
(F.I.L.T.).

Pe lista oaspeților figurează 
apoi Benny Berthet (Franța), 
secretar al F.I.L.T., precum și 
doi foști mari ași ai rachetei 
— Fred Perry (Anglia) și Jack 
Kramer (S.U.A.). Ultimul este 
director al Comitetului de or
ganizare al Marelui Premiu — 
F.I.L.T.

Tn sfîrșit, este așteptată și 
sosirea fiului donatorului tro
feului, Duight F. Davis Jr„ 
împreună cu soția.

PROGRESUL
în primul rînd pentru că, jucînd 
mult și cu Țiriac și cu Năstase, 
am simțit că ei sînt în formă și, ca 
atare, cred în victoria echipei noas
tre. Apoi, faptul de a fi selecțio
nat, chiar ca rezervă, într-o ase
menea reprezentativă, constituie o 
mare onoare pentru mine".

între timp, în tribună ni s-a ală
turat și Tudorel Bădin, cel sub a 
cărei baghetă de căpitan nejucător 
a debutat Ion Țiriac în echipa Ro
mâniei de „Cupa Davis“, în 1959. 
„Satisfacția mea este cu atît mai 
mare, a subliniat Tudorel Bădin. cu 
cît constat că Ion Țiriac a rămas 
pe parcursul tuturor acestor ani o 
valoare incontestabilă. Fără discu
ție, acum Ilie Năstase este jucăto
rul nostru nr. 1. dat4 Țiriac repre
zintă incă o forță în lumea sportu
lui alb. Dispunind de un supercam- 
pîon ca Ilie șl de un jucător nr. 2 
de anvergura și cu experiența lux 
Țiriac, reprezentativa țării deține 
un atu încă din start".

...încă o zi de pregătiri febrile 
a luat sfîrșit. Altele vor urma. $i 
dacă prognoza anunțată de meteo
rologul de serviciu, Constantin Țicu. 
se va adeveri (vreme frumoasă, in 
curs de încălzire, fără ploaie și vînt), 
atunci și animația din parcul spor
tiv Progresul va cunoaște o creștere 
continuă, culminînd în cele trei 
zile ale finalei.
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