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ENTUZIASTE PARTICIPĂRI ALE TINERILOR I
DIN ASOCIAȚIILE SPORTIVE

Ploile căzute în ultima vreme au îngreunai executarea uoor 
agricole, cauzind unele stricăciuni mai ales In grădinile de șz
în vii. Chiar și în aceste condiții, activitatea, pe ogoare continuă cu în
suflețire. Zecj Și .sute de mii de tineri, de oameni ei muncii de la sate 
— și alături de ei de la orașe — sînt prezenți. Intr-un elan InsuEețrtcr. 
la strîngerea unor importante cantități de produse agricole. In rindotOe 
lor se află un mare număr de membri ai asociațiilor sportive, ‘ r-*— 
sportivi care-și fac cu abnegație datoria de a-și aduce matrUmția la 
această acțiune patriotică.

31000 DE ELEVI ALATURI 
DE COOPERATORII BRAȘOVENI

Ploile din ultimele zile — foarte 
abundente în județul Brașov — au 
creat mari greutăți, aglomerări și în- 
tirzieri în strîngerea și depozitarea 
recoltei. Cu toate acestea, indiferent 
de starea vremii, în numeroase ferme 
de stat și cooperative agricole, oame
nii înfruntă cu bărbăție neajunsurile 
vremii, în dorința de a strînge avuția 
rămasă încă pe cîmp, conștienți că 
în aceste zile se dă, de fapt, o bătă
lie pentru belșug și bunăstare. Efortul 
este în același timp spectaculos, sim
bolic și ilustrativ, demonstrînd marea 
solidaritate a poporului, chemat să 
înfrunte și să învingă îndărătnicea 
unui anotimp, altfel bogat Și rodnic.

Nici elevii, bărbații de miine ai 
țării, nu puteau rămine spectatori la 
această angajare. Și, astfel, putem 
consemna cu mîndrie că peste 31 900 
de elevi din județul Brașov sînt an
gajați cu toate forțele în această cam
panie de grăbire șl terminare a 
strîngerii recoltei.

Trei sute de elevi ai Liceului nr. 3 
lucrează pe ogoarele de la Stu
pim, cei de la Liceul nr. 1, 
„Andrei Șaguna" (700) pe terenurile 
din Feldioara, cei de la Liceul nr. 4 
la Vulcan, cei de la Liceul nr. 2 cu 
program de educație fizică la Șer- 
caia. Elevii din Făgăraș sînt alături 
de cooperatorii din Recea, Ileni. Be- 
r voi și Voivodeni la culesul carto
filor. ea și cei din orașul Victoria — 
pe ogoarele de la Ucea de Sus și de 
Jos. Și școlile profesionale sînt pre
zente. participînd cu însuflețire la a-

cest mare efort. 700 de elevi a Scolii 
profesionale C-F.H. Bras-zv s-au ar.fa- 
jat să culeagă s.zguri recolta ie car
tofi de pe 240 de ha. la C-A-P. Ii*-— 
man ; 800 de elevi rljccvea haereaid 
cot la cot cu cooperatorii tSa Vul
can, precum ți cu părinții si 
lor, membri ai cooperativei x-, RIs- 
nov ; &X> de elevi se ța Școala profe
sională Hidromecanica si alfi 80C de 
la Tractorul se întrec în hîmieie la 
Șercaia. Minora. Hălcfciu ți Crisbav; 
ca ți cei peste 1 360 de elevi a: Gro
pului școlar r'x—nr—Sicrie, 
venîți în ajutorul coopera—vei local*

Aportul lor substanțial grăbește eli
berarea terenului oe cartofi, contrs- 
buind la salvarea unei recolte ame
nințate de intemperii si de aoa care 
băltește.

„Lucrind ea seriozitate — sc-unea 
NIcolae Palhegyi, secretarul Cocaite- 
tului comunal de partid Bed*a-_ s- 
preciind munca elevilor Scoți profe
sionale Tractorul — aceștia au suias 
singuri, in urma asasinilor, sa n 
sortat cartofi de pe mai bioe de Sd 
ha- ajutind la efectuarea laerărilor 
și pe alte M din cele peste 2M de 
ha. ale cooperativei locale*.

Prezența maiștrilor de practici, a 
cadrelor didactice, competența. auto
ritatea și proncptftudinea cu care 
coordonează activitatea zilnică, entu
ziastă, a elevilor teșiți la sprijinul 
cooperatorilor, sin: fapte care 'me
rită stima și felicîtărue tuturor.

MUtoi BTRA

I Ieri, pe tereuei mSrnl de la Progresul, cuplul Ilie Năstase — Ion Țiriac fin alb) s-au antrenat în compania lui 
■ J«a șt Făoret Marca Foto : Paul ROMOȘAN

I IN NOUA SA HAINĂ, ARENA PROGRESUL
i AȘTEAPTĂ OASPEȚII FINALEI „CUPEI DAVIS"

DRAGOSTE DE MUNCĂ

Scorul record al rundei:

ROMÂNIA — 
ARGENTINA 3^-»/» 

LA OLIMPIADA 
DE ȘAH

Citiți în pag. a 4-a croni
ca trimisului nostru spe

cial la Skoplje

ULTIMUL ACT AL „CUPEI ROMÂNIEI*4 LA HOCHEI

DINAMO ÎNVINGĂTOARE
LA UN SCOR CATEGORIC: 

6-1 CU STEAUA!
— C. S. Miercurea Ciuc și Dunărea Galați 

în prima grupă a diviziei A

Competiție organizată în principal 
pentru a putea asigura formațiilor 
noastre fruntașe o acomodare cu rit
mul întrecerilor din acest bogat sezon 
(nu peste multă vreme va începe și 
campionatul diviziei A), ,,Cupa Româ
niei" la hochei s-a încheiat aseară, pe 
patinoarul artificial „23 August", cu o 
categorică, dar pe deplin meritată, 
victorie a formației bucureștene DI
NAMO.

In meciul final jucătorii dinamo- 
vlști, confirmînd bunele impresii lă
sate din meciurile anterioare, au în
vins mai clar decît era de așteptat 
vechea lor rivală Steaua cu scorul 
de 6—1 (1—0, 3—0, 2—1).

CLASAMENTUL FINAL

1. Dinamo București 7 7 0 0 88—15 14
2. Steaua 7 6 0 1 66-13 12
3. C. S. Miere. Ciuc 7 4 1 2 37—26 9
4. Dunărea Galați 7 4 1 2 32—34 9
5. Agronomia Cluj 7 3 0 4 25—37 6
6. I.P.G.G. Buc. 7 2 0 5 26—40 4
7. Tîrnava Odorhei 7 0 1 6 15-68 1
8. Av. Gheorghieni 7 0 1 6 15—82 1

Rezultatul în sine ne scutește de 
prea multe comentarii. Totuși trebuie 
precizate cîteva lucruri și anume : 
formația învingătoare s-a detașat sub 
toate aspectele, depășindu-și adver
sarul prin viteză, forță, omogenitate 
și concepție tactică.

Punctele au fost marcate de FI. 
Sgîncă, Bandaș, Moiș, Gh. Huțanu. V. 
Huțanu, Costea pentru Dinamo, res
pectiv, Calamar.

In deschidere, C. S. Miercurea Ciuc 
și Agronomia Cluj au oferit numero
șilor spectatori prezenți o aprigă dis
pută, încheiată pînă la urmă, dar nu 
fără oarecari emoții, cu victoria jucă
torilor din Miercurea Ciuc : 6—3
(0—2, 3—1, 3—0), Hocheiștii din 
Miercurea Ciuc, dominați la început, 
și-au revenit apoi și au cîștlgat a- 
ceastă partidă, obținînd și calificarea 
în prima grupă a diviziei A. Au în
scris : Kedveș (2), Jere (2),' Bașa și 
Papp pentru Miercurea Ciuc, Imre (2) 
și Barbat pentru Agronomia Cluj.

Călin ANTONESCU

Sînt cunoscute pretutindeni frumoa
sele virtuți la învățătură și in sport 
aie elevilor Liceului >,Ion Luca Ca- 
ragiale* din Capitală. Recent i-am pu
tut surprinde Intr-o nouă și lăuda
bilă ipostază : aceea de neobosiți ani
matori ai acțiunii patriotice de cule
gere a produselor agricole.

In această vrednică și nobilă mun
că socială i-am intîlnit pe ogoarele și 
tarlalele I.A.S. Roșia și cele ale C.A.P. 
Otopeni. Erau peste 400, băieți și fete, 
sub îndrumarea unui colectiv de pro
fesori din liceu condus de Nicolae 
Popa, director-adjunct pentru proble
mele de tineret.

Roadele muncii lor însuflețite ? în 
toate carurile minunate i Ia I.A.S. 
Roșia ei au cules porumb de pe o 
suprafață de peste 60 000 metri pa- 
trați, în timp ce la C.A.P. Otopeni au 
recoltat o cantitate de 12 000 kg. de 
roșii. Valoarea muncii patriotice a 
elevilor de la „Caragiale“ depășește 
suma de 25 000 lei.

Din discuțiile purtate cu conduce
rile celor două unități agricole de 
producție rezultă că elevii și profe
sorii de la ..Caragiale* și-au făcut cu 
prisosință datoria. Ni s-a vorbit In 
termeni elogktți despre elevii Mihai 
Tănase, Cristian Soon, Dora Domi- 
neanu. Silvia Steban și Mariana Șer- 
bănescu, din anii I și IL fruntași la 
carte și în sport (voleibaliști, baschet- 
baliști și handbaliștl), precum și des
pre faptul că și profesorii au muncit 
cot la cot cu elevii. Și aici exemplele 
sînt numeroase. Reținem cîteva : Ion 
Oprescu, Alexandru Dragomir, Aurel 
Manolescu, Viorica Nițu, Ioana Dobrc 
și Sorin Munteanu.

In încheierea acestor rînduri, o ul
timă mențiune : elevii și elevele de Ia 
„Caragiale" vor răspunde Întotdeauna 
cu multă însuflețire Ia chemările or
ganizației U.T.C. pentru a da viață 
unor inițiative destinate să le pună 
în valoare dragostea lor de muncă, 
spiritul de înaltă ținută civică în care 
sînt crescuți și educați.

prof. Cam'll MORȚUN
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zilele trecute cind, însoțiți de in
ginerul Constantin Vârlan (coordo
nator al lucrărilor din partea 
CLN.E.F.S.), am făcut o trecere în 
revistă a amenajărilor efectuate.

mani întreceri și-a schimbat com
plet înfățișarea, arena Progresul fi
ind gata să-și primească oaspeții, 
pe sportivi ca și pe numeroșii spec
tatori atit de dornici să fie martorii 
celui mai important eveniment al 
anului din lumea sportului alb.

Parcul de la Progresul, transfor
mat timp de o lună Intr-un adevă
rat șantier, se prezintă astăzi ca o 
bază sportivă complexă, modernă, 
utilată cu toate instalațiile aferente 
pentru a putea satisface cerințele 
cele mai exigente ale jucătorilor, pu
blicului, ca și ale tuturor celor care, 
în aceste zile, vor avea de făcut 
față unei activități intense, multi
ple.

Ne-am întregit această imagine

Ne-am oprit mai tatii la tere
nul central, complet resmena- 
jat și cu care Ilie Năstase, 

Stan Smith. Ion Tiriac și colegii lor 
au făcut de acum cunoștință. Pe 
acest teren ca și pe cele alăturate, 
straturile de zgură au fost înlocuite, 
astfel că noile suprafețe oferă con
diții bune de joc (mai ales terenul 
central unde au fost prevăzute o 
serie de rigole pentru scurgerea a- 
pelor); Ne-am convins de aceasta 
pe parcursul pregătirilor cînd, cu 
toată ploaia căzută, antrenamentele 
s-au desfășurat totuși fără vreun 
inconvenient. Și pentru orice even-

OPINII DUPĂ ETAPA DE FOTBAL

ofensiva echipelor piiiimcitn n a fost
0 EXCLUSIVITATE A TRECUTULUI CAMPIONAT

© Acțiunile de stimulare a nivelului de ioc și-au arătat eficiența • Multi tineri se relevă în 
liniile de atac (Troi, Roznai, M. Sandu, Năstase...) • O pată de tristețe : avalanșa de accidentări

Sub privirile atente ale lui Boc. Răducanu reține mingea in fața lui Florescu. In stingă, ZotincS gata să inter 
vină. (Fază din meciul Steagul roșu — Rapid, 1—0) Foto i S. BAKCSTc

Este ingrată' și plină de riscuri în
cercarea celui care dorește să treacă 
în revistă o etapă de campionat de 
fotbal și să tragă concluzii intr-un 
sport în care ceea ce afirmi azi poa- 
te fi dezis mîine. De pildă i ce poți 
să spui despre un clasament în care 
Steaua, beneficiara nr. l a ultimului 
sezon de transferări și Dinamo, echi
pa pe care se bazează (sau poate 
mai corect zis: s-a bazat) „ll“-le 
național, ocupă locul de mijloc, iar

Rapid, deținătoarea „Cupei României", 
poartă lanterna roșie ? Sau cum să 
explici prezența (facem abstracție de 
Steagul roșu Brașov și Sport Club 
Bacău, amestecate și anul trecut, de 
mai multe ori, în plutonul fruntaș) 
feroviarilor din Cluj și a minerilor 
din Petroșani în primele patru locuri, 
după ce în ultima ediție a campio
natului duseseră trena î

Un singur lucru este clar : ofensiva 
echipelor provinciale, ani de zile re

duse Ia calitatea de furnizoare de ta
lente pentru formațiile bucureștene, 
anunțată în trecuta ediție a Diviziei 
naționale A, a devenit mai pregnantă 
acum. De altfel, după meciurile de 
duminică, provincia ocupă primele 
cinci locuri, iar în cele șase etape

Mircea TUDORAN

(Continuare in pag. a 3-a)

Miine, joc de verificare a fotbaliștilor noștri, pe stadionul ,,23 August"

LOTUL A ÎNTÎLNEȘTE PE AKADEMIK SOFIA
• Formația bulgară înlocuiește selecționata Greciei care nu 

a putut face deplasarea din cauza rejucării partidei Panathinaikos- 
TSKA Sofia f» Lotul de tineret întâlnește tot mîine Petrolul Ploiești 
• Someș și Hajnal convocațî la lotul A în locul accidentalilor din 
etapa de duminică

Așa după cum fusese stabilit, în 
planul de acțiune al F.R.F., loturile 
naționale de fotbal, A și de tineret, 
s-au reunit ieri dimineață în vede
rea partidelor de verificare progra
mate pentru mîine în Capitală. Un

număr de aproape 40 de jucători au 
răspuns mai întîi „prezent", la ape
lul general al celor doi antrenori 
federali, Angelo Niculescu și res
pectiv Cornel Drăgușln, după care, 
în jurul orei prînzului, a avut loc

separarea seniorilor de cădeți ; pro
gramul se va desfășura în continua
re sub conducerea fiecăruia dintre 
antrenorii coordonatori și în funcție 
de sarcinile de pregătire specifice.

De o parte, candidații la tricoul 
tricolor al primei reprezentative : 
Adamache și Stan portari ; Sătmă- 
reanu, Dobrău, Antonescu, Sameș.

Mihai IONESCU

(Continuare in pag, a 3-a)

tualitate au fost confecționate și 
prelate protectoare în caz de vreme 
nefavorabilă. Să sperăm însă că 
timpul va fi mai binevoitor în zi
lele care urmează.

O deosebită grijă s-a vădit și 
pentru spectatorii care vor 
urmări, fără îndoială, în nu

măr mare, întîlnirile din cele trei 
zile. Spațiul afectat publicului a 
fost mărit considerabil : de la 2400 
la 6200 de locuri. Pe lingă tribu
nele din beton existente au fost 
montate suplimentar altele din țevi 
metalice, iar fiecare latură dintre 
cele patru ale tribunelor este pre
văzută cu două sau trei intrări de

C. COMARNISCHI

(Continuare ia pag. a 4-a)

PE AGENDA ZILEI
• ANTRENAMENTE asidue și ieri, la Progresul. Pe terenul cen

tral și cele anexe, pregătirile jucătorilor români și americani au al 
ternat in tot cursul zilei, cu toată ploaia intermitentă. Echipa noas
tră s-a antrenat timp de trei ore. S-a insistat pe proba de dublu. 
Ilie Năstase — Ion Tiriac jucând împotriva perechii Jan Kukal — 
Viorel Marcu. Apoi, s-au efectuat ți antrenamente individuale, exer
sarea lovi tun lor și jocuri pe cite un set. După cum ne-a declarat 
prof. Șt Georgescu, căpitanul neiucător, antrenamentele echipei ro
mâne scad in intensitate treptat, pină in ziua finalei. Americanii 
au intrat pe teren la ora 11, cu Smith, Van Di lien și Gottfried, ju- 
cînd pină Ia 13,30. O a doua grupă — cu Gorman, Solomon și 
Dibbs — a jucat după amiaza, incepind de la ora 15.

• CUM VA FI VREMEA ? Răspunsul la această întrebare ne-a 
fost dat cu multă amabilitate de meteorologul de serviciu, Tamara 
Limbășeanu : ..Pentru miercuri și joi se prevede că cerul va fi mai 
mult noros, timpul fiind favorabil ploilor slabe. Temperatura se va 
afla in creștere ușoară. Vineri (run. în prima zi a finalei) cerul va 
deveni variabil, fără ploaie, dar cu ceată dimineața. Vintul va sufla 
cu o viteză de 5 pină la ” metri pe secundă”.

• AU ÎNCEPUT să sosească ziariștii străini, care vor urmări fi
nala „Cupei Davis* cin tribuna presei, de la Progresul. Pină la 
ora actuală suit acreditați 54 de reprezentanți ai ziarelor de peste 
hotare, gazetari și fotoreporteri din S.U.A., Anglia, italia. Ungaria, 
Polonia, Franța. R.F. a Germaniei, Bulgaria, Cehoslovacia, precum 
și numeroși trimiși ai agențiilor de presă, comentatori de radio și 
televiziune.

(Continuare în pag. a 2-a)

Moment de tensiune la poarta formației Dunărea Galați Tinărul portar 
Gh Huțan va prinde insă pucul, fiind șt bine protejat de coechipierii săi, 
foarte bine grupați in apărare. Fază din meciul Dunărea Galați — I.P.G.G., 

ciștigat de prima formație

Foto : Dragoș NEAGU

MARIA ALEXANDRU 
TRIPLA CAMPIOANA BALCANICA

ANKARA, 9 (Agerpres). — Cam
pionatele balcanice de tenis de masă 
s-au Încheiat la Ankara cu un remar
cabil succes al reprezentanților Ro
mâniei, care in probele individuale 
au cucerit trei titluri : simplu femei, 
dublu femei și dublu mixt. In finala 
probei feminine. Maria Alexandru a 
intrecut-o cu 3-i pe iugoslava Elisabeta 
Pala tin us, revelația concursului, jucă

toare în vîrstă de 13 ani. Tn proba 
de dublu, reprezentantele noastre Ma
ria Alexandru și Carmen Crișan au 
dispus cu 3—0 de iugoslavele Pala- 
tinus și Der, iar la dublu mixt, cuplul 
Maria Alexandru — Aurel Ovanez a 
învins cu 3—1 perechea bulgară Nei- 
kova — Kitov. Finala probei de sim
plu bărbați a revenit iugoslavului 
Karakașevici, învingător cu 3—1 în 
fața compatriotului său Savnik.

aăvnute Ji MSa UhOitocfi&rt luwliiw ia. ‘PUiHtlww,
VOLEIBALIȘTII N-AII EVOLUAT LA PflSIRIlITĂȚIlE MAXIMF, 
ACFliJNÎND INEGAL, FĂRĂ AMBIȚIA Ilf A SE AUTODLPĂȘI

O sumară statistică privind durata 
In timp a fiecărei competiții olimpice 
a scos în evidență faptul că din nu-
— Repartiția jucătorilor din 
== lotul reprezentativ pe cluburi 
== este următoarea: DINAMO

— 5, STEAUA'— 3, RAPID 
ff — 2, UNIVERSITATEA CLUJ

— 1. O contribuție limitată
1-2 la patru cluburi, in timp ce
== voleiul este un sport foarte
= dezvoltat, practicat la multe
= cluburi. Nu este oare mini-
1= mala prezența jucătorilor care
== provin din rfndurile cluburi-
~ lor și asociațiilor unicersitare
S și sindicale ? !}i îndeplinesc
== oare aceste nuclee sportive de
== performanță menirea lor de
= îndată ce nu promovea^ va-

lori internaționale I Nu este
— oare aceasta un prilej de me- 
= ditație post-olimpică pentru cei

in cauză ?
mărul total de ore, voleiului i-a re
venit „partea leului-. Timp de aproa
pe două săptămlni In eleganta Wolley- 
pallhalle din Parcul Olimpic, cele 2$

de echipe masculine și feminine, parti
cipante la această importantă con
fruntare, au evoluat zilnic cite 7—8 
ore. Zi de zi, cite 3 000 de spectatori 
au asistat la meciuri de un înalt nivel 
tehnic.

După cum este cunoscut, la actuala 
ediție a Jocurilor Olimpice, numărul

Aurelian BREBEANU 
Emanuel FANTANEANU

(Continuare în pag. a 2-a)

• Pregătirea n-a fost desăvîrșită pentru 

toate compartimentele • Coeziunea lotu

lui, un punct foarte nevralgic • Tinerețea 

echipei poate învinge pe viitor dificultățile 

actuale

In Wclleyballhalle din Munchen, ca o adevărată 
sală de concerte, impunătoare și elegantă, echi
pa României a fost o prezență remarcată de 

miile de spectatori care ocupau seară de seară fo
toliile și stalurile de plastic, multicolore.

Băieții noștri erau otletki. chipeși, puternici, cu o 
bună tehnică. De regulă, la încălzirea care se efec
tua in terenul de joc ei stimecu admirație, fază după 
fază, pentru scheme spectaculoase care le exersau. 
Nu la fel erou însă opreciați in timpul jocurilor ofi- 
cicle pentru că realizările eficace alternau cu faze 
de o slăbiciune contrastantă față de ceea ce reuși
seră la un moment dat Jucătorii noștri dădeau astfel 
dovadă de o comportare inegală nu numai de la 
meci la meci, de la set la set, dar și de la o fază la 
cealaltă. ACEASTA INEGALITATE avea să fie princi
pala cauză a nerealizării unui loc mai bun decît 
al cincilea ocupat in clasamentul final. Dacă jocul

nereușit or fi fost intr-o proporție oarecum acceptabi
la de 20—30 la sută, tot ar mai fi existat speranța 
ca în unele intilniri, ca de pildă, cu Brazilia, să se 
ciștige partida. Insă, din păcate, de foarte multe ori 
fazele nereușite se apropiau de 50 la sută. Din 
aceostă cauză unele realizări excepționale, erau ani
hilate de momente stupefiante cind mingea era 
„pusă* de regulă de către adversari pe lingă blocaj, 
cu ușurința cu care se putea păcăli o echipă înce
pătoare. In deosebi, SLĂBICIUNEA JOCULUI DE A 
PARARE, in linia a doua, a fost principala cauză 
pentru care jocul echipei României n-a fost consis
tent la valoarea celor trei echipe medaliate, Japo-

Aurel NEAGU

(Continuare tn pag. a 2-a)
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ASTĂZI SOSESC PARTICIPANTII 
LA MARILE DEMONSTRAȚII 

DE PATINAJ

IN CAMPIONATUL DIVIZIEI A CAMPIONATUL NAȚIONAL

ECHIPA RAPID BUCUREȘTI (m) MAREA ÎNVINSA A ETAPEI ÎN FINE, DAN IUGA A CUCERIT UN TITLU DE CAMPION

în cursul zilei de azi sînt aștep
tate să sosească în Capitală toate 
delegațiile de patinatori artistici 
care și-au anunțat participarea la 
marile demonstrații ce vor avea loc 
la Miercurea Ciuc (11—12 octom-

Mitricică — campioană națională, 
Mircea Ion — vicecampion național, 
Atanasie Balete, Octavian Goga, Sil
vana Suciu — campioană națională 
la junioare, Letiția Păcuraru și 
Dan Sâveanu — campioni naționali

In etapa a III-a a campionatului 
diviziei A s-au înregistrat următoa
rele rezultate :

FEMININ
Metrom Brașov — Cetatea Giurgiu 

2 650—2 419 p d. Partidă destul de dis
putată, în care jucătoarele ambelor 
formații au realizat rezultate mari. 
Gazdele au avut cinci concurente cu 
cifre de peste 435. Cele mai eficace 
au fost : Margareta Nagy — 481 p d.. 
de la Metrom și, respectiv, Elena 
Rada - 434 p d. (V. SECAREANU — 
coresp.).

Laroinet București — Gloria Bucu
rești 2138—2242 p d. Meci la discreția 
gazdelor, din rindur.le cărora patru 
jucătoare, tn frunte cu dubla cam
pioană mondială, Elena Trandafir 
(425 p d), au doborît peste 400 de 
pcoice. De la învinse, cea mai în for
mă sportivă a fost Ana Petrescu — 

(V. CARIANOPOL — co-
Cluj — Voința Craiova 
p d. Noua promovată In

5 p d. 
sp-). 
Record

2 287—2 342

CIPEI F. I. B

Doina Mitricică șt Eectrice 
(surprinse, ieri, la un a-.: 

fiilor de la M. Ciuc fi Buc 
brie) și București — 14 ■

In ultimul moment am fost izrfior- 
mați că reprezentantul ftanlti, 
Jaky Mrozek (vicecampion al țării) 
va veni în București tnaofit de 
frații Pierre și Elisabeth Larme: 
campionii la simplu juniori ai Pari
sului. Evoluțiile lor la deznotMtngxi- 
le de Ia Miercurea Ciuc și Bucu
rești sînt așteptate în moc decseb.L 
cu mult interes. La ultimul cam
pionat al Franței, tinăra famine a 
luat startul și la întrecerile ser.;ra
relor, reușind la „libere", să se si
tueze pe primul loc al clasamentu
lui Se pare că este vorba ce un 
talent cu totul ieșit din c:~.

Veștile sosite din Miercurea C.uc 
relevă interesul cu care sir.: aștep
tați oaspeții ca și demonstrațiile ’.a 
care vor participa. Palatul de ghea
ță a fost împodobit sărtătoref.e. 
aici urmînd să aibă loc, cu această 
ocazie, festivitatea prilejuită de a- 
niversarea celor 100 de ani de exis
tență a patinajului românesc, ca și 
semicentenarul federației.

Din partea țării noastre au fost 
desemnați să participe la demon
strații următorii sportivi : Doina

Cu n
întrecerile act sari

Mb
ca și . .a^rra u»-

i tma»-

Este absolut indisctr.ab.’. rL 
timpul ar fi fost fav;-tr z_— . 
avut prilejul să consemofla» • ca 
totul altă cotă valorică, 
mai ridicată, la
a XlV-a ediții a Dina.1 
ternaționale. Dar, 
nalele“ din 1971 și aceas* 
nată competiție a sta’ la 
timpului (ploaie, îr.g ri v. 
care a pus o stavilă, in ma.xxrt»- 
tea cazurilor, inabordabil* pcatra 
toți participant!!. Este limpede ci 
în condiții normale de c:ori 
/uitatele generale ar C fost c 
superioare celor inregMzaib

438 DE

CĂLĂRIE - 4

CUPA FEDERAȚIEI"
LX GOJ (prin telefon, de la co- 

respondentul nostru). La baza hi
pică din localitate au început dis- 
□ufsie din cadra! competiției dota- 

1 cu „Cupa Federației*. Timpul 
efa. oezbtl nu a permis desfășura- 
ea ta bone coodițiuni a concursu- 

tai. proba pe echipe, cea mai im- 
pertaptâ 5e altfel, fiind programa
ți ia caml acestei săptămîni. In 
prt^a de obstacole, individual, cea 
eu: îxsă c:cr.portare au avut-o D. 
Wate» (Scana* cu Ehersîe. M. Alu- 
aaana gancp cu Arogant, Gh. 
Mtașeaaa Oinamc) cu Banchet, 
Ol Fad un CzLM. Iași) cu Val, iar 
ia rsfetâ pe primo! loc s-a clasat 
■etapa cambânatt a Moriațiilor Hl- 

CraJava. urmată de 
$i Steaua.

dă startul în 
a excursului complet.

C. OLARC

divizie, Record Cluj, n-a reușit să 
cîștige nici pe teren propriu. Perfor
mera reuniunii a fost —*---------
Maria Floricel — 415 p d.
VÂRI — coresp.).

Hidromecanica Brașov 
Timișoara 2449—2238 p d. Deși n-au 
jucat pe arena lor, brașovencele au 
cîștigat la scor. S-au remarcat : lise 
Schmidt 436 p d, Mariana Antuș 422 
p d, de la gazde și Eugenia Eichof 
388 p d de la oaspete. (C. GRUIA — 
coresp. jud.).

Rapid București — Voința Constan
ța 2539—2304 p d. Rapidistele n-au 
avut nici o problemă în acest joc, 
pe care l-au cîștigat foarte ușor. Na- 
von și Pințea au fost d:n nou cele 
mai precise jucătoare, fiir.d notate 
cu 457, respectiv, 453 p d. De Ia Vo
ința, cele mai multe popice Ie-a do
borît Maria Chesnoiu.

Frigul București — Instalatorul 
București 2437—2308 p d ;

Voința Mediaș — U.T. Arad 2492— 
2170 p d.:

Voința Cluj — Voința Tg. Mureș 
2341—2338 p d.

MASCULIN
Spartac Satu Mare — Olimpia Re

șița 5302—5076 p d. Noua promovată 
in divizie- Spartac, a surclasat forma
ția reșițeană, campioană a țării acum 
cîțiva ani. Primii notați pe foile de 
arbitraj au fost Bosnyak (S) — 945

craioveanca
(E. FEHER-

Voința

n ' HOCH EI

Runda finală a competiției a în
ceput cu un meci mai puțin atrac
tiv în care s-au aflat față-n față 
formațiile clasate pe ultimele două 
locuri ale clasamentului • Tirnava 
Odorhei și Avântul Gheorghieni. 
Partida dintre ele urma doar să de
cidă — prin rezultatul său — care 
va fi deținătoarea „lanternei roșii”.

iEZOLTATE KORMALE

DINAMO TREBUIE SĂ TINDĂ
Șl SĂ VREA MAI MULT!

Me 
sâ fwjea oă eSa

scr cerc ex 
mizeri și ar- 
ta &PCSMO de O d

reeHpra

es nxr- —~ , jr 
larme» cb a 
dacă ari. fis- * is 

să S
ce. trec»;

a

■i

SPORTIVI ÎN CONCURSURILE DE LA
BACĂU, 8 (prin teiefo*. « 

respondentnl nostru juăev 
IANCU).

în localitate *-an ăeafiț 
sfirșitul săptăminii trecuse. întrece
rile mai multor campiaca*^ și con
cursuri cu caracter republican. Con
dițiile atmosferice desrJ de bone 
au îngăduit celor 433 de sportivi 
(272 atleți și 166 atletei gș concu
reze tn condiții bone și să obțin* 
unele performanțe remărabtle. Au 
fost prezenți la diversele probe re
prezentanții a 50 de cioburi și aso
ciații sportive din întreaga țară.

Iată acum și citeva dintre rezul
tatele înregistrate cu acest prilej : 
SENIORI : 64 m : I. Popa (U Cluj) 
7,2 ; 10M m : AL 
Cluj) 2:30,8 ; 2400 
(CSM Cluj) 5:30.3 ; 
nea (U Cluj) 353 : 
versitatea Cluj 1135.6: 
C.A.U. Buc. 8 «7.6 ; 
C.A.U. Buc. 16:57.8;
60 tn : Greta Măgirescu CSc. sp. Ba
cău) 7,6 ; 1000 m: Rafira Fîța 2:47,7;
600 m : Valeria Ban (Voința Cluj) 
1:47,7 ; 200 mg : Florica Boca (Ra
pid Buc.) 29.6. EL Mîrza (Dinamo) 
32,5, Elis. Cojocaru (Textila Boto
șani) 33,8 (El. Mîrza a căzut in mo
mentul în care conducea detașat t): 
4 X 200 m : CJL.U. 1:48.4 : 3 X 804
m: C.A.U. 7:19.6: 3SM m: Maria 
Lincă (Metalul Buc.) 9 46.2 
cord național, Valeria Ban 10 «1,6, 
Paulina Toader (Inst ped. Galați) 
10:35,7 ; JUNIORI I : 64 m : H. Le
derer
1000 m : Em. Adămoaie (Ceahlăul 
P. Neamț) 2:32« ; 4 X 200 m : Șc. 
sp. Oradea 1 «2.8 : 300 m : I. Naradi 
(Șc. sp. Oradea) 36,2 : 20 km marș : 
L. Pescaru (CSO C-lung Muscel) 
1.35:40,2 — record național juniori 
I, St. Ioniță (Metalul Plopeni) 
1.38:27,4, C. Corban (PTT Buc.) 
1.44:54,6 ; echipe : 1. P.T.T. Buc. 8 p,

Moldoveann fU 
ai : Gh. Dolcu 
3M m : Gb. Mo- 
4 X tM m : Uni-

IX* a: 
4 X 15M tn : 
SENIOARE :

3

i a se 
s ftteta 
srettisd

BACAU

A XC A HO1XĂRESCU

de ••ve-eeaeță Dîsasxnrada 
care a prîtajust lobași sp’JtUvUcr 
ferrir- o seamă ce sarisfacțn de 
pc~_m crăm. ta care »: locul sec-md 
ocupat de ei în clasamentul gene
ral al competiției. A fost, indiscu- 
tar+L un succes neașteptat, avind 
ta vedere forța particîpanțiior. un 
succes care demonstrează însă în 
mod elocvent marile resurse și po
tente pe care le au unii dintre atle- 
ții noștri și in ansamblu secția de 
speriai.tate a clubului bucureștean. 
Ani de-a rindui fruntașă a atle
tismului nostru. Dinamo București 
va trebui să facă in viitor încă și 
mai muit pentru dezvoltarea aces
tui sport al sporturilor, cu o pon
dere atît de mare la Jocurile Olim
pice. Dinamo are. evident, posibili
tăți pentru a marca saltul de cali
tate spre marea performanță, de 
care duce atfta nevoie atletismul 
românesc.

Pentru aceasta este nevoie, desi
gur, de o muncă și mai susținută, 
de o mai bună organizare, de mai 
mult sprijin din partea consiliului 
clubului și al forunkw sale diri
guitoare.

re-

(Sc. sp. Șoimii Sibiu) 7,0;

2. Dir.arr.o Buc. 13 p. 3. Viitorul 
Buc. 24 p : 2000 m : V. Luou (SSA 
Buc.) 5:44.8 ; 4 X 800 m : SSA. Buc. 
8:07,9 ; JUNIOARE I : 60 m : Ad. 
Surcu (Lie. 2 Iași) 7,6 ; 200 mg : Oi- 
ga Ciobanu (Lie. 2 Iași) 23.1, EL 
Crăciun (SSA Buc.) 30J5. Ștef. Sasu 
(Lie. 2 Iași) 30.8 ; 1000 m : Cornelia 
H-lub (Metalul Buc.) 256J ; 6M m: 
Elena Tărîță (C.A. Roman) 
3 >' 800 m : Clubul atletic 
7:15,0 ; 4 X 200 m :
1:47,5; 3000 m: C Holob 
pentatlon : Anca Hoinărescu (Lie. 
N. Bălcescu Cluj) 3746 p ; JUNIORI 
II: 60 m : V. Dumitrescu uȘc. sp 
Constanța) 7,0 ; 1500 m : AL Aldea 
(Met. Buc.) 4:09,9 ; 500 m : Em. Fi
lip (CA Roman) 15)7.5 : 4 X 200 m : 
Școala sportivă Constanța 1«5,5 ; 
8-^4+2+100 m : Șc. sportivă Ora
dea 3:30,8 ; JUNIOARE II : 60 m : 
Coculeana Bucătaru
8,0 ; 200 mg : Elena Costin (Farul 
Cța) 31,4 ; 500 m : Elena Nichita 
(C.A. Roman) 1:20,8; 4X200 m: 
C.A. Roman 1:51,1.

0 FRUMOASA PILDA

C.A.

i«M;
Roman 
Roman 
10-J5,»'.

(Lie. 2 Iași)

500

Și acum campionatul pe echipe

In capitală, DERBYUL dinamo-c.a.u.-steaua

Principala competiție atletică care 
domină programul de concursuri al 
acestei săptămîni este, indiscutabil, 
campionatul republican pe echipe, 
mai ales că această a treia etapă a 
sa programează la București triun- 
ghiularul-derby Dinamo (deținătoa
rea titlului), Clubul atletic univer
sitar și Steaua. Meciurile se vor 
desfășura pe stadionul Republicii și 
reunesc o serie dintre cei mai valo
roși atleți ai țării. Tot la București 
este programată și întîlnirea dintre

Metalul—Timiș—Cluj. Al treilea tri
unghiular va avea loc la Cîmpulung 
Muscel (Argeș—Brașov—Rapid).

în campionatul inter județean pe 
echipe se vor desfășura următoarele 
întîlniri: Zona I: Vîlcea — Suceava
— Ilfov (Rm. Vîlcea), Brăila — Iași
— S.S.A. București (Brăila), Neamț
— Constanța — Bacău (Roman) ; 
Zona a Il-a : Dolj — Arad — Caraș 
Severin (Craiova), Mureș — Satu 
Mare — Bihor (Tg. Mureș), Sibiu
— Maramureș — Prahova (Sibiu).

Vreme impo&buă. despre care se 
spune eă nici cîineta să nu-l las: 
afară ! Ic astfel de condiții, pe un 
stadion total ponâu. intr-un deplin 
anocima: au avut ioc, la sfîrțjtui 
siptâr-fnii trecute, intreceriie de- 
cat’.octtștr’or pentru desemnarea 
campioci’oe țării, la seniori și la 
juaiori. Frigul pătrunzător f <nai 
aies vin tal pjtemc. d:n față, i-a 
deranjat vztb.l pe Secare concu
rent in lupta pentru rezultate cit 
mai bune care să-i asigure, coc- 
form tabelei internațiocale. un 
punctaj cit mai ridicat. Chiar și 
n’jmai pentru curajul de a 5 luat 
pari- la aceste întreceri, co-ncuren- 
ților li se cuvin cele mai frumoase 
aprecieri, pentru că, in fond, a fost 
vorba de un autentic eroism !

Mai presus de toți, laude clujea
nului Vasile Bogdan nu doar pen
tru faptul că și-a reeditat succesul 
din ultimii ani, cîștigind campiona
tul seniorilor, ci pentru maniera în 
care a înțeles să concureze. In ulti
ma probă a primei zile de concurs 
s-a tăiat foarte adine la arătătorul 
mîinii drepte. A fost, bineînțeles, 
tratat de medic dar, rana era rană. 
Sîmbătâ, accidentat, cu singele 
șiroindu-i pe mină, a arun
cat discul, a sărit cu prăjina și a 
mai aruncat sulița. Este o frumoasă 

. pildă pe care studentul clujean a 
dat-o cu acest prilej. Punctajul său 
total n-a mai atins valoarea celui 
din alte 
amintite, 
posibil!) 
cea mai 
obținut acest tînăr, pînă astăzi, l'n 
s neer bravo, Vasile Bogdan I

competiții (în condițiile 
ar ti fost de-a dreptul im- 
dar victoria sa este poate 
frumoasă din toate cîte a

Rubrică red- dată de
Romeo VILARA

p d și Pecoli (O) - 890 p d. (Z. KO
VACS — coresp.).

Victoria Bod — Rapid București 
5517—5498 p d. Popicarii fabricii de 
zahăr din Bod au realizat o nouă 
performanță pe arena lor proprie, 
întrecînd pe Rapid (aflată la prima 
înfrîngere). Rezultatul a fost decis de 
ultima pereche : Ferentz (V) — Măn- 
toiu (R) 994 —864. După cinci schim
buri, bucurestenii conduceau cu 111 
„bețe” ! (G. LOR/țC — coresp.).

Constructorul București — Flacăra 
Cîmpina 5619—5451 p d. Pistele arenei 
echipei gazdă au făcut din nou... 
minuni. Doi dintre competitori, bucu- 
reșteanul Deneș și cimpineanul Purje 
au doborlt fiecare peste 1 000 de po
pice (!). Primul 1011, al doilea 1005. 
(N. DUMITRU — coresp.).

Constructorul Galați — Laromet 
București 5108—4850 p d. Reuniune 
calmă, In care problema învingătoru
lui nu s-a pus nici un moment. Gaze 
dele au avut din nou în Băiaș cel 
mai precis jucător. El a realizat 926 
P d, iar colegul său de echipă, Ivan, 
888 p d. De la bucureșteni s-a evi
dențiat doar Dumitrache — 865 p d. 
(GH. ARSENE — coresp.).

Jiul Petrila — C.F.R. Timișoara 
5003—1967 p d :

Voința Tg. Mureș — I. C. Oradea 
5X26—4967 p d :

Voința Cluj — C.F.R. Tg. Mureș 
5144—4895 p d.

Ieri, după patru zile de întreceri, 
s-a încheiat pe poligonul Tunari cam
pionatul național de tir pe 1972. Con
form tradiției, în final s-au întrecut 
țintașii de la probele de calibru ma
re, pistol și armă liberă.

Proba de pistol a revenit dinamc- 
vlștilor care, atît la individual, cit și 
pe echipe, și-au adjudecat titlurile. 
Noul campion al țării este Dan luga, 
medaliat cu argint la Miinehen, dar 
la pistol liber, luga și-a depășit net 
toți adversari) care aveau pretenții 
la locul I, printre care și L. Giușcă 
(I.E.F.S.), campionul de anul trecut.

La dificila probă de armă liberă 
calibru mare, campionul absolut de 
anul trecut, Petre Șandor (Steaua) 
n-a mai reușit să cîștige toate cele 
patru titluri, la poziția genunchi cel 
mai bine a punctat pe țintele aflate 
la 300 m distanță dinamovistul 
Gheorghe Sicorschi. Proba 
de data aceasta o desfășurare 
la ea participînd și echipe 
tloniști de la S.B.C. Sinaia, 
Brașov și Dinamo Brașov.

Rezultatele de ieri : pistol 
mare 30-J-30 focuri 1. D. luga (Dina
mo) 585 p (la precizie 289, la viteză 
296), 2. M. Roșea (Dinamo) 577 p 
(284—29'3), 3. V. Atanasiu (Steaua) 576 p 
(283—293), 4. G, Maghiar (Dinamo)
573 p, 5. I. Tripșa (Dinamo) 573 p, 6. 
M. Niță (Olimpia) 568 p. Pe echipe : 
1. Dinamo 2308 p, 2. Steaua 2268 p. 
Armă liberă calibru mare 40 f. poz.

a invit 
inedită, 

de bia- 
A.S.A,

calibru

culcat : 1. P. Șandor (Steaua) 391 p;
2. E. Satala (Dlnamo) 390 p, 3. Gh. 
Sicorschi (Dinamo) 382 p. (primul bia- 
tlonist locul 4 - Gh. Volcu — Ș.B.C. 
Sinaia - 378 p). 40 f. poz. în picioa
re : 1. p. Șandor 367 p, 2. E. Satala 
353 p, 3. I. Olărescu (I.E.F.S.) 349 p. 
(7 — Gh. Carabela - A.S.A. Brașov
— 320 p). 40 f. poz. genunchi : 1. Gh. 
Sicorschi 383 p. 2. P. Șandor 381 p, 
3 I. Olărescu 373 p. (10 - D. Soiu
— A.S.A. Brașov - 298 p). 3x40
focuri : 1. P. Șandor 1139 p, 2. E. Sa
tala 1111 p, 3. Gh. Sicorschi 1108 p. 
(9 — D. Soiu 964 p.). Pe echipe: 1. 
Steaua 4 256 p, 2. A.S.A. Brașov 3 676 
p, 3. Dinamo Brașov 3 409 p.

Iată și clasamentele complete de 
îa unele probe din penultima zi a 
competiției : pistol liber 60 f: I. N. 
Ciotloș (Steaua) 548 p (baraj — ultima 
decadă 96 p), 2. D. luga (Dinamo)
548 p (u.d. 95), 3. V. Atanasiu (Steaua) 
538 p, 4. M. Roșea (Dinamo) 537 p, 
5. T. Jeglinschi (Metalul) 532 p, 6. 
M. Teodor (Steaua) 531 p. Pe echipe : 
1. Steaua 2146 p. 2. Dinamo 2 136 p,
3. I.E.F.S. 2 08D p. Armă standard 
3x20 f. seniori : 1. P. Șandor (Steaua) 
573 p, 2. ȘL Caban (Dinamo) 572 p, 
3. N. Rotaru 570 p p la poziția

(Drmare dtn pao I)

CUPA ROMÂNIEI"
Răscolite la acest nivel, ambițiile 
competiționale au dat o oarecare 
tentă de derby acestui joc, cu un 
nivel tehnic modest, dar de mare 
luptă și care s-a încheiat pînă la 
urmă... nedecis : 4—4 (1—3, 3—0,
0—1). în acest fel, beneficiind de 
un golaveraj mai bun, Tirnava O- 
dorhei a putut evita ultimul loc.

Cea de a doua partidă disputată 
dimineața a avut în schimb, așa

€. S. N. CLUJ
A CÎȘTIGAT CAMPIONATUL JUNIORILOR

taacra: m : aca!rta-.e carn
al pe echipe la haț-.ere. Cu acest pri'. e; s-*u 
prima oară intr-o -am- 
intrecerile conform no-- 
p aruncat. La cai. sani- 
lo fOțefj; T< Moren a 
ci tăru ia juniori arc- 

13ES ke De eotat c-una 
:* rertri-aie uromlă-are 
u: unor ar-renen ta ’’'-na

C.S M. CLUJ. Pe locurile următoare s-au riasat : 2. Clujeana ; 3. Steaua ; 4. Rapid; 
ă. S. N. Constanta • s. Progresul.

Aurel VASILESCU — coresp.

cum era de așteptat, veritabile ca
racteristici de derby, ambele com
petitoare fiind angajate în lupta 
pentru promovarea în prima grupă 
valorică a diviziei A. Atît Dunărea 
Galați, cit și I.P.G.G. București au 
activat în sezonul trecut în grupa 
secundă a diviziei A, dar până în 
prezent ele au constituit revelațiile 
acestui debut de sezon, concurînd 
cu șanse certe la intrarea în elita 
hocheiului nostru. Ca și în meciurile 
precedente, gălățenii s-au dovedit 
mai bine pregătiți, în special în 
ceea ce privește organizarea jocului, 
ceea ce le-a dat un plus de sigu
ranță în apărare și o mai mare efi
cacitate în acțiunile ofensive. Din 
aceste motive victoria lor a fost pe 
deplin meritată : 4—2 (1—0, 2—2, 
1—0), iar calificarea printre pri
mele patru formații ale diviziei A 
nu mai poate fi socotită nici întîm- 
plătoare și nici măcar norocoasă.

Nicolae Ciotloș (Steaua), cel care l-a 
învins la pistol liber pe vice'am- 
pionul olimpic al probei. Dan lug® 
genunchi !), 4. E. Satala (Dinamo)
569 p, 5, Gh. Vașilescu (Olimpia) 567 
p, 6. I. Codreanu (Steaua) 565 p Pe 
echipe : 1. Dinamo I 2 261 p, 2. Stea
ua I 2 246 p, 3. Metalul 2 204 p. Ta
lere aruncate din șanț (200 buc.): 1. 
A. Marinescu (C. Ș, Școlarul Buc.) 
171 t, 2. I. Dumitrescu (Olimpia) 1691, 
3. Gh Florescu (Steaua) 161 t, 4, G. 
Suditu (Steaua) 153 t, 5. A. Vașile 
(Steaua) 151 t, 6. șt. Popovici (Olim
pia) 147 t. Ț. RA5ȘAN

REZLLTATE,
CLASAMENTE

LX DIVIZIA DE

„LIBERE-*
Ia cyfr~*T din ~i *73*

de lupte Bber* pe echipe, desfăsora'J 
cum mei. »-*u disputat și ir.tiim.- le 
de ia Satu Mare. Iată 
aces’-or meri-ri : Olimpia Sat* Mare 
cu Vulturii Textila Lugoj 24—tl cw 
Mnrețtrf Tg. Mureș I*—13: Mureșul 
Tg Mureș — Vulturii Textila Lcguj 
21-17.

Clasamentele celor două serii arată 
astfel:

;u:*5e

EST

1.
2.
1
<
£

1
g

L2_
X
4.
5. 
&

E
9.

St. roșu Bras-nv 
Din. București 
Met. Tirgo'nte 
Dunărea Galați 
Progr. B jc. 
Progr Brăila 
To«n:slex C-ța 
Autosport SL
NicoLxa Iași

IS
13
10
10
10
10
IO

« 0
0
0
3
2
1

•
2
3
t
4
5
9

6
3
3
2

Gnetrghe
13 2 0 8

0 !10 I

VEST
10
10

9
8
6

0
0
1

9

1
2
3

Mureșul Tg. M.
1 TextilaVultur
E.-e.
Brasov 
Tim.

8 6 
10 4 
Lugoj 
" 3

1
1 
0

10
10

R
8

0 
0
I 
1 
1 
3

POLO

2
6
6
8
6
5

215- K 
245-151 
2G&-14S 
172-145 
153-175 
155-190 
129-188

X

2*
22
re
18
17
14
12

223-133 5
26
23

225- 95 
194-169
219-144
142-204
151-187
118—222
117-176
85-185

20
18
17
13
11
11

ÎN CAMPIONATUL NATIONAL
In ultima etapă a campionatului 

național de polo s-au mai înregis
trat următoarele rezultate: Rapid 
— Progresul 4—0 (1—0, 0—0, 0—0, 
3—0) ; Voința Cluj — Olimpia O- 
radea 15—1 (2—1, 3—1. 5—0, 5—2); 
Politehnica Cluj — I.E.F.S. 7—5 
(1—0. 2—0, 2—3, 2—2) ; I.E.F.S. — 
Vagonul Arad 7—4 (2—2, 3—0, 1—2, 
l—0).

JUDO
VAGONUL ARAD 
PE PRIMUL LOC

IN DIVIZIA A

9. Mentorul Pitești

Obținind victorii șl tn 
oam pi «matul diviziei A

etapa a rr-a din
de judo . achlțja

Vagonul Arad a trecut ta fruntea da-
samentulul.
L Vagonul Arad < 4 0 0 12- 5 4
2, Șoimii Buzău 4 3 0 1 13- < 3
3. Rapid București 4 3 0 1 10— 5 3
1.
5.

Dinamo Brașov 
școala sp.

4 2 0 2 13— 6 5

nr. 2 Buc. 4 2 0 2 7— 9 2
3 I.E.F.S. 4 2 0 2 8—11 z
7 Universitatea Cluj 4 1 0 3 7— e i
1 Constructorul

M. Ciuc 4 1 0 3 4—14 1
0 4 4—134 0 0

VOLEIBALIȘTII N-AU EVOLUAT LA POSIBILITĂȚILE MAXIME
pei, care nu au izbutit să aplaneze 
un conflict pernicios pentru unitatea 
lotului. înlocuitorul lui Stamate, ra- 
pidistul Ion Cristian, a căutat să-și 
facă datoria (și și-a făcut-o) în limi
tele posibilităților sale. Dar jocul 
echipei a avut de suferit prin simpli
tatea acțiunilor, mai ușor de contra
carat de blocajele adversarilor.

Dacă din punctul de vedere al 
pregătirii fizice echipa României poa
te fi situată aproximativ pe aceeași 
treaptă cu cele mai bune, reproșuri 
meritate trebuie să le primească la 
capitolul tehnic și la cel al mobilită
ții în teren. De mult se știe că, 
de pildă, o preluare satisfăcătoare că 
execuție și precizie nu realizează de- 
c’t un singur jucător român t Schrei
ber. Or, de acest element dep nde 
întreaga desfășurare B fazelor de a- 
tac. mai eu seamă posibilitățile de 
manevre tactice ale coordonatorului. 
De a«etner.ea. tsulți «J’ntre tinerii cu 
calități apreciabile pentru a deveni 
mari voleibaliști au un repertoriu re
dus de procedee ia atac. Unii acțio
nează numai prin atacuri ta forță, 
îndeosebi pe -drept", alții nu folosesc 
decit diagonala Astfel incit adversa
rii știu dinainte unde și cum să se 
plaseze la blocaj pentru fiecare dintre 
trâgă’orii români și să le anihileze 
aețiuni’e. Prea puțini dispun de mij
loace mai variate și mai eficiente.

De asemenea, în privința mobilității 
in apărare, sint încă multe de făcut. 
Referitor la blocaj, el nu a mai foșt 
un element esențial, datorită vitezei 
scăzute de acțiune pe care au ară
tat-o voleibaliștii români, ca urmare 
a faptului că ultimele pregătiri au 
fost înăbușite de caracterul predomi
nant al ccmponen'.ei forță.

De aceea și omogenitatea iui a lăsat 
deseori de dorit, jucătorii grupin- 
cu-se lent, tardiv, si, deci, ineficace 
ta fața adversarilor care a ționau ’O 
•ritezi Este. insă, un compar', ment 
ee r.u creează mari probleme In 
Kbimb, mobilitatea in linia a doua 
pcaîe fi numită-.- rigiditate Spre 
deosebire de jucătorii echipelor Ja
poniei, R. D. Germane. Bulgariei, 
U-R-S.S si, chiar. Poloniei, voleiba
liștii noștri nu au obișnuința plon- 
joar.eior. reacționează tardiv $i din 
cauză că adoptă o poziție incorectă 
de așteptare a mingii. Aproape toți 
stau fa picioare st firește, uti plon
jon d:n această poziție este inutil 
de cele mat multe ori. k Obișnuința 
aceasta. creată și de randamentul 
ciad va bun al blocajului, devine un 
adevărat pericol, atunci ci nd prima 
linie a apărării nu dă satisfacție Pe 
de altă parte, și in cind pion-
joasele se efectuează. recuperările 
au un procentaj foarte redus, prin 
l-L-sa de priză la minge in astfel de 
situații. Toate aceste neajunsuri, pre
cum si altele, cum ar fi degradarea 
coeziunii sufletești, a ambiției și a 
moralului de concurs, lipsa unor re
zerve de talia titularilor au făcut ca 
echipa noastră să nu ajungă Intre 
cele care și-au Împărțit medaliile o- 
limpice.

Și. lată de ce, locul al cincilea nu 
poate fi mulțumitor Căci, dacă l-ar 
fi obținut jucind măcar la nivelul 
posibilităților sale, problema s-ar fi 
pus cu totul altfel.

1
I Drmare din nag 1)

reprezentativelor 
mărit de la 10 la

masculine a fost
12, ceea ce, de-

sigur, a dus Ia sporirea atît a dura
tei competiției, cit și a solicitărilor 
fizice și psihice.

INTRE STIIUL DE JOC ASIATIC Șl CEL EUROPEAN
Cu patru an: in urmă, la Ciudad 

de Mexico, japonezii au pregătit exce
lent o armă tactică ce a impresionat 
pe toată lumea : viteza acțiunilor și 
continua mișcare in teren. Poate că 
niciodată o echipă nu a jucat mai 
rapid ca cea a iui Matsudaira, în 
1968. Victoriile nipone au fost de-a 
dreptul uluitoare, dar ele s-au bazat 
pe poeibilitățile ur.or jucători de a da 
maximum de ra.-damer.t intr-un timp 
limitat. Europenii au căutat antidot 
pentru «stol japonez și au găsit: o 
tehairă mai complex*, mai ezococu-

D» acesc taera avea să-ri dea sea
ma zs «a mac irztz șl zecrenomd 
Man«jdatr». Xmsai v.teza p remrirm» 
mrsrer» en em meet* te reg mul 
tneeeeter i-tegț «! rnarriwre. la fața 
■ser ecîwpe de marc gatarri și cu 
forță «pperwară o* atac. De altfel, 
te îM*. Jâpocăa era inrinsâ la 
Manner. într-nn meri memoraba Cn

a 
zaționali, spectaculoși, de neînvins, 
cum prevedeau specialiștii prezenți la 
Berlin și au ratat titlul suprem, pe 
care aveau să și-1 dispute voleibaliștii 
din R.D.G. și Bulgaria. Dar, din îm
binarea de 
de ciștigat. 
chen, unde 
competiție : turneul olimpic.

Dintre echipele europene, cea a R. D. 
Germane, campioană mondială, a do
vedit, atunci dnd o parte a specia
liștilor o considerau In pragul deeii- 
Buiui tdatorită virste: înaintate a ju
cător-i-t» ce bază : Weteer — 35 ani. 
Srteetder — 33. Pielzsctt — 33. Frei- 

— 32. Scbnlz — 29L eâ râmine 
fccă o forță » vaieiuMi masculin. O 
precăure extrem de serioasă. reaH- 
za:ă sună toate canoanele șăir.ței an- 
treoamentului. le-a permis .-urător:lor 
lui Herbert Inter să se ridic* dea
supra celorlalte formații europene. 
Forță aii etică impresionantă in atac.

stiluri, japonezii au avut 
Au demonstrat-o la MDn- 

au cîștigat prima lor mare

ec
la ca 
i- eră

Comportarea rtfxetrt^nt e
TEHNIC Șl TACTIC

Aapcoj a fort pmă fas d-fi
GREȘELI DE ORDIN

sub pcaâxinățăle esz>oa«-_» tfeoei» 
ara’-zată pe mai mate ptateri Dta-
tre acestea, ai se p&re a Q de su*-e 
iraponasță exprț-narea Larses a ecta. 
oe: noastre uațicwale »L ta specii, 
deririerța coorooaaioeuhii de joc. roi 
preponderent ln:r-o formație ro pre
tenții să se -.umere prtsu-e prtmeăe 
valori ale hrmiL

Irtr-adevă-, nriul eoordoeatorulai 
de joc a erescat enorm de msh ta 
ultimii ani, ta toate echipele repre
zentative. Dacă Nricoda. la japoeezi. 
sau Karov, la bulgar:, coordonatori 
exeelențt, sînt scoși din joc. poten
țialul echipe: lor este diminaat eu 
20—30 la sută. CInd Nekoda, de pildă, 
n-a apărut ta meciul cu o echipă re
lativ slabă, cu aceea a R F a Ger- teferi ciesiJor echi-

(Urmare din pag. I)

nia, R. D. Germană ți U.R.S.S. Motivul pentru cere 
jucătorii și antrenorii nu ou dat importanță in pre
gătirea acestei zone, Io fel de hotărrtoare ca ți zona 
de atac, Io fileu, este greu de presupus pentru oricine 
ore noțiuni elementare de volei, după cum nume
roasele greșeli de serviciu, poate cele moi multe din
tre toate echipele care au evoluat, râmin de aseme
nea un mister pe care analiza apropiată a F. R. Vo
lei credem că il va putea dezlega. Majoritatea inter
naționalilor noștri lasă impresia in evoluția lor că au 
o înclinație către lot ceea ce poate produce spec
tacol, senzație și aplauze in dauna activității sobre, 
a chiagului jocului ți succesului pe care ii oferă 
tocmai laborioasa ți exacta rezolvare a problemelor 
din linia a doua.

Privind din tribună jocul echipei noastre naționale 
aveai senzația că în ciuda construcției lor atletice, 
jucătorii români se demobilizează cu ușurință după 
ce nu le-a reușit o fază două, că reintră greu intr-o 
succesiune de punctaj favorabil, că in general ei ou 
idei preconcepute asupra adversarilor. A fost extrem 
de supărător să vedem cum in jocul cu echipa cam
pioană a lumii, reprezentativa R. D. Germane, inter
naționalii români au pierdut extrem de ușor meciul, 
cu 0—3, la diferențe mari Io seturi ca și cum era 
firesc ca această partidă să fie dinainte iucată, deși 
cu un an in urmă la Milano aceeași echipa a Româ
niei învinsese aceeași formație a R. D. Germane eu 
3—0. Probabil că poziția superioară, de această dotă, 
în clasament o echipei R. D Germane a Influențat 
pe jucătorii noștri în asa fel incit putem spune că El 
NU SI-AU APARAT NICI PE DEPARTE IN MOD O- 
NORÂBIL ȘANSELE Șl CULORILE ECHIPEI NAȚIO

NALE, FIIND TOT TIMPUL LA DISCREȚIA JOCULUI 
ADVERSARILOR.

Lipsită de voință și ambiție, de acel suflu moral 
colectiv care animă marile performanțe, s-a dovedit 
echipa naționolă și in partida cu Brazilia, in care 
s-ar putea afirma că in setul al cincilea, hotărâtor, 
echipa noastră s-a cutoinvins.

Este curios să constctâm că un ontrenor cu multă 
personaGtote- co N. So'ir, nu a reușit să imprime 
echipei din trăsătura lui principală, să sudeze lotul, 
sc-l mobi zeze in asa fel incit întreaga echipă să fie 
un monolit foarte greu de învins. Ba chiar, antre
norul s-a dovedit și el nehotărit, în multe momente 
procedind la schimbări numeroase, dovedite fără e- 
feet.

In mod evident, locul al cincilea în ierarhia mon
dială, invidiat de multe alte reprezentative, printre 
care aceea a Poloniei, de pildă, este acceptabil, dar 
nu poate mulțumi pentru că acest lot național de 
volei posedă o valoare mai mare decit a arătat la 
turneul olimpic de la Miinehen ți este păcat că li
nele nepuneri la punct au privat voleiul românesc de 
o poziție mai bună deci! acest loc cu care s-au acu
mulat două puncte. DE CE ALTE ECHIPE DIN TUR 
NEUl FINAL AU JUCAT LA VALOAREA LOR MAXI
MA, IAR ECHIPA ROMANA N-A AJUNS LA POSI 
BIUTATILE El MAXIME, IATA TEMA PRINCIPALA DL 
DEZBATERE PENTRU F.RV. Șl COLEGIUL SAU CEN 
TRAI DE ANTRENORI.

Avem încredere că lotul reprezentativ de volei cu c 
medie de vîrstă tinără, favorabilă pentru noi perior 
manțe. va ști să cițtige in complexitate in combați 
vitate și in coeziune, în așo fel incit pină la viitoare. 
Cupă Mondială (Cehoslovacia. 1973) să rezolve toot- 
lipsurile evidente la Miinehen. să se întărească, să 
ajungă Io nivelul echipelor medaliate fa J.O.
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SERIA I
Reman — Textila Botoșani

Dotrohol

POST-SCRIPTUM LA ETAPA Nlccilaa

Vatra

Frasin

A Vl-a A DIVIZIEI A

- I.T.A. Iași 1—0 

Danubiana Roman

_______ _ ____ ___ _ __ __________ _ _ Msn- 
dache, C. Alexa. L Boiohan, V. DUco- 
nescu, D. Crăciun și A. Rotaru).

Victoria
4-1 (2-0).

Fulgerul 
a—o).

C.S.M. Suceava
1—0 (1—0).

Minerul Gura Humorului
Iași 5—3 (1—1).

Unirea lași — Străduința Suceava 
0-2 (0—2).

Foresta Fălticeni — Minobradul
Dornel 4—1 (2—0).

A.S.A. Cimpulung — Avîntul 
2—2 (0—1).

(Corespondenți : G. Groapă, I.

A. Rotaru).

MULTE MECIURI NULE ÎN
SERIA a W-a

Eectioa Coa-

Pag. ă 3-a

ETAPA A VIII a DIVIZIEI C

ACCIDENTAREA IUI OLTEANU,

UNOR PRETINȘI SUPORTERI
Marin Olteanu, fundașul central 

al Steagului roșu, trebuia' să vină 
luni, la București, Ia convocarea 
lotului național. Și jocul său cu 
Rapid avea să demonstreze că ale
gerea selecționerilor a fost mai mult 
decît nimerită. Dar jocul întîmplă- 
rii a fost din nou nedrept (vă a- 
mintiți de accidentarea lui Bădin 
cu ani în urmă la Petroșani, exact 
cu o zi înaintea plecării în Mexic ?). 
Duminică, la Brașov, 
cinci minute înainte 
partidei a venit o fază absolut ba
nală care a descompletat echipa 
gazdă. La un fault sancționat de 
arbitrul Blau, Olteanu și Năstures
cu au continuat cu toată forța și 
ambiția duelul lor pentru minge, 
Năsturescu a pus o talpă, fără in
tenții însă, teren ușor alunecos, șoc

cu numai 
de finalul

puternic și... Olteanu s-a prăbușit. 
Cînd Pescaru, în preajma acciden
tului, a ridicat mîinile spre cer, in 
semn de disperare, toată lumea a 
înțeles că accidentul lui Olteanu e 
grav.

Cu toate acestea, n-am putut în
țelege (și nu vom putea înțelege 
vreodată) acuzațiile mai mult dedt 
grave („criminalul") făcute la adre
sa lui Năsturescu. Regretând mult 
accidentul lui Olteanu, trebuie să 
spunem că, în faza respectivă, rina 
o poartă în aceeași măsură amb-.: 
jucători și că numai întâmplarea a 
fost favorabilă pentru unui și 
vorabilă pentru celălalt. Mai nimeni 
însă, dintre brașoveni, n-a mai ju
decat cu deplină obiectivitate. ma
rele și unicul incriminat fiind Năs- 
turescu. Arbitrul Blau — îmbucură-

tor debut — avea să-l ia la sfîrșitul 
meciului pe Năsturescu de umăr, 
pînă la cabine, și — spre lauda ju
cătorilor brașoveni care au încercat 
să calmeze spiritele, formînd și o 
adevărată escortă în jurul celor doi 
— atacantul bucureștean a ajuns 
nevătămat in cabină. La un mo
ment dat. I-am auzit pe Năsturescu 
repetând piaă la obsesie, cu laerimi 
în ochi : Ji-im vrut să-l acciden
tez. eredeti-mă. n-am vrut !_ Ară- 
tați-mi care jucător se gândește 
să-și P®ai adversarul in ghips ? 
Vai ert regret 
tinăr”. Jucător 
la ca 
taserâ srneer: -Ai 21 de ani. 
tinar Marine, vei uita repede 
hmdsI xftx **

Dar ceea ce n-am înțeles, în

jucător 
adversarul 

pentru eL. e băiat 
rapidiști merseseră 

lu. Olteanu și-1 imbărbă- 
ești 
ghi-

A

C.S.M. Suceava 
Fulgerul Dorohoi 
Victoria Roman 
Danubiana Roman 
Avintul Frasin 
Foresta Fălticeni 
Nicolina Iași 
Străduința Scv. 
Minerul Gura H.

Botoșani 
Minobradu!

V. Dornel 
LT.A. Iași 
AS.A. Cimpulung 
Unirea Iași

1.
2.
3.
4.
5.
«.
7.
8.
9.

10. Textila 
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8
8
8
8
8
8
8
B
8

S
5
S
5
4
4
3
3
3
3
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1 
0
8
2
1
2
1
1
1

1
2
3
3
2
3
3
4
4
4

17- 5
13- 15
19—1J
15— 8
19— 4
14— 14
1>—12
9—12

19-15
11—15
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11 
19
18
19
9
8
7 
î
2

8
8
8
8

3
3
1 
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9
9
3
2

5 
S
4
5

18-17
9—11
7—12

18-14

< 
B
S
4

12.
IX
14.

Etspa viitoare (U octotrtrirt i J.TA. 
Iasl — Minobradul Vatra Dornei. Feret- 
ta FălUcenl — A S.A. Cimjatl-tx. Uat- 
rea iași — Mmeru: Gura Hn=»rc—. 
Textila Botosa-i — C-S.M. Suceava. 
Danubiana Roman — NlcoCee XațA A- 
vtntui Frasin — Fulgerul tXvcM. Stri- 
dumța Suceava — Vx-.oera Bem»-..

SERIA a il-a

T.

Cimentul Medgidia 
stanța 1-0 (1-0).

știința Constanța — Dunărea Tuleea 
s-o a—o).

Marina Mangalia — Granitul Babadag 
1—1 (1—1).

Viitorul Brăila — Portul Constanța 
0-0

Chimia Brăila — Oțelul Galați 2—0 
(1-0).

Constructorul Galați — LM.U. Medgi
dia 2—0

Ancora Galați — Comerțul Brăila 1—0 
(•-•).

(Coreapendeați : R.
L CluboaU G. Bizu. 
sene si N. Sburtan).

Iul Tîrgoviște — Oltul Slatina, Flacăra 
Moreni — C.F.R. Roșiorii de Vede, Pro
gresul Corabia — Dada pitești. Texti- 
listul Pitești — Chimia Găiești.

Vil-a
A. s. Bocșa 1—1

— Vulturii texti-

SERIA a
Rovinarl —

Etapa viitoare s Industria sirmei Cim- 
pla Turzli — C.I.L. Blaj, C.I.L. Gherla 
— Dermata Cluj, Tehnofrig Cluj — Ari
eșul Cimpla Turzil, Aurul Brad — Soda 
Ocna Mureș, Metalul Alud 
Turda, Unirea Alba Iulla — 
Minaur Zlatna — Minerul

— Arieșul 
Unirea Dej, 
Bihor.

Avram, P. Enachc, 
N. Costin, Gb. Ar

Oțelu Roșu
3—1 (2—1).
Moldova Nouă

SERIA a X-a

Steagul

L 
X
X
4.
X
X

X 
X

U.
IX
IX
IA

Brtxa
Ma-ga7.a
Galați

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

5
5
5
4
4
4
1
1
1
2
3
2
1
2

2
2
1
1
1
1
S
5
4
2
9
2
4
1

1 
1
2
3
3
3
1
2
3
4
3
4
3
3

17- 9
12— 5
13— 5
8— 5
9— 5
9—10

15- 3
8— 3
7— 8
8— 1J
9— 13
8—12
7—13
3—12

Minerul
(0-1).

Metalul
la Lugoj

Minerul
roșu Plenlța 3—0 (2—0).

Minerul Motru — Pandurii Tg. Jiu 
8—0 (0—0).

Cimentrul Tg. Jiu — Știința Petroșani 
2—1 (1—0).

Victoria Craiova — Meva Drobeta Tr. 
Severin 1—0 (1—0).

Dunărea Calafat
4—0 (2—0).

(Corespondenți : N. Gherguș, R. Zeno, 
N. Bălaș, V. Crăciun, " “*
Gurgui și Șt. Zvignea).

Harghita

Bala Mare

Metalul Topleț

P. Cristea, șt.

Bradul Vișeu

Voința Cărei

Mare 
(2-0).
— Minerul Baia Borșa

— Constructorul

Portul 
Oțelul
I.M.V.

Constanța 
Galați — 

Medgidia
Ci-

1. Minerul Motru
2. Vulturii Lugoj
3. Dunărea Calafat
4. Min. Moldova Nouă
5. A S Bocșa
6. steagul roșu Plenlța
7. Metalul Topleț
8. Cimentul Tg. Jiu
9. Meva Drobeta Tr,

10. Minerul Rovinarl
11. Pandurii Tg. Jiu 
.2. Victoria Craiova
13. Metalul Oț. Roșu
14. știința Petroșani

s.
3
3
2
3

2 1
2
2
2
2 
0
0
2
1
3
1
1
2 
0

2
2
3
3
4
4
3
4
3
4
4
4
5

29— 8
19— 8
12— 8
16—11
11- 8
8—12

12—17
7— 15
8— 9
6—10
5—13
7—19
9— 9

10—12

Drobeta Tr.Etapa viitoare : Meva
Severin — Minerul Rovinarl, Știința Pe
troșani — Minerul Motru, Vulturii tex-

• Șnințo Constanta, Râsâritul Caracal și Constructorul Baia
? la prima victorie (numai Poiana Cîmpina a mai rămas cu 

cifra 0 in dreptul victoriilor !) • Mureșul Deva și Tractorul Brașov 
— neînvinse și după etapa de duminică

SCT'A o V-o
Dinamo Obor

tlla Lugoj — Dunărea Calafat, Metalul 
Oțelu Roșu — Cimentul Tg. Jiu, 
talul Topleț — Steagul roșu 
Pandurii Tg. Jiu — Minerul 
Nouă, A. S. Bocșa — Victoria

SERIA o VIII-o

Me- 
Plenița, 

Moldova 
Craiova.

Bihoreana
5—0 (3—0).

Topitorul
0—0.

Someșul Satu 
Bala Mare 2—3

Victoria Cărei
5-0 (2—0).

Rapid Jibou — C.I.L. slghetu Marma
ței 2—1 (2—0).

Unirea Zalău -
2—1 (1—0).

Minerul Cavnic
1-0 (1—0).

(Corespondenți : 
hătan, Z .Kovacs, xr, 
tos, M. Bonțoiu și Z.

Minerul Bala Sprle

Recolta Salonta

A. 
Tr.

Pașcalfși, T. To- 
Silaghi, I. I-"ka- 
Debrețeni).

1. Victoria Cărei
2. Minerul Cavnic
3. Topitorul Bala M.
4. Bihoreana Marghlta
5. Minerul Bala Sprle
6. Recolta Salonta
7. C.I.L. Sighet
8—9. Unirea Zalău
8—9. Rapid Jibou

Voința Cărei 
Bradul Vișeu 
Someșul Satu 
Minerul Baia 
Constructorul

10.
11.
12.
13.
14.

Mare 
Borșa 
B. M.

1 1 
1 1
1 2
0 3

3
4
4
4
4
4
4
5
6
S

0 
0
1
1

13
13
11
10
8
3
7
7
7
7
7
5
4
3

Etapa viitoare : Minerul
— Someșul Satu Mare. C.I.L. Slghetu 
Marmaței — Bihoreana Marghita. Bra
dul Vișeu — Minerul Cavnic, Voința 
Cărei — Rapid Jibou, Minerul Baia 
Sprle — Topitorul Baia Mare. Recolta 
Salonta — Victoria Cărei, Constructorul 
Baia Mare — Unirea Zalău.

SERIA o Xl-o

Baia Borșa

Carpațl 
diaș 0—0.

Viitorul

Covasna Gaz metan Me-

CELE 0 MIE DE GLASURI PLOIEȘTENE
apla'uze. Un întreg stadlca î-a tsă- 
tat, pentru că a lazeăes că merseje 
înviirtilor n-u fost ca nixz am 
prejos In realizarea spectanc^axa-- 
Figura Ceeărtd juettor s-a -j- 
deodată, semn că ap^aaeâe din 
final au pătruns csdeva ia scfSetiâ 
lor. Și adevărat suporteri șuu a- 
cest lucra, simt clipa dnd trebdie 
să le ridice moralul, cai a>< ei 
duminică vor 5 din noa a——- ăe 
ei la București, la meciul cu Rapr-j

V 
x
X
4.
X

8 
•
8
8
8
8
8

9
9
3
4
9

8
3
3
8

în campionatul trecut, pe vremea 
cînd echipa Petrolul făcea eforturi 
vizibile pentru evitarea retrogradă
rii, suporterii ploieșteni se răreau 
văzînd cu ochii, în tribune. Acum, 
o dată cu jocurile din actuala edi
ție a campionatului, lucrurile s-au 
schimbat. Echipa a început să-și 
găsească treptat cadența, a acumu
lat un număr asigurător de puncte 
și, înaintea etapei a VT-a, se afla chiar 
pe cea mai înaltă treaptă a clasa
mentului. Suporterii și-au strins din 
n ’ rîndurile, ecourile galeriei s-au 
amplificat și jucătorii au fost cin 
nou înconjurați cu mult atașament 
și pasiune.

Așa se explică faptul că, pe o 
vreme mohorîtă, cu burniță și vînt, 
cînd puțini sînt cei care se încume
tă să plece de la gura sobei, peste 
1.000 de suporteri ploieșteni și-au 
însoțit echipa la Pitești, veniți fie 
cu autocarele, fie cu trenul. Și 
mărul lor ar fi sporit dacă, 
cum ne spunea un delegat 
O.N.T.-ului, Agenția de turism 
Ploiești dispunea la acea oră de
multe mijloace de transport. Cele 
1.000 de glasuri i-au încurajat tot 
timpul pe jucătorii petroliști și da
că aceștia au părăsit terenul învinși, 
aplauzele de la sfîrșit sînt o măr
turie că toți cei veniți de la Ploiești 
și-au dat seama că cei 11 jucători 
au făcut risipă de energie, s-au dă
ruit pentru culorile clubului, și-au 
apărat șansele cu toată ardoarea. 
Atunci, în cele mai grele momente, 
cînd înfrîngerea apasă pe umerii 
fiecăruia, suporterii ploieșteni s-au 
ridicat în picioare și le-au dăruit 
cu generozitate jucătorilor lor,

Gneorghe KEtTEA

8
9
9
3
•

9

1

9

1

1

ie

9
S

1

8
3

t

UN „TERITORIU NEUTRU’* EXEMPLARIT9

i n- • 
5 »— «
1 *»- » 
> »

: o— •

D
83

9
9
9 c.

1 -w

spcr=: <30-

a

4
3 •—5»

k 
A

9 
a

&

€
a.

n.

• ia 
ll> 
a « s
• « 3 
■ • I
1 S

8
8
8

3 
• 8

8 8 4 3 
1311
9 8 9 8 
8399
• X 1 4 
8 19 4 
till
• 9 89

U- * M 
»->3

3— * X 
M— » » 
f— « » 

M— » • 
t>— • » 
w-a •
ș-1 » t—i »
•-a • 
»—• »
»-• » 

- >

Constructorul Arad 
Timisoara 2—2 (2—1).

CJ’.R. Simeria — Vagonul 
a-«.

V. M. Timișoara — Unirea 
3_» (2-0).

Minerul
l»-U.

Minerul 
•—1 (6—0)

Furnirul

Gloria Arad 
*—« a—m.

(Corespondenți : L Ștefan, M. Muntea- 
Șu Marton, FL Oprița. L Vladislav, 

Toma și ȘL lacob).

Electromotor

Arad 2—0

Tomnatic

Deva 0—2

F.

Ghelar — Mureșul

- Minerul Lupeni

Victoria Călan 1—0

Teiiuc

Deta

Progresul Timișoara

8 8 2 9
8 3 2
8 4 3
8 4 2
8 4 2
8 3 2
8 3 1
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1
2
2
3
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Tg. Jiu, oraș cu două echipe in 
Divizia C, și-a atras priv-Jeg.nl oe a 
organiza un „meci de A*, din pe
depsirea Universității Craiova de a 
nu putea disputa o etapă pe terenul 
său. „Teritoriul neutru" și-a 1-jat 
rolul în serios : a respins din ple
care ideea comodă de a fi o gazdă 
de ocazie, dezinteresată și rece, și 
s-a străduit efectiv să creeze o am
bianță corectă, plăcută și bogată 
pînă la pompă. O criză de orgoliu 
a unui oraș cu putere fotbalîr. eă 
de mina a doua ? Sau numai o 
bunăvoință sinceră și un sentnr.en: 
nealterat pentru sportul-rege ? Cert 
este că Tg. Jiu a dat o lecție unor 
cluburi cu firmă, in a căror organi
zare de meciuri mai poate incăpea 
delăsarea sau chiar incompetența. 
Concret...

Propaganda pentru meci a fost
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(Urmare din pag 1)

Deleanu, Velea și N. Ionescu fun
dași ; Hajnal și R. Nunweiller mij
locași ; Lucescu, Demborvschi, Do- 
brin, Mulțescu, Roznai și Radu (F.C. 
Argeș) atacanți. Privind grupul 
compact al „seniorilor", cîteva lu
cruri deosebite, referitoare deocam
dată la componența acestuia, atrag 
imediat atenția și poate, nedumeri
rea. Antrenorul Angelo Niculescu 
este însă în măsură să ne risip.as- 
că curînd surprinderea și de aceea 
primim cu interes explicațiile sale :

— Față de lotul inițial anunțat 
au apărut, după cum se vede, cite- 
va modificări impuse de împreju
rări. Este vorba de absența lui Du
mitru, M. Olteanu și Tarălungă, toți 
trei accidentați și deci indisponibili, 
în locul primilor doi au fost convocați 
Hajnal și, respectiv, Sameș. Mai lip
sește, de asemenea, Anca, pe care-1 
așteptăm să sosească in cursul zilei 
de azi de la Tg. Jiu. în schimb, sint 
prezenți și cîțiva foști compcnenți 
ai lotului din meciul cu Finlanda 
(R-ăducanu, Dinu, Ncagu și Iordă- 
nescu) invitați, peste efectivul celor 
18, să participe Ia analiza partidei 
desfășurată luna trecută, Ia Hel
sinki.

Cu această ultimă precizare A. 
Niculescu ne-a transferat de fapt

de la capitolul privind efectivul k>- 
tului, la acela referitor la progra
mul său c- activitate, care cuprin
de în continuare: în cursul dimine
ții de astăzi un antrenament fizic 
ușor pe unul din terenurile Parc-j- 
lui 23 August, iar după amiaza re
cuperare ; mîine dimineață, o sc-jrtă 
ședință de pregătire tactică, iar 
după masă, cu începere de la ore
le 17,30, pe stadionul 23 August, 
partida de verificare cu formația 
sofiotă Akademik, invingătoarea de 
duminică, în campionat, a actualei 
campioane bulgare, Ț^JCA. Echipa 
din Sofia înlocuiește reprezentativa 
Greciei, care a anunțat că nu poate 
face deplasarea.

în ceea ce privește lotul de tine
ret, precizăm că și antrenorul C. 
Drăgușin a procedat, la rîndul său, 
la cîteva restructurări în urma că
rora alcătuirea definitivă' a acestuia 
este următoarea: Ștefan și Ion Ga
briel — portari ; Tănăsescu. Ciuga- 
rin, Grigor aș, Anghelini și N ist or — 
fu.idași ; Boloni. Vișan. Beldeanu 
— mijlocași ; Petreanu, Troi. M. 
Stelian, AL Sanda, Szabadoș și Țo- 
lea, atacanți. Din rîndul acestor 16 
jucători, a căror instruire se va 
desfășura in aceste zile la Snagov, 
va fi alcătuită formația care va în- 
tîlni miercuri după amiază divizio
nara A, Petrolul Ploiești.

Ion CUP04 r-a Fiare?
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MECI INTERNAȚIONAL DE OLD-BOYS
Duminică a avut loc pe stadionul 

Laromet întîlnirea internațională de 
old-boys dintre echipele C.F.R. 
București și selecționata feroviară 
a orașului Viena. Meciul, foarte dis
putat și spectaculos, a fost cîștigat 
de echipa ceferiștilor cu 2—1 (0—0).

CAMPIONATUL ECHIPELOR 
DE TINERET-REZERVE

1 Steaua 6 5 1 0 26— 0 11
2 „U“ Cluj 6 4 0 2 13— 4 8
3 Petrolul 6 3 2 1 10— 4 8
4. C.S.M. Reșița 6 2 4 0 9— 6 8
5. Farul 6 4 0 2 11— 9 8
6. U.T.A. 6 3 2 1 5- 4 8
7. Univ. Craiova 6 3 1 2 9— 7 7
8. Sportul stud. 6 2 3 1 9— 7 7
9. Dinamo 6 2 3 1 6— 7 7

10. F.C. Argeș 6 3 0 3 7— 6 6
11. C.F.R.. Cluj 6 2 1 3 8—13 5
12. A.S. Armata 6 1 2 3 5—16 4
13. Steagul roșu 6 1 1 4 2— 7 3
14. Jiul 6 1 1 4 5—11 3
15. Rapid 6 1 0 5 3—17 2
16. S.C. Bacău 6 0 1 5 9—19 1

Scorul a fost deschis de Octavian 
Popescu în min. 60, în urma unei 
reușite combinații cu Radulescu. In 
min. 75 același jucător ridică sco
rul înscriind un gol de toată fru
musețea la o spectaculoasă centiare 
a lui Mafteuță Golul oaspeților a 
fost înscris de Scherer în min. 80. 
Garnitura bucureșteană a evoluat 
în următoarea formație: Radu — 
Udrea, Langa, Vărzan, Ionescu, (C. 
Simionescu) — Georgescu, Dăiciules- 
cu (Socec) — Roman (Călin), Oc
tavian Popescu, Mafteuță, Rădulescu 
(S. Stănciulescu).

Vasile URZICEANU

Azi,

Tg. Mureș — Someșul Becle
an 5—0 (3—0).

Oltul Sf. Gheroghe — Forestierul 
Secuiesc 6—0( 2—0).

Viitorul Gheorghieni 
plița 1—0 (0—0).

Textila Odorhel — 
(0-1).

Lacul Ursu Sovata
Bîrgăului 4—1 (3-0).

Vltrometan Mediaș 
3-0 (2-0).

(Corespondenți : Fr. Gazdag, L Păuș, 
«h. _ ~ ‘ ------------ * “

Mureșul

Unirea Cristur

Tg;

To-

1—1

Foresta Susenii
— Minerul Bălan

U-

I, Briotă,, P. Ioan, A. Pialoga , A. Fe-
te și R. Medieșan).

Gaz metan Mediaș 8 5 2 1 22— 3 12
Lacul Ursu Sovata 8 5 2 1 13—10 12
Viitorul Gheorghieni 8 5 0 3 12—10 10
Textila Odorhei 8 4 13 13- 9 9
Viitorul Tg. Mureș 8 4 13 16—13 9
Oltul Sf. Gheorghe 8 3 14 19— 6 7
Ca ^ați Covasna 8 2 3 3 13—10 7
Unirea Cristur 8 2 3 3 ll—10 7
Minerul Bălan 8 2 3 3 5— 9 7
Vitrometan Mediaș 8 5 9 3 12— 7 6
Mureșul Toplița 8 2 2 4 11—12 fî
Forestierul Tg. Sec. 8 2 2 4 12—15 6
Someșul Beclean 8 3 0 5 6—36 6
Foresta Suseni 8 10 7 6-23 2

Etapa viitoare : Minerul Bălan — 
nirea Cristur, Gaz metan Mediaș 
Foresta Susenii BIrgăulul. Textila 
dorhei — Viitorul Gheorghieni. Oltul 
Sf. Gheorghe — Carpați Covasna Mu
reșul Toplița — Lacul Ursu Sovata, 
Viitorul Tg. Mureș — Vltrometan Me
diaș. Someșul Beclean — Forestierul 
Tg. Secuiesc.

SERIA o XII-a

o-

Carp a ți Brașov 1—0U.P.A. Sibiu
(9-9).

Metalul Copșa Mică — Oltul Rm. Vîl- 
eea 5—1 U—0).

C.S.U. Brașov C.F.R. Sighișoara

Tîrnăvenl — Chimia Or. Vlc- 
O-«).
Zămeștl

Chimica ’ 
toria 2—1

Torpedo 
•—i <•—1).

Independența Clsnădle — Lotrul Bre
zei 1-fl (1-0).

Tractorul Brașov
3-1 (*—0)

I.C.I.M Brașov

X Boțocan, M. Fall-

Textila Sebeș

etn, G. Lorac, L Ducan, 
Andrei și G. Carol).

V. Popoviei, Ia

X Tractorul Brașov 8 6 2 0 16— 6 14
1 LC.LXL Brașov 8 6 11 15- 3 13
X Ct.1T ica Tlmăvenl 8 4 13 10—12 9
4. Independența Clsnădle 8 3 2 3 11—10 9

X—7. C.S.U Brașov 8 3 2 3 10- 9 8
Ș—7. Chimia Victoria 8 3 2 3 13—12 8
S—1 Oltul Rm. Vîlcea 8 3 2 3 15—14 8
X CF.R. Sighișoara 8 3 2 3 9— 9 8
». Metalul Copșa M. 8 3 14 9—11 7

IX U.P A Sibiu 8 2 3 3 12-14 7
ÎL Lotru! Brezol 8 2 2 4 5—11 6
li Carpați Brașov 8 2 15 9— 9 5
IX Torpedo Zărr.eștl 8 2 15 10-13 5
14- Textila Sebeș 8 3 0 5 8—19 2

Etapa viitoare : Lotrul Brezoi - Chi-
rr.lca Tirnăvenl, Textila Sebeș — C.S.U. 
Brașov, Carpațl Brașov — Metalul Cop- 
sa Mică. I.C.I.M Brașov — U.P.A Si- 
bia, C.F.R. Sighișoara — Oltul Rm.. 
Viicea. Chimia Or victoria — Tractorul 
Brașov. Torpedo Zărnești — Indepen
dența Clsnădle.

OFENSIVA ECHIPELOR PROVINCIALE
scsrse de ia începerea întrecerii, 
dear Steaaa ld*r la egalitate cu Sport 
C~y~ Bacău) n-Ț* prima și Dinamo, 
eusă cea de • treta au condus clasa- 
nracat îs resi. Sport Ciob Bacău și 
S«racaă roșa Brașov, ea și mai re- 
ceata ^removata* ia plutonui fruo- 
us- reuatal Ploiești.

□ar să iăsâsi cocsiderațiile genera
le ț: sa pe ăjrcțjtem de cele opt In- 
f-sa de eaaapianM disputate dunii- 
r-rt șt ale căror rezultate au modi
ficat. dta soc, tot clasamentul. Cu o 
•âng&ră ezrețtție ■ Rapid București, 
care se term — în ciuda unui
joc cai bas ia Brașov — pe ultimul 
toc I A iest o etapă importantă, o 
e ipA-test, prima după ședința como-, 
să de lucru a Biroului C.N.E.F.S. și 
a B-.roului F. R. Fctbal împreună cu 
antrenorii eehipelcr de Divizia A, 
prilej ca care s-eu discutat, pe de 
o parte, nivelul pregătirii șl randa
mentul formațiilor din eșalonul frun
taș, tar pe ce alta — măsurile ce se 
impun pentru Îmbunătățirea jocului 
a.estora. Etapa a demonstrat că ho
tărârile adoptate co acest prilej au 
fost de boo lugar. Calitatea mai ridi
cată a fotbalolui practicat duminică 
de cele It pretendente ia titlul na- 
ț»oa»l dovedește oportunitatea acestei 
acț'nai- Firește, In numai cîteva zile 
n-a putut crește nivelul general de 
joc. dar s-au făcut rfțrva pași înainte, 
cel puțin în direcția vitezei de joc 
si a promptitudinii în intervenții a 
fotbaliștilor. In vioiciunea celor mai 
multe dintre team-uri. Este o de
monstrație In plus • adevărului cu
noscut că fotbaliștii noștri pot mai 
mult decît etalează in mod obișnuit

Cheran, ca și întregul 
compartiment defensiv 
dinamovist a avut mult 
de furcă
Jiului, in 
Stoian șt

cu atacanții 
cazul de față 
Roznai.

I

RALIUL AUTOMOBILISTIC AL CÎȘTIGĂTORILOR 
LOTO-PRONOSPORTLA

Foto V. ONES A

pe stadionul Republicii

SPORTUL STUDENȚESC
In cadrul turneului pe care il 

susține în tara noastră, echipa bul
gară Dunav Ruse va evolua astăzi 
în Capitală în compania formației

Sportul 
cepe la 
publicii.

DUNAV RUSE
studențesc. Partida va în- 
ora 15,30, pe stadionul Re-

înscrierile se fac zilnic la toate 
Direcțiile județene Loto—Pronosport și 
Filiale A.C.R., care vor furniza toate 
amănuntele necesare desfășurării a- 
cestui raliu.

• Cîștigătorii excursiilor la Sofia 
cu petrecerea Revelionului, atribuite 
la tragerea excepțională Loto din 19 
septembrie 1972 (continuare) : 41. Ga- 
vriluț Mihai ți 42. Miron I. Vasile, 
din Roman) 43. Lepădatu Gheorghe 
— corn. Horia, jud. Neamț i 44. Cio
banii Ion — Caracal 1 45. Mănescu
Corneliu — Sinaia ; 46 Popescu Ion 
și 47. Zamfirescu Marian din Ploiești 1 
48 Natea Petru — Sibiu ș 49. Filip 
Steliana — Ploiești • 50. Florea Gheor
ghe — Mediaș ; 51. Schoger Georg —

com. Axente Sever, jud. Sibiu 52. 
Baltariu Valerian — Roșiorii de Vedej 
53. Stoenică Florea — com. Țigănești, 
jud. Teleorman ; 54. Dunăreanu Mi
hail și 55. Gutfrend Mihai din Timi
șoara | 56. Weisz Emil — Arad |
57. Negoescu Victor — Gura 
Humorului j 58. Bogoslov M. loan — 
com. Vlădești, jud. Vtlcea ; 59. Motea 
I. Constantin — corn. Pietrari Motești, 
jud. Vîlcea s 60. Stoenescu Niculai — 
Focșani (continuare în numărul de 
miercuri).

• Tragerea specială Loto de astăzi 
va avea loc la București, în sala Clu
bului Finanțe-Bănci, din strada 
Doamnei nr. 2, cu începere de la ora 
18,30.

PREMIILE CONCURSULUI PRONOEX- 
PRES NR. 40, DIN 4 OCTOMBRIE 1372

Extragerea I s Cat. 1 : 1 variantă 
a 100.000 iei ; Cat. 2 : 1 variantă 25»/. a 
S8.188 lei și 2 variante 10% a 15.275 leii 
Cat. 2 : 11,30 a 6.083 lei ; Cat. 4 : 41,50 a 
1.656 iei ; cat. 5 : 84,20 a 816 lei ; Cat. 8 s 
3.534,50 a 40 lei.

REPORT CATEGORIA I s 930.061 tel.
Extragerea a Il-a : Categ. Bl 4 va

riante 50o/, a 8.732 lei, 10 variante a 23% 
a 4.376 lei și 7 variante 10% a 1.730 le! ; 
Cat. C : 28,15 a 3.234 lei ; Cat. D : 1.520,55 
a 60 lei ! Cat. E : 87,90 a 200 lei ; Cat. 
F : 1.891,15 a 40 lei.

REPORT CATEG. A S 91.024 lei.
Ciștigul de 100.000 lei jucat 10% a fost 

obținut de PASAT DUMITRU, din Bucu
rești.

Rubrică redactată 
de LOTO-PRONOSPORT

pe gazon. De pildă, fără a atinge zi
lele bune de altădată, U.T.A. și-a re
găsit suflul în meciul de la Bucu
rești, cu Sportul studențesc. care, 
fără a juca slab in cîmp, a prezentat 
insă un portar falimentar (pe Suciu), 
vinovat la trei din cele patru goluri 
primite I C.S.M. Reșița a reprezentat 
o plăcută surpriză prin concepția 
jocului ei i F. C. Argeș a Ilustrat 
titlul de campioană printr-o victorie 
clară și o evoluție corespunzătoare; 
ce să mai spunem despre C.F.R. Cluj 
și Jiul Petroșani, performerele de 
pînă acum ale clasamentului 7 In ge
neral — conform transmisiilor radio
fonice și cronicilor trimișilor ziarului 
nostru — în cele opt partide dispu
tate duminică, fotbalul a fost pre
zent mai mult ca în etapele trecute 
pe stadioanele noastre. Și asta, în 
ciuda unor terenuri proaste, desfun
date în cele mal multe locuri.

Dar etapele disputate pînă acum 
ac scos în evidența ți o serie de ju
cători tineri, anul acesta promovați 
In prima divizie și care acționează 
cu dezinvoltura unor fotbaliști cu 
îndelungate prezențe în prima di
vizie. Mai mult, doi dintre ei, debu- 
tanțt, îi secondează pe Năstase și 
Lucescu în clasamentul golgeterilor. 
Este vorba de piteșteanul Troi, alt 
jucător (al cîtelea ?) lansat de clubul 
Metalul, și de băimăreanul Roznai. 
un țuter prin excelență, fost golgeter 
al seriei secunde din Divizia B, amîn- 
doi cu cite patru goluri la activ îu 
numai șase etape. Este și acesta un 
cîștig șl nu dintre cele mai puțin im
portante. Și, pentru că sîntem la ca
pitolul eficacitate, să notăm și nou
tatea de duminică din linia de atac 
a craiovenilor, care au prezentat ■— 
forțat sau deliberat, nu știm — un 
masiv cuplu de atacanți centrali. 
Este vorba de mal vechiul Oblemcn- 
co și de noul venit în linia ofensivă. 
Deselnicu. Oricum, a fost o Idee bu
nă a antrenorului Cernăianu, care a 
știut să speculeze resursele fizice și 
psihice ale lui Deselnicu, jucător cu 
o vitalitate deosebită.

Dar nu putem încheia aceste rfn- 
duri dedicate celei de-a șasea etape 
fără a aminti că echipele au fost 
lipsite în această confruntare de 
cîțiva dintre jucătorii lor cei mai 
buni, accidentați în meciurile ante
rioare. Este vorba, în primul rînd, 
de Tarălungă, Smarandache, Dumitriu 
IV, Iordache șl Voinea i din neferi
cire, etapa a adăugat acestora 
pe Marin Olteanu (Steagul roșu) și 
pe Dumitru (Steaua), accidentați 
amîndoi în partidele de duminica. 
Este păcat ță acești jucători de va
loare, unii dintre ei din lotul națio
nal, absentează din pricina unor acci
dentări stupide.



UNIVERSITATEA TIMISOARAJ
AZI, In campionatul european de baschet feminin

va wiii lume FEMININ DE HANDBAL
ROMANIA - POLONIA, ON MECI IMPORTANT

ECHIPA NOASTRĂ MASCULINĂ A REALIZAT SCORUL RECORD AL RUNDEI A Xl-a DE LA BERLIN
Aseară, U. R. S. S ROMANIA 88-43

feminină la egalitate cu Anglia •
Șahiștii sovietici au cîștigat meciul derbr cu iucătoni mgcuar

• Selecționata noastră
rat 2x21 
dente'e

laSKOPLJE, 9 (prin telefon, de 
trimisul nostru special).

„Seria albă" a echipei noastre 
masculine continuă în turneul final 
ai Olimpiadei de șah. Românii au 
evoluat excelent în runda a 11-a, ei 
surclasînd reprezentativa Argentine:, 
una dintre formațiile fruntașe ale 
șahului mondial, cu scorul de 3; •— 
i/i, cel mai mare înregistrat în : e 
întâlnirile zilei, și în toate partide.e 
susținute pînă acum de către șahis*. i 
noștri.

Prima victorie a obținut-o Dumitra 
Gbizdavu, care — printr-o foarte 
plăcută coincidență fusese ar.—.ți*, 
că, în aceeași zi, Congresul F.I.D.E 
â-a atribuit titlul de maestru inter
național. Adversarul său, Hasse, a 
•jucat inexact deschiderea, a o erd 
un pion, apoi încă unul, a rănit sob 
un irezistibil atac de mat si a tei .: 
Sa mutarea 21-a. Al doilea punct al 
echipei române l-a înscris (ca ntgit- 
ie) Florin Gheorghiu in iața — Gar
cia. Acesta din urmă a ficat ua 
sacrificiu de figură, pe care • 
maestru român l-a acceptat c. 
respingind în contântasce * 
fragilă ofensivă a albului -: 
ușor, printr-un contraatac d 
Ciocâltea a prins, de la :*.:-?? 
chingi poziția Iui Emma s; .-. 
semnat" regele în centru. :: 
victoria, de asemenea printr-un 
te vehement atac de mat. Singu
mâtate de punct a argentimenilor a 
realizat-o Debarnot in fața 1 _ t »- 
gureanu. Prin această vicieri», echipa

noastră nreă pe Ine 
meat !

In marele de-r» 
l-R.S-S, — taeadpv 
hițtii spvăetîci cn
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U.R-S-S. în 
tea a fosî 
TNC. Beri

BURGAS, 9 (prin telefon de la tri
misul nostru special).

Conform previziunilor, întrecerile 
grupei A a ediției a XIII-a a cam- 
pionatului european de baschet fe
minin sînt mult mai echilibrate de- 
cit cele ale grupei B de la Varna. 
In acest sens, simpla comparare a 
rezultatelor este elocventă. La Bur
gas. România și Iugoslavia au în
vins cupa dispute aprige pe Ungaria 
si. respectiv. Italia, în timp ce la 
Vama. Bulgaria și Franța au efec
tuat un galop de 
compania Austriei, 
a Olandei. La 
gura selecționată 
șează net este cea

S an OCțZXaZiG IKS
tm sariioe $-**3 ten 

â : Cfcpiiîri — FtMH 
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aJe rssăes :
3—2. Elvetxa — F^taimn
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Li 12-- o GC
Empor Ros
ului. Clasa -

: 1. Empor Roslotk 3 p,
2. TJS-C. Berlin 6 p. X Universita
tea Timișoara 4 p. 4. Spartak Baku
2 p. X Echipa de junioare a FLD.G. 
• P- >

MICHAEL WEICHELT
—Deutsches Sportecho* — Berlin

sănătate în 
și, respectiv, 
Burgas, sin- 
care se deta- 

t___ ____... a U.R.S.S., care
impresionează nu numai prin talie 
și gabarit, dar și prin tehnica ex
celentă. precizia aruncărilor la coș 
și pregătirea fizică mult superioară

în „diniiTi viada" de handbal
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DINAMO BUCUREȘTI

CONDUCE DUPĂ

TREI MECIURI

VARȘOVIA, 9 (Agerpres). La Opole, 
în cadrul Dinamoviadei de hand
bal, echipa Dinamo București a , în- 
tîlnit formația Dynamo . (R. D. Ger
mană), pe care a învins-o cu scorul 
de 10—9. In alte două partide dispu
tate s-au înregistrat următoarele re
zultate : Gwardia (Polonia) — Levski 
Spartak (Bulgaria) 18—15; Ruda 
Hvezda (Cehoslovacia) — Dosza (Un
garia) 14—11.

In clasament, după trei etape, con
duce formația Dinamo București cu 
6 p, urmată de Dynamo (R.D. Germa
nă) și Gwardia cu cîte 4 p.

tuturor celorlalte formații. Aceste 
calități i-au permis să transforme 
formația Poloniei într-un simplu 
sparing partener, așa cum va face 
probabil și cu celelalte selecționa
te, care sînt departe de valoarea 
multiplei campioane mondiale și e- 
uropene.

Din acest punct de vedere (al 
inexistenței oricărei șanse de vic
torie) întilnirea România — U.R.S.S. 
a fost bine programată pentru bas
chetbalistele românce, care după di
ficilul meci cu Ungaria 
naja forțele (ne referim 
rele de bază).

Dar să ne ocupăm și 
interesează în mai mare 
iubitorii baschetului din România, 
aducînd unele amănunte despre în- 
tîlnirea dintre selecționata țării 
noastre și cea a Ungariei. Rezultatul 
fiind de mare însemnătate, datorită 
celor două puncte obținute în cla
samentul grupei, dar și cu efect 
asupra moralului pentru meciurile 
următoare, ambele formații au în
ceput într-o crispare care a dăunat 
pînă la sfîrșit calității jocului. In 
cele din urmă, victoria a revenit 
României cu 56—53, datorită „zo
nei” agresive aplicată în repriza se
cundă, evoluțiilor cu totul remar
cabile ale Suzanei Szabados și Ile
nei Gugiu, eficacității de ultim mo
ment a Angelei Tita și, element 
absolut remarcabil, respectării dis
ciplinei de joc în perioada finală 
a partidei. Toate acestea nu ne fac 
să omitem defecțiunile manifestate

îȘi 
la

pot me- 
jucătoa-

ceea cede
măsură pe

pe parcurs, unele scuzate de tensiu
nea produsă de importanța dispu
tei, dar altele mai puțin justifica
bile. Ne referim la numărul inad
misibil de mare al aruncărilor li
bere ratate: 18 din 26 (procentaj- 
77% !), total sub nivelul solicitat u- 
nei echipe naționale. Din fericire, 
rezultatul întilnirii a fost pozitiv, 
dar problema fructificării aruncă
rilor libere rămîne în picioare. Să 
sperăm însă că procentajul amintit 
a fost tot o consecință a tensiunii 
nervoase și că în întrecerile viitoa
re jucătoarele noastre se vor apro
pia de baremul limită tradus cifric 
în 60°/o aruncări libere reușite.

Alte rezultate din prima zi : 
U.R.S.S.—Polonia 82—46 (38—12) în 
grupa A ; Bulgaria — Austria 70— 
39 (42—21), R. D. Germană — Ceho
slovacia 68—60 (38—32) în grupa B.

★

Luni seara, echipa României a 
întîlnit-o pe cea a Uniunii Sovie
tice în fața căreia a cedat cu 88—43 
(46—24). Au marcat, pentru echipa 
noastră : Diaconescu 6, Salcu 4, 
Szabo 3. Szabados 2, Gugiu 2, Giu- 
rea 4, Nicola 10. Ciocan 4, Prăzaru 
1, Tita 7.

Marți, la ora 20, România joacă 
cu Polonia.

La Varna, Cehoslovacia — Olanda 
71—44 (35—23).

0. STANCULESCU

PUGILIȘTII ROMÂNI PROTAGONIȘTII

„MEMORIALULUI PROHASKA44

La Skoplie, au început lu—L- 
celui de-al 43-lea Congres al Fede
rației internaționale de șah, la an 
participă 100 de delegați <fin 5® de 
țări.

In prima zi, au fost validate pro
punerile Comisiei ce dasif.care 
care a atribuit titlurile 6e ruare 
maestru și maestru --u—. 
Printre cei cărora L
titlul de maestru interaațiaaal se 
numără și tin irul țahist remia 
Dumitru Ghizdavu. c>mpc-=r.t al 
selecționatei noastre partiapaaae la 
cea de-a XX-a ediție a OGinpiadei.
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PUNCTUL DE VEDERE

AL UNUI ZIARIST

AMERICAN | 3 PUNCTE, LA BUCUREȘTI1
■ ■■

Se împlinesc exact 40 de — 
cînd reprezentativa de ten»»,» 
telor Unite a disputat o finală a 
„Cupei Davis" în Europa. N-a fost 
o experiență plăcută, atunci: X—î 
pentru echipa Franței, la Fațts- 
Veți spune — dragi cititori 
.— și poate pe bună dreptate, că 
aceasta este o poveste 
purile cînd Borotra și Cochet to- 
frîngeau pe americani, ia Bataad 
Garros, au trecut de mulL Chiar 
așa fiind, rezultatul din IM ae 
vine în minte acum, de cînd Pe—iK 
Ralston și echipa sa au hat di«ui 
Europei, pentru a d'rtpntl jK^a 
finală pe „vechiul <<mtinert*, «fia 
perioada postbelică.

Și, poate, în - asemănări pette saț 
trebuie căutat și modul 
în care tenismenii americani pri
vesc acest dificil meci de la Baca- 
rești. „Sîntem in stare de alarmă—* 
— ne declara la plecare Stan Saitt. 
caporal în armata S.U-A. ți „tana- 
rul“ nr. 1 al echipei. „De ia iney- 
tul competiției, am jucat numai in 
deplasare și acest ultim meci, ca 
românii la ei acasă, va fi desigur 
eel mai greu. Dar eu nădăydnie-M: 
să trecem cu bine și peste arest 
obstacol, așa cum am reușii U Bar
celona, împotriva Spaniei".

Se știe, locul disputării f .-.rie: a 
fost, la un moment dat. .
controversă. S-a anunțat mai fctfi 
că vom merge în România, ap:; 
nouă lectură a regulament-'.-: panea 
să genereze opinii contrare S-a -■ 
avansat propunerea ca finala >e 
dispute pe pămînt american, la Phi
ladelphia sau Las Vegas. Au urat 
noi luări de contact între reprezen
tanții celor două federații și pină 
la urmă, a rămas stabilit ca echipe
le să se întâlnească, totuși, la Bucu
rești. „Regulamentul este confuz re- 
dactat** — a conchis d. Waiter 
Elcock, vicepreședintele federației 
americane de tenis (U.S.L.T A . 
„Dar, dincolo de interpretările tex
tului articolelor, cred că este mai in 
spiritul sportivității ca echipa noas
tră să joace în România, din mo
ment ce echipa română a jucat de 
două ori în Statele Unite, în 1969 
și 1971“.

Iar căspitanul de echipă Dennis 
Ralston a pus capăt tuturor discu
țiilor decdarînd public : „Noi tre
buie să ne facem datoria. Adică să 
lucrăm în ritm infernal în perioada 
dinainte de meci, pentru ca apoi să 
fim gata să-1 cîștigăm. Dacă este 
greu să joci în deplasare, cu atît 
mai frumoasă va fi victoria

Desigur, un căpitan de echipă 
trebuie să fie totdeauna optimist. 
Dar, noi rămînem la părerea că me
ciul de la București va fi foarte 
greu. Și, bineînțeles, nu terenul cu 
zgură sau ardoarea spectatorilor vor 
fi armele cele mai de temut ale 
adversarilor. Ci însăși forța lor 
deosebită, așa cum au demonstrat-o 
ultimele rezultate înscrise în pal
maresul lor. Ne gîndim, în special 
Ia acea splendidă victorie obținută 
de Ilie Năstase la Forest Hills, în 
fața întregii elite a tenisului mon
dial, a echipierilor Americii inclu
siv. Iar dacă ne gîndim că învinsul 
lui Năstase în finala netv-yorkeză, 
asul „pro“ Arthur Ashe, îl elimi
nase mai înainte pe Smith cu 3—0, 
comparațiile ne pot provoca în-

iral 2 m echipa americană ? Ia- 
■a in forma ce-i va da acest drept.

Foto, Paul ROMOȘAN

*4
- :
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r.ți ta viitoarea con- 
ă fel erau ți spanîo- 
ța. acum două lunL 
* americane s-au do- 

oe o combativitate cu totul 
ti. Aceasta este principala 

noestri speranță, iar a doua — 
poare — -micuțul" tenisman texan 
Harold Solomon, care abia a împli
nit 2* ce am. Este cel mai tînăr 
jue&or indus ia echipa de tenis a 
S-U-A-, de cînd Jack Kramer iți 
făcea debutul in formație, la 18 
ara. în 1939. Solomon a fost acela 
care, ia pruna zi a semifinalei de 
la Barcelona, a reaprins speranțele 
americane, p—n victoria sa surprin- 

asupra redutabilului Juan 
L. Pe zgura barceloneză. 

s-a sfințit ca la el acasă și 
eră că va fi la fel pentru 
și la București.

în caicul— hirtiei. chiar dacă o 
victorie a hă Solomon asupra lui 
Năstase pare să fie exclusă, ea tre
buie să se producă în meciul cu Ți- 

ericanii să poată 
i trofeului. De 

este și sarcina

*

lîsoert 
SoEv*

r.ac. pentru ca 
«sp.ra .3 pâsti 
fapt cam ace;

minimală a lui Smith, considerînd 
că avem șanse la dublu. Chiar dacă, 
anul trecut la Charlotte, românii 
n-au avut mari dificultăți în a-i 
învinge pe Smith și Van Dillen, tre
buie ținut seama că aceștia au 
gresat mult în actualul sezon 
finală la Wimbledon).

Pentru americani, tragerea 
sorți ideală ar fi cu Smith întîlnin- 
du-1 pe Năstase în ultima zi, în 
special dacă scorul va fi 2—2, în 
acel moment. „Pot să-l bat pe Năs
tase într-un meci cu mare miză 1“ 
— afirmă Stan Smith și de altfel 
a dovedit-o în ultimul Challenge
round, iar în anul acesta în finala 
de simplu de la Wimbledon.

Voi risca și un pronostic perso
nal, pentru încheiere : 3—2 pentru 
S.U.A. Anume, consider că Smith 
și Solomon îl pot învinge pe Țiriac, 
iar Smith pe Năstase... Dar — sin
cer vorbind — nu m-ar surprinde 
să fi greșit acest pronostic. De 
exemplu, să fie 4—1 pentru Româ
nia. De ce nu ?

pro- 
(n.r.

la

BUD COLLINS
„Boston Globe" și Televiziunea 

americană (A.B.C.)

temiriar Sarajevo 1—2 : Borac Ban
ja Luka — Dynamo Zagreb 3—0 ; 
Sarajevo — Radniki Niș 1—2. Cla- 
SBnent: 1. Steaua Roșie Belgrad — 
15 p ; X Zelezniciar Sarajevo — 14 
p ; X Radniki Niș — 13 p.

SUEDIA (etapa a 20-a) : A.I.K. — 
Cads 3—1: Aadvidaberg — Ham- 
martqr 6—1 ; Halmstad — Lands- 
krona 9—0 : Oergryte — Djurgaar- 
den •—1; Oerebro — Oester 3—1; 
Malmo — Norrkoping 3—0. Clasa- 
mesit : 1. Aadvidaberg — 31 p ; 2. 
A IK. — 23 p ; 3. Norrkoping —
22 p.

BULGARIA (etapa a 7-a) : Loko
motiv Sofia — Pemik 0—1 ; Beroe 
Stara Zagora — Levski Spartak So- 
f a I—0 : Botev Vrața — Slavia So
fia 1—0 ; Spartak Pleven — Etîr 
T ■ 6—3 ; Cemomoreț Burgas — 
Lokomotiv Plovdiv 0—1 ; Cerno 
More Varna — Volov Șumen 3—1 ; 
Trakia Plovdiv — Laskov Iambol 
1—0 ; Dunav Ruse — Spartak Varna 
1—I : Ț.S K.A. Septemvrisko Zname 
Sofia — Akademik Sofia 0—2. Cla
sament : 1. Lokomotiv Plovdiv — 
11 p ; 2. Spartak Pleven — 9 p ; 3. 
ȚS.KA. — 9 p : 4. Pernik — 9 p.

SPANIA (etapa a 6-a) : Valencia
— Burgos 3—0 : Espanol Barcelona
— C.F. Barcelona 1—1 ; Atletico 
Bilbao — Atletico Madrid 1—0 ; 
Real Sociedad — Las Palmas 1—0 ; 
Malaga — Gijon 1—0 ; Celta Vigo

— Castellon 2—0 ; Oviedo — Coru
na 0—0 ; Betis — Saragossa 1—1. 
Clasament : 1. C.F. Barcelona — 11 
p ; 2. Saragossa — 9 p ; 3. Espanol
— 8 p.

OLANDA (etapa a 9-a) : Haarlem
— F.C. Utrecht 0—2 ; Alkmaar — 
F.C. Amsterdam 1—4 ; M.V.V. Ma
astricht — Go Ahead 1—1 ; Sparta 
Rotterdam — PSV Eindhoven 3—0; 
Excelsior Rotterdam — Nec Nijme
gen 1—1 ; F.C. den Haag — Feye- 
noord Rotterdam 3—2 ; F.C. den 
Bosch — F.C. Groningen 1—1; Ajax 
Amsterdam — Telstar 9—2 ; Twen
te Enschede — Nac Breda 2—0. în 
clasament : 1. Feyenoord — 15 p ; 
2. Ajax — 14 p.

UNGARIA (etapa a 4-a): Ujpest 
Dozsa — Videoton 3—1 ; Diosgyor
— Vasas 0—1 ; Csepel — Raba Eto
3—1 ; “ “ * - ‘
1— i;
2- 0 ; 
5—2 ;
banya — M.T.K. 2—2. 
1. Honved — 7 p ; 2.
— 6 p ; 3. M.T.K. — 6

★
Continuîndu-și turneul în Europa, 

echipa 
Buenos 
olimpic 
Roma, 
rezultat

PRAGA. 9 (Agerpres). La Ostrava, 
au luat sfîrșit întrecerile turneului 
internațional de box „Memorialul Pro- 
haska", competiție care a reunit pu- 
giliști de valoare din mai multe țări 
europene.

Un frumos succes au repurtat pugi- 
liștii români, protagoniști ai reuniunii 
finale, în care trei dintre ei : Ștefan 
Băiatu, Gheorghe Ciochină și Ghcor- 
ghe Pușcaș au terminat învingători. 
La categoria semimuscă, Ștefan Bă
iatu l-a întrecut în finală la puncte 
pe cehoslovacul Barry, iar la catego
ria semiușoară, Gheorghe Ciochină 
a dispus la puncte de polonezul Oset- 
kowski. O victorie aplaudată a ob
ținut Gheorghe Pușcaș (categ. ușoa-

ră), învingător la puncte în fața po
lonezului Dubicza.

Iată ceilalți cîștigători : categ. 
muscă; Ruskov (Bulgaria); categ. 
cocoș : Domingo (Franța) ; categ. pa
nă : Kalmikov (U.R.S.S.) ; categ. se- 
mimijlocie : Spisiak (Cehoslovacia) ; 
categ. mijlocie mică : Zimmermann
(R. D. Germană); categ. mijlocie : 
Vasiliev (U.R.S.S.) ; categ. semigrea : 
Rodriguez (Franța). Boxerul francez 
l-a întrecut în finală la puncte (3 ?) 
pe românul Horst Stump; categ. gr/:: 
Motyl (Cehoslovacia). Boxerul ceho
slovac l-a învins prin abandon, în 
repriza a 2-a, pe reprezentantul 
npstru, Dumitru Zelinca.

Pecs — Honved Budapesta
Ferencvaros —
Salgotarjan —

Komlo — Szeged
— M.T.K.

— 7 p;

Zalaegerszeg 
Egyetertes 

1—1 ; Tata- 
Clasament : 
Ferencvaros 

' P-

de fotbal Independiente 
Aires a jucat pe stadionul 
din Roma cu formația A.S. 
Partida s-a încheiat cu un 
de egalitate : 2—2 (1—1).

AGENDA SĂPTĂMÎNII
9—15 BASCHET Campionatele europene (feminine), la 

Vama Și Burgas
9—15 TENIS Campionatele Americii de sud, la Bue

nos Aires
9—15 ȘAH Olimpiada, la Skoplje (Iugoslavia)
10 BOX Meciul pentru titlul european — profe

sionist — la cat. grea : Jurgen Slin 
(R.F.G.) — Joe Bugner (Anglia), la 
Londra

11 FOTBAL Meciuri amicale : Anglia — Iugoslavia, 
la Londra : Spania —Argentina, la Ma
drid ; returul finalei „Cupei Balcanice", 
Vardar Skoplje — Trakia Plovdiv, la 
Skoplje.

11 RUGBY România — Selecționata Conwall- Devon, 
la Devon

13 FOTBAL Preliminariile C.M. : Franța — U.R.S.S., 
la Paris ;

14 FOTBAL K. D. Germană — Albania, la Leipzig
14 RUGBY România — Sei. Devon, ia Torquay
15 CICLISM Marele Premiu de la Lugano (Elveția)
15 FOTBAL Preliminariile C.M. : Austria — Ungaria ; 

la Viena ; Suedia — Malta, la Gdteborg ; 
meci amical Polonia — Cehoslovacia, la 
Bratislava.

VESTI DIN TARILE SOCIALISTE
9 9

MEDALIATE DIN
Se întâmplă destul de des ca la in

terval de cîteva generații și la distan
ța unor Olimpiade, în aceeași familie 
să apară, în vitrina trofeelor sportive, 
mult rîvnițele medalii olimpice. Un
garia deține un record în acest do
meniu. Astfel, la Miinchen au parti
cipat cu succese variabile, cel puțin 
nouă sportivi ai căror părinți au fost 
pe vremuri campioni olimpici.

Lista este deschisă de înotătoarea 
Andrea Gyarmati. medaliată cu ar
gint Ia 100 m spate. Mama ei, Eva 
Szekelv, a fost campioană olimpică la 
200 m bras, iar tatăl, Deszo Gyarmati, 
este posesor a trei medalii de aur, în 
calitate de component al echipei ma
ghiare de polo, campioană olimpică în 
1952, 1956 și 1964.

Aruncătorul de suliță Miklos Ne
meth, are de asemenea un părinte 
medaliat, pe Imre Nemeth, campion 
la Londra (1948), dar la aruncarea 
ciocanului. La aceeași Olimpiadă lon
doneză au mai fost si alți medaliati 
ai căror urmași au încercat să atingă 
la Miinchen gloria părinților. Scri- 
mera Ildiko Bobis este fiica luptă
torului Gyula Bobis medaliat cu aur, 
precum canotorul Bela Itnik al cărui 
părinte omonim a fost medaliat cu 
argint. Tînărul poloist Istvan Szivos 
nu a reușit să egaleze gloria tatălui 
său, medaliat cu aur la Helsinki Ia 
același sport.

Putem aminti și de adevărate „di
nastii" olimpice, în cazul scrimerilor 
maghiari. Numele Gerevics și Kovacs

A

TATĂ IN FIU • ••

asînt arhicunoscute Alaciar Gerevics 
fost cîștigător al probelor de sabie 
ale Olimpiadelor dintre anii 1936— 
1960. El a părăsit de mult activitatea 
competițională, care este continuată 
azi de fiul său Pal Gerevics, un gi
gant de 1,90 m, deocamdată o mare 
speranță de viitor.

Păi Kovacs are doi fii care îi cal
că pe urme. Cel mare. Afilia, a făcut 
parte din echipa care a cîștigat cam
pionatul 
lecționat 
care s-a

Faptul 
medaliilor olimpice evoluează în 
le-ași ramuri de sport ca și părinții 
lor. apare ca o predispoziție naturală,: 
dezvoltată în cadrul familiei.

mondial dar nu a fost se
in lotul olimpic, cinste de 

bucurat mezinul Tamaș.
că majoritatea moștenirilor

a<e-

Telefoto : C.T.K.-Praga

Diverse și multilatera
le sînt competițiile de 
masă din Cehoslovacia. 
Iată un aspect dintr-un 
cros original: alergăto
rii parcurg diferite tra
see pe străzile orașului 
Praga, care cuprind ur
carea și coborîrea unor 
trepte, trecerea peste 
obstacole (garduri) ur
carea in pantă a unor 
movile etc.

EXPOZIȚIE DE MATERIALE SPORTIVE
Din inițiativa Comitetului pentru 

cultură fizică și sport din U.R.S.S. 
și a Camerei de comerț sovietice 
s-a deschis ia Kiev o mare ex
poziție de articole de echipament 
și materiale sportive. Sînt expuse 
aici numeroase echipamente turis
tice, de vînătoare și pescuit spor
tiv, materiale de cercetare în me
dicină și biologie, precum și apara
tura de control pedagogic al spor-

ARENA PROGRESUL AȘTEAPTA OASPEȚII FINALEI
(Urmare din pag. I)

acces. De altfel. tot pentru a se în
lesni accesul publicului pe bază au 
fost deschise iacă trei căi (pe lingă 
cele două mai vechi dm str dr. Stai- 
covici) : prin străzile dr. Lister, Ho
rea Teodorescu și dr. Pasteur. De 
asemenea, s-au refăcut, prin asfal
tare, drumurile de circulație care 
duc la tribune, amenajîndu-se tot
odată și noi spații verzi.

La dispoziția spectatorilor se vor 
afla tonete amplasate in dreptul in
trărilor de la tribune, alte anexe 
redimensionate pentru alimentația 
publică etc. Amatorii vor putea 
să-și procure și diverse ilustrate,

insigne, brelocuri, cravate, toate cu 
însemnele marelui eveniment, pre
cum și diferite materiale specifice 
tenisului

In prim planul atenției orga
nizatorilor au stat și condiți
ile în care vor lucra ziariștii, 

comentatorii radioului și televiziu
nii. Toți aceștia vor beneficia de 
posibilități multiple pentru ca să-și 
desfășoare activitatea. Au fost in
stalate 12 cabine de transmisii și 
o serie de platforme pentru came
rele de luat vederi. A fost rezervat, 
intr-una din tribune, un sector spe
cial pentru presă. In plus, ziariștii 
vor avea la dispoziție opt încăperi, 
din care șase camere de lucru, iar

o centrală telefonică va deservi con
vorbirile cu circuitele internaționale.

Iată prin urmare că nici un a- 
mânunt n-a fost omis de organiza
tori. Punerea la punct a întregului 
angrenaj n-ar fi fost posibilă fără o 
muncă asiduă, fără o conjugare a 
eforturilor tuturor factorilor de re
sort.

„Ne-am bucurat de un sprijin con
tinuu și consistent din partea tu' i- 
ror organizațiilor pendinte, ne spu
nea tov. inginer Constantin Vârlan. 
Conducătorii diferitelor instituții, oa
meni de specialitate ca și toți cei 
care au dus ia îndeplinire, zi de zi, 
lucrările complexe, au acționat u- 
nitar pentru ca baza de ia Progre-

99CUPEI DAVIS"
sul să fie Ia înălțimea așteptărilor, 
la nivelul unui spectacol sportiv ca 
cel pe care îl vom viziona la sfir- 
șitul acestei săptăminL Voi sublinia 
în același timp și ajutorul primit 
din partea Consiliului popular al 
Capitalei și al Consiliului popular al 
sectorului VI. Arena Progresul, în 
noua sa haină, este gata să-și pri
mească oaspeții".

Consemnînd toate aceste realizări 
premergătoare finalei „Cupei Davis“ 
sperăm ca și funcționarea diferite
lor servicii în toate cele trei zile 
ale întrecerilor să se situeze la cote 
superioare, ceea ce ar însemna o 
încununare a eforturilor depuse 
pentru o reușită organizatorică de
plină.

tivilor. Țelul acestei expoziții este 
de a lărgi contactele comerciale cu 
diferite țări și de a face cunoscu
tă cercurilor sportive producția ma
terialelor respective de fabricație 
sovietică sau străină, precum și 
schimbul de informații în dome
niul cercetărilor științifice sportive.

Dezvoltarea industriei de mate
riale sportive în Uniunea Sovieti
că a crescut spectaculos și ea o- 
glindește dezvoltarea pe care o are 
sportul în această țară. In indus
tria legată de necesitățile educației 
fizice lucrează la ora actuală 600

de întreprinderi, producînd anual 
mărfuri în valoare de 3 miliarde 
de ruble. Cităm printre altele o 
producție de 8 milioane perechi de 
schiuri. 4 milioane perechi de pa
tine, 3 milioane mingi și 100 mi
lioane unităti de echipament 
sportiv.

La expozjție sînt prezente șl fir
me producătoare de peste hotarele 
Uniunii Sovietice. In total sînt re
prezentate 17 țări. De un mare in
teres se bucură producția de mate
riale sportive fabricate în țările 
socialiste.

ÎNTRECERI DECISIVE ÎN CAMPIONATELE DE PISTĂ LA CICLISM

Campionatul republican de pistă a 
continuat ieri după-amiază pe velodro
mul Dinamo din Capitală, cu proba de 
4 000 m urmărire, echipe seniori. Con
form așteptărilor, preliminariile au fost 
dominate de principalii candidați la titlu, 
performerii seriilor contratimp fiind ci
cliștii de la Steaua I. Iată rezultatele din 
serii : Steaua 
Dinamo I — 
5:13.8. Steaua 
5:04,0.

Intre timp, ____ r___ ____ r_______ _ .
tele oer.tru locurile fruntașe au fost ami
nate pentru astăzi (de la ora 16), după 
următorul program : Olimpia — Steaua 
U (locurile 3—4), steaua I — Dinamo 1

(locurile 1—2). Mîine se va desfășura pro
ba de semifond (100 de ture cu sprint 
după flecare trei ture).

I - Olimpia 4:52,0 — 5:01,3, 
Voința București 4:S2.2 — 
II — Dinamo n 5:03,3 —

începînd să plouă, dispu-

ROSEWALL ÎNVINGĂTOR 
LA TOKIO

Turneul internațional masculin de te
nis de Ia Tokio s-a încheiat cu victoria 
cunoscutului jucător profesionist sustra- 
lian Ken Rosewal) care. în finală, l-a 
întrecut cu 7—5, 6—3, 6—3 pe compatrio
tul său Fred Stolle.

în partida pentru locurile 3—4, austra
lianul John Newcombe a dispus cu 6__3.
6—4 de americanul Cliff Richey.
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