
V

PRETUTINDENI
MUNCĂ ÎNSUFLEȚITĂ

Cu flecare zi care ne apropie de 30 Decembrie, aniversarea a 25 de 
ani de la proclamarea Republicii, crește necontenit avintul tn munci al 
colectivelor de salariati din întreprinderi și instituții, prind viață angaja
mentele luate in întrecerea socialistă. Este răspunsul prompt pe care comu
niștii, oamenii muncii de la noi, îl dau conducerii de partid si de stat, la 
inițiativa de a se realiza cincinalul in patru ani și jumătate. în această 
acțiune de anvergură, care antrenează întregul nostru popor. tineretul.spor
tivii iși aduc o contribuție importantă. ,

ÎNTRECEREA continua in ritm susținut
de prefabri- 

București, In- 
continuă tn 
reținut aceas- 

președintelui 
muncii, ing.
„în cinstea

nr.
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La întreprinderea 
cate Granitul din 
trecerea socialistă 
ritm susținut. Am 
ta din explicațiile
comitetului oamenilor 
Jirair Ghiulbenghian ; 
celei de a 25-a aniversări a Re
publicii. colectivul nostru de mun
că se află total angajat în îndepli
nirea Cincinalului în patru ani și 
jumătate, angajament de onoare luat 
de către organizația de partid a 
municipiului. Șantierele orașului 
așteaptă de Ia noi panouri și ele
mente prefabricate de calitate și 
în cantitățile solicitate, 
efort comun se află 
dăruirea și măiestria .
a fiecăruia dintre noi. Conferința 
Națională a partidului a deschis 
noi drumuri de afirmare, a pus in 
fața noastră, a. tuturor, noi sarcini 
de răspundere. Vă invit să luați 
contact cu ultimele noutăți de la 
I. P. Granitul"...

HĂRNICIE Șl BUNĂ
LA COOPERATIVA

și, în acest 
încorporată 

profesională

DESERVIRE
ARIA

...Poligonul nr. 1 de panouri 
mari pentru locuințe. Aici, inte
ligența și pasiunea tehnică a oa
menilor s-au întîlnit într-un singur 
angajament i acela ca In cel mai 
scurt timp poligonul să intre la 
capacitatea sa, adică 44 000 mc pe 
an. Că așa va fi, ne-o demonstrea
ză faptul că în cinstea aniversării 
Republicii lucrătorii de la poligon 
au reușit să înscrie un prim suc
ces i în loc de două apartamente 
pe zi ei produc în prezent cite 4 
apartamente.
„Cheia succesului este dorința de 
autodepășire — ne spune secreta
rul comitetului de partid, 
Ichitn. 
sebită 
lității 
cuințe 
ofensivă împotriva 
lucrului de mintuială. Marca fa
bricii trebuie să fie emblema 
onoare a fiecărui lucrător 
I. P. GranituL De aceea 
ruga să notați că nu ne vom opri 
aici. Noi ne-am propus ca la în
ceputul trimestrului IV să reali
zăm 5.2 apartamente pe zi La po
ligonul de panouri mari pentru lo
cuințe."

Secretarul 
ne vorbește

pre sportiv'.: fabricii. „Sini oameni 
din prima linie. Există o legătură 
perfectă intre muncă Si sport. La 
noi. a fi sportiv înseamnă, in ace
lași timp o identificare cu titlul 
de fruntaș in întrecerea socialistă. 
Echipa noastră de fotbal activea
ză în categoria „Onoare* si este 
susținută de toți constructorii ora
șului- Octavian Angbel, Vasile Ga- 
raiacu. maistrul Dumitru Năstase. 
vnt doar citiră dintre sportivii 
care in procesul de producție sînt 
tot atit de buni ca șt pe terenul 
de sport.

fai
Față in față, pentru a treia oară, în finala „Cupei Davis“A

Mircea
Am acordat o atenție deo- 
organizării 

panourilor mari pentru k>- 
și am declarat o adevărată 

rebuturilor, a

producției, ca-

de 
de la 
v-am

de partid
cu înflăcărare și des-
comitetului

L-am Ir
eres

J’rslt on an. I. P Granitul va fi 
de nerecunoscut. Înaintăm din 
mers spre perfecționarea produc
ției. spre diversificarea ei. oferind 
șantierelor produse de cea mai 
bună calitate*.

Petre GHEORGHIU

ECHIPELE ROMÂNIEI SI S.U.A AȘTEPTIND

MESERIAȘILOR DIN
Muncitorii cooperatori 

cooperativei meșteșugărești 
Meseriașilor" din Pitești obțin rezul
tate deosebite în întrecerea socia
listă în cinstea celei de a 25-a ANI
VERSARI A REPUBLICII, atit în 
producție cît și in buna deservire 
a populației.

Printre cooperatorii care au asi
gurat o ireproșabilă deservire a 
populației se numără Ștefan Dumi
trescu, Maria Alecu, Radu Panaites- 
cu Maria Bădescu, Dumitru Drâgu- 
șin. Brigide Stanciu, Elena Duțescu 
și alții.

Cu satisfacție ne relata tov. V îc- 
tor Petrescu — președintele coope
rativei (membru al consiliului aso
ciației sportive Voința, responsabilul 
secției de popice și în același timp 
jucător), că la realizarea sarcinilor 
de olan și la buna deservire a popu
lației, o contribuție de seamă și-au 
adus-o membrii cooperatori sportivi 
printre care amintim pe Ponipiliu 
Cristea (popice), Silvia Burcea (atle
tism), Ilie Buican și Rodica Zafiu 
(handbal), Virginia Dumitrache (te
nis de masă), Niculina Barbu (ori
entare turistică), 
(Sah), Emilian Tudoran și 
Catană — instructor la 
respectiv tenis de masă.
Ilie FETEANU coresp.

PITEȘTI 
din cadrul 

.„Arta

Valeriu Amzerescu 
Dumitru 

fotbal ți

LA „INDUSTRIA LINII" TIMIȘOARA

ÎNSEMNATE ECONOMII
DE MATER IE PRIMA
Stimulați de documentele Confe

rinței Naționale a partidului, ferm 
deciși să transpună in viață măre
țul plan al înaltului for al comu
niștilor, tehnicienii, inginerii și mun
citorii de la Industria Linii din Ti
mișoara s-au angajat să lucreze 14 
zile pe an cu materii prime econo
misite din care se vbr produce peste 
154 000 mp, țesături in valoare de 
2 500 000 let

în acest sens a fost înființat 
centru de sortare a deșeurilor,
serviciile tehnice au stabilit tehno
logii speciale prelucrării acestor ma
terii prime.

Ca urmare a măsurilor luate în 
primele 8 luni ale anului au și fost 
prelucrate 97,6 t. deșeuri din care 
s-au adus beneficii de aproximativ 
2,2 milioane lei, acoperindu-se astfel.

un 
iar

SOARELE...
Plouă în rafale pe parbrizul ma

șinii. înaintăm anevoie spre Pro
gresul. Vrem să revedem arena. 
Pătrundem în parc. Se lucrează pe 
ploaie. Tn drum spre arenă, un 
scurt popas la centrul de presă. 
Telexurile așteaptă, liniștite. Urcăm 
treptele ude. Prelata e impasibilă. 
Apa se prelinge pe margine. To
boșari nevâzuți dansează pe par
chetul prelatei.

Pornim spre sala Steaua. Tiriac 
și Năstase au început antrenamen
tul de 10 minute. Intrăm cu o oa
recare teamă. Am auzit aseară că 
minerul rachetei a ros prea mult 
degetul lu: Ilie.

Deschidem ușa. cu prudență. Ne 
întîmpină rîsetele lui Ilie. Uf 1 Ce 
bine !

Se joacă dublu. Sala amplifică și 
mai mult zgomotul canonadei. Ad
versarii campionilor noștri sînt 
Kukal și Viorel Marcu. Tenjsman'il 
cehoslovac lovește, am impresia, 
mai tare chiar decît Graebner. Vio
rel Marcu nu se lasă mai pre.ms 
Ilie Năstase plutește de-a lungul fi- 
leului, amortizînd miraculos zborul 
ghiulelelor albe. Tiriac răspunde 
fulgerător, cu reverul, trimitînd 
comete în serie, pe culoarul liber.

Jocui e foarte dur. Mingile zboa
ră vîjîind, amenințîndu-i pînă și 
pe spectatorii ocazionali, printre 
care îl zărim pe Gheorghe Gruia, 
handbalistul.

Kukal, acest sparring partner de 
clasă, nu iartă nimic. Voleurile lu' 
par decise să ascută reflexele lui 
Ion și Ilie. ~ 
ceasta...
care 
zilei 
pînă 
dacă 
șase __  __  .
ciștigat un Roland Garros, chiar 
dacă au jucat o finală la Wimble
don și au marcat un punct mare 
la Charlotte...

Toți sînt gravi. Doar Ilie Năs
tase ride, amortizînd miraculos 
ghiulele albe, deasupra flleului .

Ies împreună ci’ Tiriac :
— Se apropie ziua sorților, „Țiri"
— O aștept cu nerăbdare.
— Cum ai vrea
— Visez să joc 

Smith, vineri!.,.
Mă uit în ochii 

de nepătruns.
Afară plouă... Așteptăm soarele...

loan CHIRILA

necesarul de materii prime pentru 
10.5 zile lucrătoare.

Mobilizați puternic de rezultatele 
obținute in Întrecerile socialiste, 
care scot In permanentă noi rezerve, 
harnicii muncitori de Ia „Industria 
Linii* le valorifică din plin în ve
derea realizării 
angajamentelor

Conștienți de 
rea cincinalului 
asigura creșterea substanțială a pro
ducției. concomitent cu reducerea 
cheltuielilor, salariații desfășoară o 
largă activitate pentru dezvoltarea 
bazei sportive de pe lingă întreprin
dere. prin amenajarea unor terenuri 
de handbal, volei, baschet etc. și 
prin organizarea unor întreceri spor
tive la competițiile de casă organi
zate la handbal, minifotbal, natație.

Constantin CREȚU — coresp.

Înainte 
luate.
faptul 

înainte

de termen a

că îndeplini- 
de termen va

Moment de relaxare in cursul antrenamentului de ieri in sala Steaua 
Ștefan Georgescu, Ilie Năstase și sparing-partenerul Jan Kukal.

în așteptarea tragerii la sorți, dar mai ales a unui cer senin care 
aducă ambianța optimă, specifică unei întreceri de tenis, protagoniștii 
nalei iși continuă cu asiduitate pregătirile în sală... Este un moment 
incertitudine, dar care — sperăm — se va risipi exact la timp pentru 
vineri, la ora marelui start, arena Progresul să-și poată primi oaspeții
adevărate haine de sărbătoare. Este totodată momentul propice unor re
trospective, a privirilor spre drumul parcurs pînă acum de cele două echipe 
— România și S.U.A. — în etapele premergătoare finalei. Iată deci cîteva 
secvențe, rezumînd evoluția în fazele 
ediții a „Cupei Davis".

Iată-i reuniți Unită fileu pe Ion Tiriac, 
Foto: THEO MACARSCHI

să 
fi
de 
ca,
în

județean

SPECTACOL

Perechea Letitia Păcurariu-Dan Săveanu a pregătit un 
număr pentru spectacolele care vor avea loc azi și miine pe 
gheată a patinoarului din Miercurea Ciuc.

scena de

Foto: ION MIHAICA

calificărilor ale finaliștilor actualei

PENTRU A TREIA OARĂ ÎN 
FINALĂ

Azi fi mii ne, la M. Ciuc

STELE ALE PATINAJULUI
ARTISTIC - ÎNTR-UN

ATRACTIV

de echipe la start, re
al competiției. Zona 
cuprins 31 de repre- 

împârțite la rîndul lor

Au fost 54 
cord absolut 
europeană a 
zentative, 
în două grupe. Pe baza rezultatu
lui de anul trecut, echipa Româ
niei, finalistă în ultimul Challen-

ge-round, a fost situată ca favo
rita nr. 1 în grupa A. Fără îndo
ială un avantaj, prin care forma
ția noastră a avut de disputat pri
mele întîlniri pe teren propriu. Cu 
Elveția și Iranul, ambele întrecute 
cu 5—0, n-a fost vorDa decît des
pre un „galop de sănătate". Pri
mul obstacol mai serios l-a consti
tuit echipa Italiei, adversara noas
tră din semifinala zonală. Dar, 

speranțele tenismențlor peninsulari, 
în frunte cu noul 16r „star" Adria
no Panatta, au fost spulberate de 
jocul excelent al echipierilor ro-

C. COMARNISCHI 
Radu VOIA

(Continuare îa pag. a 4-a)

Proba de dublu, a- 
cheie a „Cupei Davis", 

anunță zorile sau amurgul 
a treia, trebuie perfecționată 
la ultimele sale limite, chiar 
tastase si Tiriac joacă de 

ani împreună, chiar dacă au

să cădem ? 
primul meci cu

lui Țiriac, Sini

Astăzi, pe stadionul „23 Augusta de la ora 17,30

Cele două spectacole de patinaj 
artistic, care urmează sa fie găz
duite astă-searâ și miine seară de 
Palatul de gheată din Miercurea 
Ciuc vor avea loc cu ușile închise. 
La ora actuală, toate biletele de 
intrare. Ia ambele demonstrații, au 
fost vindute. Firește, interesul ma
jor stîrnit de acest eveniment,' în
scris in bogatul program de ani
versare a centenarului patinajului 
românesc și a semicentenarului în
ființării federației de resort, se da
torează repertoriului deosebit de 
atractiv al spectacolelor menționa
te. pe genericul cărora figurează o

ȘCOALA TREBUIE SĂ DEVINĂ
REALMENTE UN IZVOR

AL PERFORMANTEI SPORTIVE

serie de stele sie arenei internațio
nale. Campioana Ungariei, Szusza 
Almassy, sovieticul Iuri Ovcinikov, 
perechea cehoslovacă de dans Diana 
și Martiri Skotnicky, francezul Jac- 
k> Mrozek — iată numai cîteva nu
me cunoscute in patinajul artistic, 
sportivi care vor evolua astăzi și 
miine în fața publicului din Miercu
rea Ciuc. Alături de sportivii din 
Uniunea Sovietică. R. D Germană. 
Ungaria, Cehoslovacia, Polonia și 
Franța vor mai fi prezenți și o se
rie de talentați patinatori români.

.„Artiștii gheții* de peste hotare 
au fost așteptați la Miercurea Ciuc 
cu multă atenție, pentru ei organi- 
zir.du-se joi o excursie la Cheile 
Bicazului și alte acțiuni de natură 
să le facă plăcut timpul liber.

După cum am mai anunțat, spec
tacolul de la Miercurea Ciuc va fi 
reluat, în ziua de 14 octombrie, pe 
patinoarul „23 August". Legitimați
ile de intrare la manifestațiile spor
tive, cu excepția celor rezervate zi
ariștilor, nu sînt valabile. Biletele 
pentru demonstrata de la București 
s-au pus în vinzare la casa de bile
te din str. Vasile Conta nr. 16.

LOTUL REPREZENTATIV DE FOTBAL 
ÎNTÎLNESTE PE AKADEMIK SOFIA

Poate mai mult declț In trecutul 
apropiat noul an școlar aduce In sfe
ra învățămîntului de educație fizică 
și sport cîteva elemente de referință 
deosebit de importante șl care fi
rește sînt demne de relevat.

Programe—in fine-în toate școlile I
Este vorba de apariția unor noi 

programe pentru clasele V—X școli 
generale și anii 1—IV licee și școli 
profesionale, destinate să așeze, în
tr-un mod mai i 
de predare a 
ținindu-se seama

eficient, noțiunile 
educației fizice, 

F___ _____ _____ i de cei cărora
li se adresează, de posibilitățile lor 
fizice, cu deosebire de capacitatea lor 
motrice. Așadar, intervine o regle
mentare, se tace un nou pas impor
tant pe calea modernizării acestei 
activități, adusă la nivelul cerințe
lor Es:e foarte bine că un vechi de
ziderat a! învățămîntului de educație 
fizică va fi astfel împlinit, dispârînd 
„necunoscute" ș! pentru elevi și pen
tru profesorii de specialitate. Este, 
de aceea, de felicitat Direcțiunea de 
educație fizică și sport din Ministerul 
Educației și învățămîntului.

mar practic va fi pus 13 dispoziția 
școlilor de toate gradele, a profeso
rilor de educație fizică și implicit a 
asociațiilor sportive, organism care 
coordonează activitatea compeiițio- 
nalâ a elevilor, de la nivelul fiecărei 
clase sau an de studiu și pînă la 
localități. în funcție de condițiile 
geografice (și meteorologice), fiecare 
școală se poate înscrie Intr-un mod 
cit mat convingător — desigur, și pe 
scara accesibilității — în perimetru] 
activităților sportive de iarnă valo- 
riiicind și mai mult resursele locale, 
dind !r!u liber totodată in tiativelor, 
’n beneficiul celor direct interesați, 
adică elevii. Schițe, pliante, diferite 
scheme completează Îndrumarul prac
tic C3 M. E.I

Va dispare noțiunea de „scutit
medical" ?

in sprijinul activităților sportive

de iarnă
Sub egida aceluiași organ de re

sort va fi scoasă o lucrare vîzînd 
participarea și mai largă a elevilor la 
activitățile sportive de iarnă (schi, 
patinaj, hochei pe gheață, săniuțe, dt- 
'Verse jocuri tn aer liber, tn condi
țiile specifice sezonului rece șl ale 
zăpezii). Cu alte cuvinte, un tndrn-

Perspectiva cuprinderii tn practica
rea exercițiului fizic a unor copii 
cu diverse deficiențe fizice ne-o oferă 
o altă lucrare a direcției de resort 
a M.E.I., un îndrumător elaborat In 
mod special In acest scop. Se are In 
vedere ancorarea în activități de 
mișcare a unui eșalon destul de im
portant de elevi care, pînă acum, a- 
vînd drept „acoperire* adeverințe de 
scutire medicală (emise adesea for
mal, cu prea puțin discernămlnt) au 
rămas în afara exercițiului fizic, fapt 
care le-a dăunat. Deficiențele fizice 
ale elevilor tn cauză nu erau de fel 
diminuate, ci, dimpotrivă, permanen
tizate. Acum, prin apariția 
rului practic pentru elevii 
ciențe fizice — lucrare cu

tndruma- 
cu defi- 
caracter

strict științific — profesorii de 
cialitate iși vor putea aduce o 
tribuție esențială la rezolvarea 
probleme de larg interes social, dar 
rămasă în suspensie, ani de zile. E- 
vident, Insă, că pentru succesul el 
ar fi de dorit ca și părinții — alături 
de școală șl de profesori — să mani
feste mult mai multă receptivitate. 
Numai așa vom ajunge să asistăm 
la dispariția noțiunii de „scutit me
dical* de la orele de sănătate.

Calendar competițional in actualitate
și in perspectivă

Anul școlar 
și cu un nou . _
sportivă a elevilor, in speță un calen
dar. Conceput pe o durată de 4 ani, 
acest veritabil document de planifi
care a muncii sportive, elaborat în 
comun de Ministerul Educației și 
Invâțâmintului, Consiliul Național al 
Organizației Pionierilor, C.C. al ÎJ.T.C. 
și Consiliul Național pentru Educa
ție Fizică și Sport urmărește să eli
mine paralelismul, să sporească in 
același timp interesul tineretului stu
dios pentru o serie de competiții. 
Noul document iși propune să asi
gure o activitate sportivă permanentă 
la nivelul școlii și cel mult al loca
lității. degrevind astfel elevii de obli
gați.. participării la o puzderie de 
întreceri sportive cu deplasarea la 
sediul de județ etc. Pe plan național

1972/1973 va debuta 
program de activitate

• Ieri, selecConabilii s au antrenat cu Dinamo-Vneret • Roznaî a înscris

lui Lupescu ?unei

Bucu-

45 de 
folosit 
proba

două goluri și... promite • Antonescu, un jucător sobru, pe urmele

w
FI

Tiberiu STAMA

(Continuare în pag. a 3-a)

O scurtă „încălzire" a selecțtonabiltlor, înaintea joculut-școală cu Dinamo tineret.
Foto : DRAGOȘ NEAGU

Timpul nu stă pe loc și, iată, se 
apropie și 29 octombrie, data jocu
lui cu Albania, ultimul obiectiv im
portant al tricolorilor noștri în sta
giunea de toamnă — meci în pre
liminariile Campionatului mondial 
— care mai necesită, firește, niște 
verificări, cum este și acesta de 
azi, cu Akademik Sofia.

înaintea nocturnei de azi, selec- 
ționabilii 
neață pe 
zgură ale 
avînd ca

DIN NOU CAMPIOANA
Echipa de oină a Combinatului poligrafic

LA OINĂ
București 

grafia alăturată) a ciștigat duminică pentru a noua oară 
ori consecutiv) titlul de campioană republicană. Amănunte de la 
finala pe țară a campionatului pe anul 1972, desfășurată la sfirșitul 
săptămînii trecute pe stadionul Centrai din Craiova, în pagina a Il-a

(în foto- 
(de șase

s-au antrenat ieri dimi- 
unul din terenurile de 

„Complexului 23 August" 
sparing-partener formația 

de tineret-rezerve Dinamo ~ 
cești.

Pentru prima repriză, de 
minute, Angelo Niculescu a 
„ll“-le pe care, după toate 
bilitățile, îl va alinia azi, cu spe
cificația că Adamache, în scopul 
unei mai bune solicitări, a apărat 
poarta tinerilor dinamoviști.

Cei 10 jucători de clmp au fost i 
JATMAREANU, ANTONESCU, DO- 
BRAU, DELEANU — ANCA, RA
DU NUNWEILLER — DEMBROV- 
SCHI, DOBRIN, ROZNAI, LUCES- 
CU, în poarta lotului reprezentativ 
trecînd tînărul dinamovist Duha.

A fost o repriză cu 
joc-școală, antrenorul 
pentru unele corectări 
fel. Angelo Niculescu a 
tașilor săi să efectueze de la în-

■țaracter de 
intervenind 

pe loc. Ast- 
cerut înain-

ceput presingul, a repetat, de cite 
ori a fost nevoie, execuția lovituri
lor la fazele fixe. Lui Dobrin î s-a 
recomandat să-1 caute cu mingi 
bune de gol pe Roznai, piteșteanul 
s-a conformat întocmai, din „ser
viciile" lui proaspătul chemat la lot 
înscriind două goluri. De altfel, în 
dorința de a „convinge", jucătorul 
Jiului s-a deplasat permanent, la 
înălțimea ultimului fundaș advers, 
a șutat cu operativitate și destulă 
precizie, intrînd, nu o dată, și la 
combinații de „un-doi“-uri cu Anca 
(„urcat" din linia a doua) și Do- 
brin.

Desigur, o părere mai aproape de 
adevăr în privința potențialului lui 
Roznai, la ora actuală, ne vom pu
tea face azi, la „23 August". După 
cum ne-am dat seama ieri, coechi
pierii lui îi arată toată solicitudi
nea, rămîne ca și publicul specta
tor să dea dovadă de tact, să-i aju
te să depășească Cu bine emoțiile 
inerente debutului. Ca și Roznai, 
ieri toți ceilalți selecționabili s-au 
angajat la efort,' au manifestat ceea 
ce se cheamă poftă de joc, pe care 

am dori-o de bun augur pentru 
întîlnirile care urmează.

In partea a doua a testului de

(Continuare In pag. a J-a)
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PENTRU A AVEA (IN SFÎRȘIT) UN

„COPT" CONDIȚIILE 

CAMPIONAT DIVIZIONAR!

DE CE ATITEA
IN CUPA F.R. BOX?

Reîntîlnirea cu hocheiul pe ghea
ță, așteptată în mod normal cu un 
oarecare interes de mulți iubitori 
ai sportului, s-a produs, nu de 
mult, în condițiuni puțin obișnu
ite. Făcînd din capul locului aceas
tă precizare nu dorim să acordăm 
o acoperire, să găsim, cu alte, cu
vinte, argumente în sprijinul a- 
celora pentru care debutul compe- 
tițional, prilejuit de organizarea 
„Cupei României", nu a însemnat 
un moment prea fericit. Cu totul 
alta este intenția noastră și anu
me aceea de a exprima în aceste

Privind lucrurile din 
avem chiar curajul să 
viitoarele competiții vor fi mai in
teresante decît altădată și că ele 
vor furniza spectacole ceva mai e- 
chilibrate și de o valoare mai apro
piată de baremul european al gru
pei B a campionatului mondial. 
Pentru că, ceea ce a arătat cu cla
ritate această „Cupă a României* 
a fost faptul că echipele noastre 
fruntașe nu mai sint separate in 
prezent prin niște bariere valorice 
de netrecut. De pildă, acum C. S. 
Miercurea Ciuc, Dunărea Galați, A-

acest unghi 
afirmăm că

caracterul unei întreceri sistem di
vizie, cu jocuri acasă și în depla
sare. Este chiar posibil ca în des
chidere la fiecare meci să se pro
grameze un joc între echipele de 
juniori ale fiecărei echipe, ceea ce 
ar da un mai mare impuls muncii 
cu - juniorii și ar crea o legătură 
viabilă între elementele de perspec
tivă ale cluburilor și jucătorii con- 
sacrați.

Concret: Dinamo București, Stea
ua, C. S. Miercurea Ciuc, Dunărea 
Galați, Agronomia Cluj șl I.P.G.G. 
București sînt în momentul de față 
echipe care pot organiza jocuri pe 
teren propriu și care au posibilități 
să prezinte în întrecere și formații 
de juniori. Problema nu este de 
actualitate, deoarece programul a 
fost alcătuit și aprobat. Dar dacă 
actualul sezon este, din acest punct 
de vedere, ratat, nu trebuie scăpată 
ocazia pentru anul viitor !

Revenind la „Cupa României” și 
Ia cele cîteva lucruri pe care aceas
tă întrecere ni le-a relevat, vom 
preciza că în afară de buna pre
gătire. evidentă la majoritatea for
mațiilor, ceea ce a impresionat în 
mod plăcut a fost marele număr 
de jucători tineri ce a evoluat cu 
acest prilej și, îndeosebi, valoarea 
manifestată de unii dintre acești ho- 
cheiști. A-i cita doar pe unii din
tre ei înseamnă a comite, într-o 
oarecare măsură, o nedreptate. în 
ciuda acestui... pericol sîntem to
tuși obligați să scoatem în evidență 
cîteva nume care s-au impus ceva 
mai mult : Mikloș, portarul Kele- 
men, Ballo (C.S. Miercurea Ciuc), 
Vasile Huțanu (Dinamo București) 
Justinian (Steaua), portarul Netcdu, 
Pisarii, Ciobanii (I.P.G.G.). portarul 
Gh. Huțan, Curelaru, Nistot (Dună
rea), Csedo (Agronomia). După cum 
se vede, în ceea ce privește ele
mentele tinere, sezonul deși abia 
început are totuși o „recoltă* 
gată.

Dintre formațiile participante, în 
afara cîștigătoarei, Dinamo Bucu
rești, care s-a impus net, o foarte 
bună impresie au lăsat Dunărea 
Galați (în primul rînd),C. S. Miercu
rea Ciuc și I.P.G.G. București. Dar, 
cum lupta abia începe să așteptăm 
confirmarea acestor prime și îm
bucurătoare concluzii...

Cupa Federației române de box 
— competiție care a înlocuit cam
pionatul național pe echipe — a 
programat duminică cea de a treia 
etapă, ultima din turul întrecerilor 
în toate cele patru serii.

în Capitală, selecționata Metalul 
+ Rapid a primit replica combi
natei Portul Constanța + Cimentul 
Medgidia. Reuniunea disputată în 
sala Giulești a fost urmărită, în 
ciuda timpului nefavorabil, de cî- 
teva sute de iubitori al sportului 
cu mănuși. Gala, care a cuprins 
numai 9 meciuri (combinata Portul 
-Constanța + Cimentul Medgidia 
n-a avut reprezentanți la catego
riile semimuscă și semigrea) a 
fost de un nivel tehnic mediocru, 
combatanții preferind bătaia în lo
cul scrimei pugilistice. Sportivii 
bucureșteni, cu echipa completă și 
mai bine pregătiți, au cîștigat la 
un scor concludent: 18—4. Din rîn- 
dul formației oaspe au obținut vic
torii numai doi boxeri. Campionul 
național al categoriei muscă, Tra- 

, ian Cerchia departe de forma 
care i-a adus centura de campion, 
l-a întrecut la puncte pe Lucian 
Constantin. Campionul a evoluat 
rigid, static și a recepționat neper- 
mis de multe lovituri de la un 
adversar modest. Celălalt învingă
tor al oaspeților este Ion Oancea, 
care a făcut o partidă curajoasă în 
compania lui Nicolae Paraschiv, de- 
pășindu-1 numai la capitolul com
bativitate.

Din rîndul formației bucureștene 
putem evidenția pe Constantin 
Stanef, Ivancju Răducanu și 
lian Lungu. Stanef a boxat, 
nou, ca în zilele sale bune: 
stăpînit, controlat, a lovit mai

Iu- 
din 
mai 
clar

(cu multe directe de stînga) și de
cisiv numai în momentele cele mai 
favorabile. El l-a întrecut prin a- 
bandon în repriza secundă pe Matei 
Toma. Răducanu s-a mișcat bine, 
a lovit precis și în viteză, silin- 
du-și adversarul să abandoneze în 
ultimul rund. Lungu a întîlnit un 
adversar curajos, puternic și bine 
pregătit: Nicolae Anton, care este 
încă junior. Plusul de experiență 
și de tehnică a fost evident de 
partea metalurgistului și numai ast
fel el a putut depăși un adversar 
bine pregătit fizic și decis să-și 
apere cu strășnicie șansele.

Celelalte rezultate : I. Hodoșan 
b. ab. 2 M. Zaharia, T. Nicolae b. 
dese. 2 N. Cherlm, N. Constantin 
b. p. N. Țurcan, P. Cojocaru b. ab. 
1 N. Pisică, M. Leoveanu și M. 
Constantinescu cîștigă fără adver
sari.

Făcînd o trecere în revistă asu
pra întîlnirilor disputate în această 
etapă ne atrage atenția 
mare de victorii obținute 
prezentarea partenerilor 
cere. în toate relatările 
denților noștri întîlnim 
cuvinte: „oaspeții (gazdele) nu au 
prezentat boxeri la categoriile..."

Dacă în anii trecuți, în campio
natul pe echipe erau înscrise mult 
mai multe formații (cîte 24) și im
posibilitatea alcătuirii unui număr 
de 24 de garnituri cu valori apro
piate era evidentă, neexistînd la 
unele categorii (semigrea, grea, se- 
mimuscă) un număr așa de mare 
de boxeri cu categorii superioare de 
clasificare, azi nu mai găsim scuze 
pentru o asemenea situație. în 
Cupa F. R. Box activează numai 
16 echipe, multe dintre ele selec
ționate ale unor orașe, altele (ca-

numărul 
prin ne 

de între- 
corespon- 

aceleași

NEPREZENTĂRI
zul combinatelor Satu Mare + Baia 
Mare și Portul Constanța + Ci
mentul Medgidia) reprezentînd se
lecționate ale boxerilor din două 
localități diferite. în aceste condiții 
este greu să ne explicăm cum în- 
tr-un oraș ca Timișoara să nu 
existe un boxer de categoria cocoș 
sau ușoară care să poată reprezen
ta echipa respectivă în competiția 
sus-amintită. De asemenea, Electro- 
putere Craiova, reprezentanta unui 
oraș cu frumoasă tradiție în spor
tul cu mănuși, s-a deplasat la Ga
lați fără boxeri la primele două 
categorii de greutate. Exemplele de 
acest gen ar putea continua. Situa
ția existentă ne face să ne punem, 
firește, întrebarea: a scăzut oare 
așa de mult numărul boxerilor de 
valoare din secțiile de performan
ță? Ori conducătorii acestor secții, 
antrenorii, organele sportive locale, 
acordă prea puțină atenție celei 
mai mari competiții pe echipe a 
sportului atît de mult îndrăgit în 
țara noastră ? Sint întrebări că
rora, sperăm, le vom găsi, în cu
rînd, răspunsul.

ULTIMA ETAPA

A „CUPEI ORAȘELOR44 

SE DISPUTĂ LA BRĂILA
Miercuri și joi va avea loc la 

Brăila etapa a 8-a și ultima a „Cu
pei orașelor" la ciclism. întrecerile
— desfășurate pînă în prezent la 
Timișoara, Tg. Mureș, Constanța, 
Brașov, Ploiești, Cluj și București
— au scos la iveală numeroși ci
cliști juniori cu reale calități, ani
mați de o puternică dorință de afir
mare. Ne referim la Valentin Ilia 
(Brăila), care conduce detașat în 
clasamentul general al „Cupei", Va
lentin Hoța (Tg. Mureș), Tiberlu 
Toro (Brașov), Cătălin Haiduc (Plo
iești) și alții.

Etapa a 8-a a „Cupei orașelor 
are programată pentru miercuri 
după-amiază cursa de fond, pe 40 
km, iar joi dimineață întrecerea pe 
un circuit, înscris pe principalele 
străzi ale orașului.

REZULTATE ÎN DIVIZIA B

bo
* VîhâT'or’u/uIr
ipescarspof-fliȚ

CONCURSURI CU HANDICAP 
LA TALERE

Costea (Dinamo) înscrie ultimul 
in care 
decepția

gol al meciului Dinamo — Steaua, 
victoria a revenit primei echipe. Bucuria lui contrastează cu 
jucătorilor de la Steaua, Ioniță. Vlad și portarul Crișan.

Foto : Dragoș NEAGU

ci nemulțumire legată derînduri 
faptul că majoritatea formațiilor 
și-au efectuat pregătirile la Miercu
rea Ciuc (unele dintre 
obligate la restrîng'erea 
motive absolut obiective) 
străinătate, ajungînd apoi, 
ța lucrurilor, să evolueze 
tală, din cauză că patinoarul bucu- 
reștean a fost pus la dispoziția lor 
cu o mare întîrziere.

Dar, la București, Miercurea Ciuc, 
sau, poate, Galați „Cupa României* 
se organiza și așa, formațiile noas
tre fruntașe fiind totuși satisfăcute 
că. de bine, de rău, au putut să-și 
înceapă activitatea măcar la începu
tul lunii octombrie. în plus, noi 
cei ce am urmărit, zi de zi, între
cerea inaugurală am avut bucuria 
de a constata un evident progres la 
majoritatea competitoarelor, com- 
parînd evoluția lor la acest început 
de sezon cu cea din anii trecuți.

ele fiind 
lor, din 

sau prin 
prin for- 
în Capi-

gronomia Cluj și I.P.G.G. București 
sînt absolut egale, toate avînd 
chiar posibilități să țină piept cu 
mai multă autoritate și cu șanse 
certe chiar și celor mai autorizate 
formații la lupta pentru titlu : 
Dinamo București și Steaua. Din 
aceste motive aproape că regre
tăm faptul că divizia A s-a îm
părțit în două grupe, Agronomia 
Cluj și I.P.G.G. București, fiind, 
în continuare obligate, să-și iro
sească efectiv eforturile într-o în
trecere cu adversari 
slabi (Tîrnava Odorhei 
Gheorghieni).

Plecînd de la acest 
vînd în vedere faptul 
clasate pe primele șase locuri în 
„Cupa României” au toate, în ora
șele lor, patinoare artificiale ne 
întrebăm dacă nu a sosit timpul 
ca și în hochei principala compe
tiție internă să aibă, intr-adevăr.

Calin ANTONESCU

mult mai 
și Avîntul

lucru și a- 
că echipele

Duminică reluat întrecerile
din cadrul campionatului național 
de lupte libere pe echipe, odată cu 
disputarea primelor partide din re
tur. Conform programului i" 
șurare a campionatului, la 
s-au consumat întîir.irile 
thipe, organizatoare frnd 
Dinamo, Progresul și Rapid, 
re reuniune participind cîte 
mâții.
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■ală a Vînătoriior și 
sprij inul fe- 
va organiza 

și concursuri 
talere arun- 

o distanță 
de vîrsta și 

gătire a trăgătorilor 
pe poligonul Tunari. La 

trăgătorilor se va afla o 
ă de aruncare. An-

Asociația Gene 
Pescarilor Sportivi, cu 
derației române de tir, 
o suită de antrenamente 
de casă cu handicap la 
cate din 
de 12—20 
de stadiul 
la talere) 
dispoziția 
mașină unive: 
trenamentele și concursurile de tir

sînt deschise tuturor vînătoriior și 
sportivilor legitimați cit și copiilor a- 
cestora, în vîrstă de cel puțin 15 ani.

Reuniunile de tir se vor desfășura 
în duminicile de 15, 22 și 29 octom
brie și 5 și 12 noiembrie.

Talerele necesare sînt oferite gra
tuit de către organizatori. Celor mai 
buni trăgători li se vor oferi, în final, 
premii. Informații suplimentare se pot 
obține la sediile asociațiilor vînăto- 
rilor și pescarilor sportivi din Ca
pitală.

Din cauza condițiilor atmosferice 
nefavorabile, partidele etapei a treia 
a campionatului diviziei secunde 
s-au desfășurat în sală. Iată rezulta
tele înregistrate : .

MASCULIN : Politehnica Iași — 
Petrolistul Cîmpina 3—0, Constructo
rul Suceava —• Relonul Săvinești 
3—1, Medicina București — Locomo
tiva București 3—0, Unirea Tricolor 
Brăila — Aurora București 3—0, 
Corvinul Hunedoara — A.S.A. Sibiu 
3—0, Voința Alba Iulia — Constructo
rul Caransebeș 0—3, Alumina Oradea
— Silvania Ș. Silvaniei 3—1, Explo
rări B Mare — Pedagogic Tg. Mu
reș 3—0, Farul Constanța — Delta 
Tulcea 3—2 ; .

FEMININ : Universitatea Iași — 
Flacăra roșie București 3—1, C.P.B.
— A.S.E. București 3—0, Viitorul 
București — Voința Constanța 3 —1, 
Dacia Pitești — Spartac București 
0—3, C.S. Tirgoviște — Voința Brașov 
0—3, I.T.B. — Politehnica Galați 3—1, 
Corvinul Deva — Universitatea. Cra
iova 1—3, Voința Oradea — Voința 
Zalău 3—9, Voința Reghin — Voința 
M. Ciuc 0—3, Medicina Tg. Mureș — 
Constructorul Arad 3—0.

CORESPONDENȚI : D. Diaconescu, 
C. Alexa, I. Baltag, M. Iqanid, I. Fi- 
lipescu, P. Lorincz, T. Tohătan, G. Ta- 
maș, I. Fețeanu, M. Avanu, M. Nico- 
lau, L. Maior, C. Albu.

MAI MULTA ATENȚIE CAMPIONATULUI PE ECHIPEI
pi opri j *»! unul in cu ~co—
pul de a pune In condiții asemănă
toare de craxrs pe toate partici
pantele la întreceri. Cît de important 
este pentru o echipă să susțină și 
meciuri pe teren propriu știu astăzi 
bine toți cei ce iubesc activitatea 
sportivă.
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Finala pe țară a campionatului 
republican pe anul 1972 s-a dispu
tai la Craiova, în condiții total po
trivnice. Totuși, oiniștii' celor 10 
formații au luptat cu ardoare in
tru fructificarea fiecărei mingi, 
reușind adesea să încălzească pe 
prietenii credincioși ai oinei, care 
a.i ținut să asiste la meciurile fina
le, prin partide presărate cu faze 
Spectaculoase. S-au realizat nespe
rat de multe lovituri din „bătaia 
mingii*, s-a combinat derutant țin- 
tindu-se cu precizie în adversar, au 
fost jucători care au reușit, grație 
temeinicei lor pregătiri, să se apere 
ermetic și să treacă neloviți prin 
cele două culoare.

Și încă un fapt remarcabil : dacă 
principalele candidate la locurile 
laureate s-au comportat în nota lor 
obișnuită, adică bine, echipe mai 
puțin cunoscute s-au apropiat de 
nivelul valoroaselor lor adversare. 
Frezenți pentru prima oară într-o 
finală pe țară, jucătorii din comu
na Crasna (jud. Gorj), care pînă la 
Craiova eliminaseră pe parcursul 
competiției cîteva formații reduta
bile, ne-au îneîntat privirile, în- 
frantîndu-se aproape de la egal la 
egal cu experimentații lor adver
sari. Ei au reușit chiar, în compa
nia fostei campioane a țării, Avîn-

un ecr.ita
4—t. Fac-

tul Curcani (jud. Ilfov), 
bil rezultat de egalitate : 
torul determinant al frumoasei com
portări a oiniștilor antrenați de 
prof. Dumitru Popica și Dumitru 
Dumitrescu îl constituie unitatea su
fletească dintre jucători, printre 
care se află și primarul comunei. 
Ștefan Dânescu, un fundaș de nădej
de al echipei din Crasna. De ase
menea, Confecția Rm. Sărat C—8 
cu deținătoarea titlului, C.P B.), a 
impresionat publicul, evoluînd 
la un meci la altul mai bine.

Cum s-au prezentat favoritele 
concursului ? Actuaia campioană a 
țării, C.P.B (ajunsă la al șaselea 
titlu consecutiv și al nouălea alter
nativ), s-a dovedit o formație ma
tură, care știe să-și regrupeze for
țele în momentele dificile. Dar, s-a 
văzut — mai ales în meciul decisiv 
cu Dinamo București, pe care l-a 
cîștigat greu, cu 12—8 — că echipa 
tipografilor are nevoie de o împros
pătare a forțelor^ o serie de jucă
tori depășiți de vîrstă făcînd ca 
formația campionilor să nu funcțio
neze ca un ansamblu bine armoni
zat. Dinamo București, mult întine
rită, a fost la un pas de o mare 
victorie, însă nu le-a mers „bătaia* 
și, apoi s-a pierdut spre sfîrșitul 
partidei cu C.P.B., scăpînd adver-

de

:e la „prindere". 
Alintul Frasin 
Ion Munteanul, 

Celuloza Călărași (antrenor-jucător 
Nicolae Fundăjeanu) și Biruința 
Gherăien: — ici Neam- <an:rer.3r- 
jucător Eugen Cocuț) care au adus 
pe teren o notă aparte prin promo
varea unor autentice talente. Oiniș
tii de la Alintul Curcani au luptat 
tr. rit dar fără folos, echipa lor fiind 
vulnerabilă în posturile deținute de 

ccători a căror l îrstâ înainta
tă nu ie mai permite efortul impus 
de performan’ă. Tricolorul Baia 
Mare (cu cîteva indisponibilități în 
formație) și Torpedo Zămești nu 
s-au mai numărat ca altădată prin
tre animatoarele întrecerilor finale. 

Nu putem încheia, fără a aminti 
— măcar in treacăt — de organiza
rea ireproșabilă asigurată de 
C.J.E.F.S. Dolj și comisia sa de spe
cialitate.

Clasamentul final al campionatu
lui republican pe anul 1972 : 
1. C.P.B„ 2. Dinamo Buc., 3. Biru
ința Gherăiești, 4. Avîntul Frasin, 
5. Avântul Curcani, 6. Celuloza Că
lărași, 7. Torpedo Zărnești, 8. Re
colta Crasna, 9. Confecția Rm. Să
rat, 10. Tricolorul Baia Mare.
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BORIS CARPOVICI, 
șef serviciu desfacere,
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liniștit, ale cărui ambiții 
departe 

— cel 
trebuie

PE CINE INTERESEAZĂ 0 SPERANȚĂ

aș putea face altceva. 
15 ani și este foarte 
acest lucru, deoarece 
poate învinge. Aș fi

Mă adresez dv.. . .
Am un tiu care în acest an va împlini 

talentat la jocul de tenis de masă, 
nimeni clin oraș indiferent de vîrstă, nu-l . 
dorit să-i dau posibilitatea să se înfrunte cu jucători mai puter- 
lici, din alte localități. Am așteptat să se desfășoare concursuri 
■Iz tenis de masă și în județul nostru, la care sâ-l trimit și pe 
fiul meu, dar în zadar Cu multă părere de rău am privit cum 
in țară s-au desfășurat campionatele naționale pentru copii, la 
care el nu putea lua parte.

Acum, fiul meu a intrat în primul an de liceu și învață foarte 
bine (în primele 8 clase a fost premiant an de an}. Aș fi foarte 
satisfăcut dacă l-aș vedea participind intr-o competiție sportivă 
mai importantă decît cele care se organizează, accidental, în ora
șul nostru, lucru la care, cred, îi dă dreptul talentul pe 
îl are-Dacă organele competente ce se ocupă cu sportul în cadrul 
țului vor avea bunăvoința să organizeze ceva competiții de 
de masă pentru copii și juniori, aș accepta să~ suport toate 
tuielile ae deplasare pentru fiul meu. Vă rog să mă ajutați.

jude
țenii 
chel-
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întotdeauna ne-am întrebat cum 
se nasc marii campioni, sportivii 
cu care — peste ani — ne mîn- 

■ - ’ ■ nedrept, pe cei
care l-au 

___ ____ Așa că. .. 
Fălticeni, oraș rr.oldo-

venesc ____  .
sportive nu au nici pe 
vreo tradiție de respectat 
mult una în formare. Nu 
să înțelegeți însă că. aprioric, am 
fost convins că fiul cititorului ca
re ni s-a adresat va fi sigur un

oi-ir.1
Bucure 
pentru 
de peste 45<1 
trenuri ? Pe Nu-i vine să
creadă. In ! : alți ochi, la
fel de neinc — cei ai ma
mei. Mama e mai puțin entuzias
mată de sportul care îi aduce in 
casă pantofi de tenis și treninguri 
transpirate, vreo 10 palete de di
ferite producții — una mai uzată 
ca alta — și mult zgomot, multă 
agitație între „bărbați", ale căror 
meciuri, disputate la clubul între
prinderii, durează cel mai adesea 
pînă la ore înaintate ale serii. 
(Mai tirziu am aflat că o partidă 
dintre tată și fiu poate avea șL.. 
36 de seturi, terminîndu-se cu sco
rul de 30—6 pentru cel mai mic 
din familia Carpovici). Mama ar 
prefera ca fiul ei să cînte mai 
mult la vioară, să stea mai mult 
timp acasă. „Puștiul" e însă foar
te îndemînatic, a învățat repede 
să cînte la vioară, mandolină ?• 
muzicuța, joacă tenis de masă, 
fotbal, dar Iși face excelent șl 
lecțiile (mărturie stau diplomele 
de premiant).

El însă are o mare pasiune : 
tenisul ae masă. Văzîndu-1 cîntind 
la vioară pe Boris Carpovici (nu
mele e identic cu cel al tatălui), 
l-am bănuit un băiat sîrguincios, 
ascultător, muncitor — deși fără 
mare talent. Privindu-1 lovind cu 
paleta — servind, trăgînd cu sete, 
„tăind" în apărare etc. — l-am 
văzut un altul, sclipitor, mulțumit 
de sine, pasionat. Talentat.

„Tare aș vrea să joc cu cineva 
mai tare decit mine, îmi spunea, 
înroșindu-’și ușor pistruii, micul 
Boris — după ce ne-am așezat, 
gospodărește, la masă, în fața unei 
cafele făcută de mama. In Fălti
ceni nu mă mai bate nimeni... A 
fost organizat mai demult un 
concurs județean, „Cupa Voința",

petrolist 22—4 (8—0) ; SERIA A _ II- A I
Cimentul — Dacia 26—0 (20—0), Voința 
Ideal 35—12 (13—12), Constructorul -t
Chimia Năvodari 0—17 (0—10). Portul 
Șc. Sp. 2 II 4-4 (0-0), I.T.C. _ Farul II 
3—24 (0—12). Șc. sp. 2 I — C.F.R. 4—3 
(0—3); SERIA A III-A : U.R.A. Tecuci — 
Unirea Iași 20—0 (10—0), Agronomia Iași
— Ancora Galați 15—0 (3—0). Minerul Cu
ra Humorului — C.S.M. Iași 7—6 (4—3) ; 
SERIA A IV-A : Aripile Brașov — Mi
nerul Lupeni 0-13 (0—10), Agronomia 
Cluj — Electroputere Craiova 48—3 (18—41); 
Chimica Timăveni _ C.F.R. Brașov 7—10 
(3—6), Știința n Petroșani — Voința 
Timisoara 4—4 (4—0).

CORESPONDENȚI : G. Rosner, D. Da
niel, O Guțu, V. Secăreanu, S. Ionescu, 
T. Bololian, P. Radvany, C. Popa, D. Dia
conescu.

★

Rezultate tehnice : SERIA I : Olimpia
— Aeronautica 22—0 (6—0). Scorul reali
zat de jucătorii de la Olimpia în partida 
cu cei de la Aaeronautica ar lăsa să se 
creadă, la prima vedere, că primii au 
cîștigat fără emoții. Realitatea însă, pe 
teren, a fost alta. Prima, repriză, echi
librată — calificativ ce se poate acorda 
întregii partide — a fost, în parte, do
minată de „aeronautici". Totuși cei care 
în-scriu sînt rugbyștii de la Olimpia. In 
repriza a doua elevii antrenorului E. De- 
nichi, jucînd mai bine, înscriu puncte 
prețioase pentru viitoarea configurație a 
clasamentului. Arbitrajul lui S. Drago- 
mirescu a fost corect (R. George), bina
rul petrolist Ploiești — Constructoitil 
București 0—9 (0—6), Dunărea Giurgiu —■ 
A.S.E. București 4—9 (3—4) ; SERIA A 
II-A : Dacia _ C.F.R. 9—6 (9—0), Farul 
II — Șc. Sp. 2 I 52—3 (24—0), Șc. Sp. ” H
— I.T.C. 13—13 (6—6), Chimia — Pori 
42—6 (12—6), Ideal — Constructorul 4 
(0—4), Cimentul — Voința 14—0 (4—0) ; Sv- 
RIA A III-A: Ancora Galați — Minerul G. 
Humorului 23—3 (16—0), U.S.A. Tecuci — 
Agronomia Iași 12—0 (8—0), Unirea
— C.S.M. Iași 14—0 (6—0) ; SERIA A
IV-A ; C.F.R. Brașov — Aripile Brasov 
41—0 (20—0), Voința Timișoara — Agro
nomia Cluj 0—30 (0—22), Electroputere
Craiova — Chimica Tîrnăveni 8—0 (3—0), 
Șoimii Sibiu — Știința II Petroșani 3—6 
(3-0).

CORESPONDENȚI : T. Barbălată, T. S»- 
riopol, C. Popa, G. Carol, V. Doros, I. io
nescu, St. Gurgui.

puiiză,aai e, tamiiiară luptătorilor ra- 
pidiști. dar în care se organizează 
tot felul de competiții. Culmea este 
câ clubul Rapid a decis ca luptătorii 
din Giulești să-și susțină meciurile 
din campionat în sala de antrena
ment a luptătorilor de la Steaua, 
adversari direcți ai rapidiștilor (!). 
Cealaltă formație bucureșteană, Pro
gresai, și-a disputat partidele din 
această etapă în sala mică de an
trenament a clubului, improprie pen
tru un asemenea scop, cu toate că 
d’.’.bul are o sală mai mare. în care 
se organizează tot felul de compe
tiții

E_  _
să nu ne manifes 
maniera in care 
ca luptele de 
bucureștene. Și 
puțin timn după 
unde luptătorii 
rezultate excelente, 
contribuție substanțială 
prestigiului soortului 
arena internațională.

Avem convingerea 
de față vor găsi ecoul 
dul celor 
dezvoltarea 
tive și 
dobîndi 
lorilor 
oă în 
noastră. Pentru că — să nu uităm — 
atîta vreme cît competițiile vor fi 
organizate în mod necorespunzător, 
întrecerile nu vor putea fi urmă
rite de un număr mare de specta
tori și, in consecință, nu se va crea 
în jurul acestui sport emulația ne
cesară, care face să se îndrepte spre 
sălile de antrenament un număr tot 
mai mare de tineri din care să fie 
selecționate noi talente.

Mihai TRANCA

Sîmbătă și duminică au avut loc 
meciurile etapei a IV-a a diviziei B. 
Iată rezultatele :

MASCULIN i C.S.M. Reșița — 
Univ. Craiova 48—67 (31—35), Sănă
tatea Satu Mare — Clujeana 57-48 
(35—28), Rapid C.F.R. Galați — Poli
tehnica Iași 59—58 (31—37), Politehni
ca Galați — A.S.A. Bacău 87—53 
(42—17), Crișul Oradea — Mureșul 
Tg. Mureș 69—64 (31—29), Medicina 
Tg. Mureș — Voința Zalău 72—57 
(33—28), Știința Mediaș — Voința Ti
mișoara 61—84 (34—36), C.S.U. Bra
șov — C.S.M. Iași 70—41 (33—17),
C.S.U. Pitești — P.T.T. București 
66—107 (29—51), Olimpia Sibiu — 
Constructorul Arad 84—70 (46—39).

FEMININ ! Olimpia București — 
Universitatea București 55—35 (24—15). 
Din nou, tinerele baschetbaliste de la 
Olimpia au obținut o frumoasă vic
torie, cu toate că primele 10 minute 
au aparținut studenților. Progresul 
București — Arhitectura București 
49—73 (16—40) Baschetbalistele de la 
Arhitectura au jucat foarte bine în 
prima repriză, rea-lizînd un avantaj 
care s-a dovedit hotărîtor, deoarece 
sportivele de la Progresul au echili
brat jocul în repriza secundă. Con
structorul Arad — Metalul Salonta 
25—85 (18—37), Universitatea Cluj II 
— Voința Oradea 66—59 (35—35), Cri
șul II Oradea — Medicina Timișoara 
69—63 (38—26).

Rezultatele ne-au fost transmise de 
corespondenții : D. Glăvan, M. Pe
trescu, I. Boitoș, I. Păuș, P. Dumi
trescu, S. Ionescu, I. Ilie, Șt. Iacob, 
E. Fehervary.

(HANDBAL :
Disputată duminică, cea de a Vl-a 

etapă a campionatulițj diviziei B a 
continuat seria surprizelor, aducind 
și de această dată nirmeromre rezul
tate nescontate, lată, însă, scorurile 
înregistrate :

FEMININ, seria I: Glbria Buzău — 
C.S.U. Construcții 6—6 (4—5) !, Uni
versitatea Iași — Constructorul Bucu
rești 11—5 (7—3), Voința Craiova — 
IGEX 6—5 (3—3) !, Confecția — Voința 
București 10—6 (4—6) !, Tomistex
Constanța — Vulturul Ploiești 7—12 
(1—5); seria a Il-a: Sparta Mediaș 
— Chimia Făgăraș 8—2 (4—2), Teba 
Arad — Voința Sighișoara 10—9 
(4—4) !, C.S.M. Sibiu — Textila Sebeș 
5—4 (1—1), Univ. II Timișoara — Con
strictorul Baia Mare 8—13 (4—5), Jiul 
Petroșani — Universitatea Cluj 4—16 
(2-5) ;

MASCULIN, seria I : Relonul Să
vinești — Comerțul Constanța 12—13 
(6—8), Știința Bacău — S. C. Bacău
9— 13 (7—6), Politehnica Galați — Uni
versitatea Craiova 22—17 (9—8), Ra
finăria Teleajen — Agronomia Iași
10— 10 (7—6) !, Rapid București — 
Voința Bacău 16—13 (7—8)! ; seria a
11— a : Știința Lovrin — C.S.M. Reșița 
16—9 (8—5), Metalul Copșa Mică — 
Timișul Lugoj 10—6 (6—3) !, A.S.A. 
Tg. Mureș — Banatul Timișoara 8—4 
(4—3), Constructorul Oradea — A.S.A. 
Sibiu 10—5 (4—3) !, Chimia Făgăraș — 
Gloria Arad 14—8 (6—6).

(Corespondenți : A. Vasilescu, S. 
Băloi, V. Lazăr, P. Petre, A. Szabo, 
V. Sere, M. Faliciu, T. Siriopol. C. 
Nemțeanu, S. Neniță, Șt. Iacob, .. 
Ene, I. Ionescu, Z. Rișnovean .. 1. 
Gașpar, G. Rosner, O. Guțu, P. Ena- 
che, N. Drăgănniu. D. Marin).

ță de această situație, nu outem 
u ne manifestăm dezacordul cu 

este tratat un sport 
către unele cluburi 
aceasta, acum, la 
J.O. de la Munchen, 
români au obținut 

adueîndu-și o 
la creșterea 
românesc în

ie s
SO€

a țe e
sport vom 

irnxâ. două 
cluburi bucurestere (Dinamo si Ra
pid), care aveau dreptul de a orga
niza întrecerile de lupte din campio
natul republican pe erb-.pe pe teren 
propriu, și-au— sancționat s'.-.gure 
luptătorii deși areștia nu săvârșise
ră nici o abatere, fiind obligate să 
programeze reuniunile respective pe 
alte baze sportive dedt cele pro
prii.

Dinamo și-a trimis sportivii să 
lupte în sala Floreasca II, cu toate 
<-ă clubul are sală ccre- junzătoare in 
rare se antrenează zilnic și în care 
ar fi fost firesc să-și dispute și me
ciurile. Este cunoscut faptul că di- 
namcviștii bucureșteni au pierdut 
partida susținută (în sala Floreasca 
11) cu Nicolina Iași. Nu vrem să gă
sim o scuză sportivilor pentru î 
f rîr.gerea 
clasate, dar nu 
importanța pe care o are 
meciurilor 
nează.

n altă 
organizare 
a clubului 
iești are o situație asemănătoare cu 
Dinamo, disp inînd de o sală cores-

everind la 
ergarizare

că rîndurile 
dorit în rin
se ocupe dechemați să

acestei discipline spor- 
în curînd, luptele Iși vor 
în preocupările organiza-

că,
și 

locul fruntaș pe care îl ocu- 
ierarhia sporturilor din țara

sportivilor pentru în- 
suferită în fata ultimei 

se poate minimaliza 
susținerea 
se antre-în sala în care

echipă ce avea
pe teren propriu este cea 
Rapid. Și clubul din Giu-

drept de i R U G B Y

Recent s-au încheiat întrecerile 
campionatului municipal de hochei 
pe iarbă care au fost dominate cu 
autoritate de echipa Progresul 
I.C.M. 2, clasată pe primul loc fără

la care însă au participat doar 
jucătorii din cadrul asociațiilor co
operației*. „Pe care l-a cîștigat un 
anume Moțoc, de vreo 18 ani — 
intervine Carpovici tatăl. După 
aceea, a avut loc un concurs or
ganizat pe oraș, în cadrul compe
tiției „Cupa Semicentenarului 
U.T.C.“. Atît Moțoc cit și fiul meu 
s-au calificat — după ce au bătut 
ai ți 5—6 concurenți — în finală. A 
cîștigat detașat Boris, cu 3—0, un 
set revenindu-i chiar „sub 10“ !... 
Și să știți, nu a împlinit incă 15 
ani, îi va face în noiembrie ! Nu 
știu, însă, cum să fac ca să poată 
participa la concursuri mai mari".

Asta nu este prea ușor. Elevul 
în clasa a IX-a a Liceului ,,Nicu 
Gane“ din Fălticeni, nu are la 
dispoziție decît o masă de joc la 
clubul întreprinderii de exploatare 
a lemnului din localitate, și ad
versari amatori, improvizați „spar- 
ring-parteneri“. Nici o asociație 
sportivă din Fălticeni (Foresta are 
echipă de fotbal în Divizia C) nu 
dorește să aibă secție de tenis 
de masă, deși amatori ar fi destui. 
Pe plan județean. lucrurile nu 
stau mult mai bine. Cei 
C.J.E.F.S. Suceava se plîng 
temeiat, se pare — de lipsa 
lor de specialitate necesare.

Ar putea ajunge elevul 
Carpovici un mare jucător? Nouă 
ne-a plăcut. Mișcările lui agile, 
preocupările serioase, mediul fa- 
trflial propice sînt cîteva atuuri 
de mare importanță. Lipsa orică
rui interes — și posibilități poate 
— pe plan local și chiar județean 
sînt însă greutăți mari de învins. 
Poate că prin aceste rînduri l-am 
ajutat pe micul Boris să sară 
peste cîteva trepte. Urmează ca 
alții din perimetrul tenisului nostru 
de masă — dacă vor considera că me
rită vreun efort, cît de mic — să 
se intereseze de el. Ii dorim, din 
toată 
știe.
mare 
cîțiva

de la 
— în- 
cadre-

Boris
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PROGRESUL I.C.M. 2, 
CAMPIOANA MUNICIPALA

să fi cunoscut înfrângerea, cu un 
golaveraj excelent (67—26) și cu 
maximum de puncte : 12. Compor
tarea foarte bună a sportivilor de 
la Progresul este, în egală măsură, 
meritul instructorului voluntar 
Pompiliu Perșa cit și a întregului 
Iot folosit pe parcursul disputelor.

Dar iată cum arată în întregime 
clasamentul final: 1. Progresul
I.C.M. 2 12 p, 2. Electra 7 p, 3. Lu
xor 3 p, 4. I.O.R. 1 p.

Cel mai eficace jucător al cam
pionatului s-a dovedit a fi Gh. Bol- 
dișor (Progresul) care a 
durata celor șase etape,

★

înscris, pe
16 goluri.

Duminică au început 
rile „Cupei municipiului 
la care participă șase formații: Pro
gresul I.C.M. 2, Electra, Luxor, 
I.O.R., C. S. Școlar și I.M.B.

și întrece- 
București"

inima, succes și poate, cine 
ne vom revedea într-un 

concurs internațional, peste 
ani...

Dumitru GRAUR

în cadrul campionatului divizionar B 
de rugby au intrat tn luptă șl echipele 
seriilor a ni-a și a IV-a, astfel câ în 
prezent toate echipele eșalonului secund 
sint angrenate In competiție. Iată rezul
tatele tehnice înregistrate în ultimele 
două etape : SERIA I : A.S.E. — Rapid 
7—13 (7—6). Aeronautica — Politehnica 
4—0 (forfait), Constructorul — Dunărea 
40—3 (24—0), Chimistul Pitești — Tinarul

Fază din derbyul seriei I masculine de handbal: SC. Bacău — Știința 
Bacău, cîștigat de prima echipă Foto : V. BOGDANEȚ-BACAU

ASIGURAREA
ÎN SPRIJINUL 

AUTOMOBILISTILOR
Prin asigurările auto, ADAS organizează pe automobil iști 

într-o acțiune de întrajutorare, pentru ca, prin forțe unite, 
et să poată face față din punct de vedere material cheltu
ielilor de tot felul antrenate de accidente, fie că e vorba de 
pagube produse din culpa lor unor terțe persoane, fie că e 
vorba de pagubele de accidente suferite, în numeroase oca
zii, la autoturismele proprii.

Pentru prima categorie de pagube, ADAS aplică asigurarea 
prin efectul legii de răspundere civilă auto. Plătind o primă 
modestă de asigurare (sub 1 leu pe zi), automobilistul este 
ferit de primejdia de a plăti altora despăgubiri, pentru dis
trugeri de bunuri pină la 100 000 lei, iar, pentru vătămări cor
porale, în sumă nelimitată.

Pentru a doua categorie de pagube, ADAS practică asi
gurarea pentru avarii (casco).

în asigurarea pentru avarii, se cuprind numeroase cazuri 
de stricăciuni la autoturismul propriu (cazuri necuprinse în 
asigurarea prin efectul legii de răspundere civilă auto), cum 
sînt : din culpa celui care~l conducea, autoturismul s-a ava
riat ciocnindu-se cu un alt autovehicul ; din culpa sau fără 
culpa celui ca.re-1 conducea, autoturismul s-a lovit de orice 
corpuri mobile sau imobile din afara lui ; în timpul mersului, 
a derapat, s-a răsturnat, a căzut în șanț, în prăpastie, în apă 
(cu ocazia transbordării sau ruperii podului) ; sau, în timpul 
mersului ori în staționare, a fost lovit de bolovani, blocuri de 
gheață etc., ori a explodat rezervorul de carburanți sau de 
aer comprimat : autovehiculul a fost avariat sau distrus de 
diferite calamități : trăznet. explozie, ploaie torențială, inun
dație, furtună, uragan etc.

Se acoperă în asigurare și costul transportului autove
hiculului avariat (dacă acesta nu se poate deplasa prin forță 
proprie), pină la cel mai apropiat atelier care poate face 
reparațiile sau pînă la locul de garare prevăzut în certifica
tul de înmatriculare.

Despăgubirea se acordă în limita cuantumului pagubei, 
fără a putea depăși valoarea autoturismului la data produ
cerii accidentului (adică valoarea din nou, calculată Ia pre
țul practicat în comerțul de stat, mai puțin uzura) și nici oG"<. 
din valoarea din nou a acestuia.

Prima de asigurare variază, în funcție de capacitatea cilin
drică a autoturismului.

Dacă asigurarea Încneîată pe un an — se reînnoiește pf 
încă un an, prima de asigurare se reduce, pentru noua pe
rioadă, cu 15%,- dacă, pentru anul anterior, nu s-au plăt? ' 
ori nu se datorează despăgubiri. De asemenea, o reducei ■ 
de 10% se acordă dacă asigurarea — încheiată pe un an 
se reînnoiește pe încă un an prin lucrătorii scriptici ADA 
(cu condiția ca prima de asigurare să se plătească integre 
la încheierea asigurării).

în afară de asigura,rea pentru avarii, ADAS pune la înde 
mîna cetățenilor și alte asigurări facultative auto, fiecare 
dintre acestea răspunzînd unor situații speciale, care se po
trivesc cu interesele diferitelor categorii de automobili ști.

Pentru încheierea asigurării, vă puteți adresa responsa
bililor cu asigurările din întreprinderi, organizații economice 
și instituții, agenților și inspectorilor de asigurare sau — direct-' 
— oricărei unități teritoriale ADAS. (5689M

M.8J
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AZI, O NOUĂ ETAPĂ 
A „CUPEI ROMÂNIEI"
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CENTRII ATACANȚI Al JIULUI IN LOTUL A
SIMT Șl CE CRED NOII

SELECȚIONAȚI MULȚESCU Șl ROZNAI

Libardi,

Mulțes- 
copii și 
comuna

Nu întîmplător au fost convocați 
împreună la lotul reprezentativ 
tinerii jucători de la Jiul, Roznai și 
Mulțescu, revelații ale acestui sezon 
și nu întîmplător antrenorul echi
pei naționale, Angelo Niculescu, a 
optat la ultima etapă de campionat 
pentru partida de la Petroșani un
de, în afara /.Vechii gărzi" de inter
naționali dinarnoviști, evolua acest 
cuplu inedit, împotriva celui de al 
treilea cadet vizat pentru tricoul 
tricolor, Dobrău. Pentru că acest 
cuplu de atacanți centrali a apărut 
pe scena primei divizii — palid 
reprezentată la aceste posturi — cu 
un neașteptat coeficient de coeziune 
și eficacitate, dînd culoare și per
sonalitate unei echipe care începuse 
să trăiască din amintirile cvartetu
lui Peronescu, Casandra, 
Martînovlcî.

Și dacă despre Gheorghe 
cu. produs al centrului de

• juniori Steaua (născut în
Botoroaga, din jud. Ilfov, la 13 no
iembrie 1951), s-a mai aflat cite 
ceva de cînd a descins din echipa 
de tineret-rezerve a clubului din 
Ghencea în Valea Jiului, evoluînd 
chiar în primul an divizionar A la 
reprezentativa de tineret a țării, 
despre Adalbert Roznai (născut la 
Băiuț, jud. Maramureș, la 17 apri
lie 1952), convocat la lotul repre
zentativ doar după patru 
în „A", semnele de întrebare 
numeroase.

Un prim răspuns l-am primit 
minică, în decursul partidei cu 
namo, cînd împotriva uneia 
cele mai puternice apărări autohto
ne, noul cuplu de atacanți centrali 
al Jiului a evoluat remarcabil, An
gelo Niculescu — de obicei foarte 
circumspect — comparîndu-1 chiar 
pe Roznai cu Dumitrache cel cu 
pofta și capacitatea de gol de acum 
2—3 ani. Iar după meci, cei doi ju
cători, cu un marcat aer adolescen
tin (amestec de sinceritate, naivita
te, ambiție și încredere) ne-au servit 
drept interlocutori. Cine își mai

meciuri 
sînt

du- 
Di- 
din

amintește, de pildă, că acum trei 
ani, Roznai (în același an cînd 
puștiul apărea pe o formă de legi
timare la Chimistul Baia Mare) pri
mea cupa decernată celui mai bun 
jucător din campionatul școlilor 
profesionale ? Și după un stagiu 
scurt în „B“ la Minerul Baia Mare 
— suficient însă ca să devină gol- 
geterul seriei ! — Roznai se lan
sează în „A", cu o robinsonadă de 
mare efect.

— Nu te sperie acest salt ? — 
l-am întrebat pe blondul atacant al 
Jiului.

— Saltul în sine, nu, cl doar fap
tul că nu știu care-i vor fi urmă
rile imediate. Este adevărat că nu 
m-am gindit la selecționarea mea 
în lotul A. Mai departe de lotul de 
tineret nu mă vedeam. Oricum, 
însă, randamentul meu este în mare 
măsură determinat de colaborarea 
cu Mulțescu.

— Surprinzător de repede ne-am 
acomodat, intervine Mulțescu. Evi
dent, aci este și meritul antrenoru
lui nostru, Ștefan Coidum. Azi, 
cred eu, am dat un prim examen, 
în fața unei apărări foarte puterni
ce ca organizare. Noi conlucrăm 
bine, eu ca vîrf retras, Roznai în 
prima linie. Vreau să completez 
ceea ce a spus Roznai despre con
diționarea randamentului nostru, 
legîndu-1 de ansamblul echipei.

— Ce constituie pentru “ 
șanii ?

— Pentru mine a fost 
enigmă — se destăinuie 
M-a speriat pentru început, compa
rat cu miile de drumuri ale Capi
talei, și am vrut chiar să dau bir 
cu fugiții. Mi-am dat apoi seama că 
este marea mea șansă de realizare 
profesională : sînt acum student la 
facultatea de Electromecanică în 
cadrul Institutului dc Mine. Acum 
sînt convins că n-am greșit !

— Eu mai știam cite ceva despre 
Petroșani, Baia Mare fiind surată 
intr-ale mineritului — spune Roz
nai. Am vrut să fac școală, la In-

voi Petro-

o marc
Mulțescu.

’ f ■Tandemul minerilor la lotul „A*: Rom.
stitutul de Mine și aceasta m-a de
terminat să vin aci.

Și am înțeles că cei doi, într-ade- 
văr, nu vor uita această toamnă a 
speranțelor.»

Paul SLĂVESC J

ARBITRI

A

LOTUL REPREZENTATIV ÎNTÎLNESTE PE AKADEMIK SOFIA
(Urmare din pag. 1)

ieri (o repriză de numai 25 de mi
nute), Angelo Niculescu a folosit 
urmăorul „11“ I Voinea (tot de la 
Dinamo tineret) — N. Ionescu, Sa- 
meș, Dobrău, Velea — Anca, An
tonescu — Demobrovschi, Mulțescu, 
Roznai, Lucescu. (Hajnal n-a f06t 
utilizat, întrucit el a 
ța, călătorind toată 
trenul, de asemenea 
nul Radu care acuză 
tuzie).

In această formulă, 
lescu a privit cu un ochi mai atent 
activitatea în teren a cuplului Mul
țescu—Roznai, tandemul en-vogue al 
iui Coidum după aceste șase etape 
consumate în Divizia A. Apoi, cum 
se vede, Antonescu a fost folosit 
o repriză fundaș central, iar cealal
tă mijlocaș, în ambele el făcîndu-se 
remarcat prin intervenții prompte 
și sigure.

Dar, sa nu ne grăbim, să vedem 
ce ne spune și testul d& azL cu 
Akademik din Sofia.

sosit diminea- 
noaptea cu 
nici piteștea- 
o ușoară con-

Angelo Nicu-

bunâ 
sale • 
terms in

tape a 
»ruA c 
ni r> 
ocxlwl

a

După cum s-a mai anunțat, în 
competiția fotbalistică dotată cu 
„Cupa României" se va disputa as
tăzi o nouă etapă. în program fi
gurează 32 de partide, învingătoa
rele din aceste meciuri urmind să 
întâlnească pe divizionarele B. Toa
te meciurile vor începe la ora 15.

Miine, la Constanta
FARUL - CERNO MORE

Partida amicală internațională 
dintre Farul și Cemo Mere Varna, 
care urma să aibă loc astăzi se va 
disputa miine la Constanța Meciul 
se va desfășura pe stadionul 1 Mat 
cu începere de la ora 15.

GH. OLA, NOUL ANTRENOR
AL SPORTULUI STUDENȚESC

MSTtl PtfTKLH ETAPEI
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La ordinea zilei
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CONCURENȚE Șl ABSENȚE
In acest colț vom încerca, săptămină de săptămină, să fixăm 

cîteva dintre faptele importante ale zilelor care au trecut însoțite de 
rapide observații, în scopul de a avea o imagine a actualității pe scurt 
comentate. Credem că popasul de la mijloc de săptămină al agendei 
fotbalistice se va dovedi util, pentru că vine după obligatoriile și 
operativele comentarii legate strict de etapa de campionat sau de fie- 

j: care dintre meciurile primei divizii. Fără multe alte explicații sau
motivări care ar fi... în detrimentul 
drum !

Astăzi, reprezentativa face o 
repetiție, prima fără cadru direct 
oficial din sezon. Partenerii, jucă- 

ș; torii de la Akademik Sofia, vor 
pune — ca toate echipele bulgare 
— multă convingere în reușita mi- 
siunii lor, ceea ce tocmai e de 

S dorit ; evenimentul meciului de 
$ astăzi e apariția unui masiv grup 
$ de figuri noi, unele sută’ la sută 
r? inedite, precum Sameș, Mulțescu, 

Roznai. altele întilnite șl altă 
i dată in lotul A — Antonescu și $

Radu — dar reactualizate prin 
recomandările campionatului. Ma- 

: rele punct la .ordinea zilei" ră- 
: mine găsirea centrilor atacanți ai 

jî naționalei. Un început de concu- 
$ reață se profilează chiar astă-sea- 

\ rt; II reprezintă duelul — care 
i nu știm dacă se va produce și 

direct, pe gazon, prin rularea cîte 
• repriză — între rutinatul cuplu 
Dobrin—Dembrovschi și marea re- 

• ■. <z;.e din Valea Jiului, perechea
Roznai, pornită de la 

; Răcorești și Baia Mare spre a în- 
> tiz-j consacrarea la Petroșani, 
i; '■te-ixj Insă cu toată convingerea 
$ $. 15 a.te candidaturi, foarte sus- 
I țiaMe. pen tiu pozițiile de vîrfuri 
: -i eefepn A. si Ia cea de tine- 

rjî. ia rezemă avansată deci, in
: Mide și etapele ce urmează. Năs- 

regăsit duminică cu postul 
s- și vema Iui de odinioară trebuie 
i; î cocftrme Neagu și Dumitrache 
Ș M adunat, credem, suficientă „re- 

voltă" pentru timpul șl terenul 
jî pierdut ca să la-;-ze in fine o- 

fensiva. Dar Ion Constantin ? Dar 
Kna II ? De te a-ar ir.tra în plu- 

îj tonul fruntaș al curse: pentru tri- 
coul cu nr. 9, tricolor? 
I_—.......

spațiului rubricii propriu zise, la

Cîteva cuvinte despre niște ab
sențe. Una definitivă, altele tem
porare. S-a retras, cu eleganța 
lui de totdeauna, printr-un cuvînt 
liniștit și lucid într-o ședință de 
analiză, Lereter. Sigur că el nu 
pleacă într-o clipă de euforie de 
la U.T.A. Dar nu știm dacă în 
curajul de a simți, cu totală lipsă 
de patimă, că retragerea ta e în 
folosul echipei nu întîlnim una 
dintre marile victorii ale unuia 
dintre cei mai admirabili oameni 
ai fotbalului nostru. înaintea me
ciului jubiliar — sperăm neomis, 
cum s-au omis atîtea alte aseme
nea șărbătorești despărțiri, — 
strângerea noastră caldă de mînă 
inginerului Lereter, care a pus 
un splendid „capitol suplimentar" 
carierei lui, un capitol cu victorii 
în campionatul național și cu eli
minări din competiția laureaților 
europeni a deținătoarei titlului de 
campioană a lumii. Absențe, pe 
careje dorim cit mai scurte; pri
ma îl privește pe Dumitru. Unul 
dintre cei mai compleți jucători 
ai noștri trebuie să stea pe tușe 
pentru 10—12 zile ; un vid în na
țională ca și la Steaua. Să profi
tăm de acest moment, spre a-i 
șopti cîteva cuvinte lui Dumitru: 
zilele astea de pauză trebuie fo
losite și pentru o limpezire a gjn- 
duri.lor. Jocul său a pierdut din 
claritate, știm că schimbarea de 
echipă nu-i un șoc ușor. Dar fot
balul românesc are nevoie _  și
cit mai repede, meciul cu Alba
nia e aproape, de acel Dumitru 
dintotdeauna, sigur pe el, jucînd 
ca Dumitru și nu altfel, în sfîrșit 
un Dumitru revenit pe linia echi
librului și încrederii. Și tot la 
paragraful acesta nu prea vesel 
al absențelor, finalul II vom de
dica lui Marin Olteanu, victima 
cea mai greu încercată a etapei 
trecute. Urările noastre de grab
nică revenire în teren a acestui 
echipier exemplar, modest și de 
o constanță de metronom, at; 
drept postament optimist tocma’ 
voința, curajul și ambiția lui.

Eftimie IONESCU

CU CURAJ Șl FĂRĂ... CITIȚI ÎN NUMĂRUL DE AZI

j

Ieri la amiază a sosit în Capitală 
echipa bulgară Akademik Sofia 
care, astăzi, pe stadionul 23 August 
va juca în compania reprezentativei 
noastre naționale. Au făcut depla
sarea 16 jucători : R. Goranov $i 
Roev — portari ; Cealev, Relev, Za- 
firov, Ivanov, Țankov și TișansJd- 
fundași ; Paunov, M. Goranov și 
Vasiliev — mijlocași ; Jîvkov, Lo- 
sanov, Milanov, 
a ta cânți.

Duminică, In

Simov și Mihailov-

campionat, Akade-

LOTUL DE TINERET
După reunirea de luni, lotul de 

tineret și-a continuat pregătirile Ia 
Snagov. Vizita medicală, luni d.pă- 
amiază, antrenamente, luni și mart:. 
analiza ultimelor două acțiuni, par
tidele cu F.C. Argeș și Dunav Ruse, 
pe filme realizate la aceste mec.ur. 
— acesta a fost programul de pin ?. 
astăzi, cînd, la ora 14, Iotul va :r- 
tîlni pe terenul din Snagov prima 
formație a Petrolului. Antrenor-— 
Cornel Drăgușin ne-a comunicat 
ieri formația alcătuită în funcție

de acc 
Sfnirz

ipâ

PETROLUL

Socul. z-sțiotuL de t-aeret va începe 

_— ■ . -» Stefjn — IX-
niveve» Ciugarin Gngorav, A ng be
lim (NTstor) — Beideann, Boloni 
— Trot. Marin Stelian. Mircea San
da. Szabados. Ca rezerve, figurează 
portarul Ion Gabriei și jucătorii de 
cfmp, Vișan, Petre an u, Țolea.

I? SCRIMĂ- f
In întîlnîrea cu trăgătorii din 

Leningrad 
SPORTIVII DE LA I.E.F.S. ÎNVINGĂ

TORI CU 3—1
Sala de la stadionul Republicii din 

Capitală a fost, recent, gazda unei 
interesante întîlniri internaționale de 
scrimă între selecționata I.E.F.S. șl 
cea a orașului Leningrad.

La floretă fete Maria Habala a 
terminat neînvinsă turneul final (6 
victorii). Au urmat-o Doina Prișcor- 
niță 5 v. și Irina Ivanova cu 4 v. 
(23—20), Eda Suharova 4 v. (19—19), 
Olga Iulina 4 v. (22—24) și Nadcjda 
Skorimova 3 v.

în proba de floretă rezervată băr
baților, locul I i-a revenit — tot fără 
nici o înfrîngere — lui Ștefan Ale- 
xiu. L-a urmat Iurii Braghin cu 5 v. 
(31—24), Mircca Chiș cu 5 v. (28—25), 
Iurii Hramclok 4 v. (26—20), Iurii 
Strelțov 4 v. (29—24) și Mihail Sere- 
met 3 v.

Mai echilibrată a fost proba de 
sabie. Clasamentul final : 1. Mi
hai Sandu 5 v. d. b., 2. Viktor Luli- 
haev 5 v. d. b„ 3. Serghei Borisov 
4 v (29—27), 4. Mihail Obcinniliov 
3 V (28—27), 5. Laurențiu Mihăileanu 
3 v (27—30), 6. Alexandr Blagilo 
3 v (26—30).

La spadă, în schimb, oaspeții au 
fost mai bine orientați tactic, reu
șind să cîștige prin Boris Lukomski, 
neînvins. Cîștigătorui probei a fost 
urmat de Alexandr Kernovici 5 v„ 
Igor Danilov 4 V. (30—25), Iurii Șu- 
ramov 4 v. (29—26), Leonid Dimitriev 
3 v. (30—33) și Nicolae Istrate 3 v. 
(23—31).

MOTO ‘
CONCURS DE VITEZĂ 

PE CIRCUIT
Pe un traseu ales pe valea Do

rn inului, din apropierea Reșiței,_ s-a 
desfășurat un concurs de viteză pe 
. i-ciiit, organizat în cinstea aniver
sări) a 50 de ani de la înființarea 

ubului sportiv muncitoresc dm 
r .calitate Și-au disputat întîietatea 
,, ergători din Timișoara, Lugoj, Tg. 
Mureș. Ploiești și Reșița. Iată în
vingătorii ; T0 cmc — G. Semchen- 
stein (C.S.M Reșița), 125 cmc — 
M Wetzler (C.S.M.R ), 175 cmc — 
D Arsin (Prog. Timișoara), 250 
cmc — V. Hirschvogel (C.S.M R ), 
cfasa pînă la 500 cmc — N. Fuibu 
(0.S.M.R.).

D. GLAVAN — coresp.

H.ANDBAL
„FURTUNĂ" IN

Duminică s-au disputst j .■ ie 
din cadrul celei de a Vi-a etape 
a campionatului feminin, ’.cate par
tidele fiind influențate, fără excep
ție, de condițiile atmosferice vi
trege (ploaie, frig și vin’.).

Această nouă rundă a adus cî
teva rezultate surprinzătoare, care 
deși n-au avut deocamdată efecte 
prea mari asupra clasamentului, 
sînt totuși de natură să îndîrjească 
și mai mult lupta dintre cele 10 
formații, atît în fruntea plutonului, 
cit și în partea sa de jos. La Ti
mișoara, LE.F-S.-ul a pierdut pri
mul său punct din acest campionat 
și nu mult a lipsit să le piardă 
pe amîndouă. Surpriza este, însă, 
de proporții mai mici, întrucît for
mația Constructorul, autoarea aces
tui „egal*, s-a anunțat, încă din 
prima etapă, decisă să-și apere 
șansele cu toate forțele, șirul re
zultatelor bune pe care le înregis
trează fiind în continuare edifica
tor, I.E.F.S.-ul, în schimb, se pare 
că a ajuns, din nou, la vechiul 
său necaz: fluctuația de formă.

Cel de-al doilea rezultat-surpriză

AZ! SI MTINE ETAPĂ 
INTERMEDIARĂ ÎN 

CAMPIONATUL MASCULIN
Astăzi și miine, cele 10 formații 

masculine din divizia A se vor pre
zenta din nou în fața publicului, 
pentru a-și disputa șansele în ca
drul etapei a IlI-a a campionatului. 
Deși handbaliștii nu ne-au oferit 
pînă acum jocuri la nivelul obiș
nuit — în primul rînd pentru că 
nu au avut încă posibilitatea să 
se reacomodeze cu jocurile în aer 
liber — sperăm că această rundă 
va aduce cîteva întîlniri de mare 
spectacol.

Iată, de altfel, programul jocu
rilor : azi pe terenul Voința, de 
la ora 16,15, are loc întîlnirea 
\'oin(a București — Universitatea 
București, mîine. pe terenul Di
namo. de la ora 15,00 : Steaua — 
Politehnica Timișoara, iar de la 
ora 16,15 Dinamo — Universitatea 
Cluj.

In țară au Ioc mîine meciurile 
Trotușul — Minaur Baia Mare și 
Independenta Sibiu — Dinamo 
Brașov.
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ssecul cu St
De obicei, o partidă încheiată cu 

socrul de 4—0 îndreaptă comentă
ri intr-un singur sens. în cazul 
de față, insă, observatorul federal, 
ca și cronicarii sportivi, n-a consi
derat istoria meciului chiar atît de 
simplă. DimDotrivă, el spune că 
soarta partidei au decis-o Năstase, 
eu excepționala sa eficacitate", și 
portarul Coman. -Cu un portar în 
formă mai puțin bună — spune ob
servatorul federal — nu știu dacă 
Steaua ar fi câștigat acest meci". 
Dar, mulțumită randamentului celor

Ce a adus etapa a Vl-a din campionatul feminin?

JOCURI, ACALMIE
din runda a Vl-a a fost înregistrat 
ia București, în confruntarea dintre 
Universitatea și Textila Buhuși. 
Toți cei prezenți la partida desfă
șurată pe terenul Tineretului au 
avut prilejul să vadă echipa bucu- 
reșteană într-una din zilele ei 
slabe, cînd orice încercare a an
trenorului C. Popescu s-a soldat 
cu un eșec, elevele sale vădind o 
îngrijorătoare scădere, atît în pri

IN CLASAMENT!
elevele antrenoruluj Becic vădesc 
(în fine!) o evidentă ieșire din 
apatia despre care am mai amin
tit. O notă bună se cuvine și 
Rulmentului Brașov aflată în sen
sibil progres, în condițiile garni
turii sale întinerite și, bineînțeles, 
lipsite deocamdată de omogenita
tea optimă.

Rapidul a pierdut jocul din cauza 
lipsei de angajare a cîtorva din

Fază din jocul Universitatea București — 7'extila Buhuși, încheiat 
cu un surprinzător rezultat de egalitate. Iată un atac al studentelor bucu- 
reștene, care vor rata prin Simona Arghir. Foto ; V. BAGEAC

vința eficacității, cît și a organiză
rii sistemului defensivi De notat ar 
mai fi că Simona Arghir — o com
ponentă de bază a echipei noastre 
naționale — a ratat două aruncări 
de Ia 7 m, precum și numeroase 
alte ocazii de gol, contribuind sub
stanțial la rezultatul egal (echiva
lent cu o înfrîngere) obținut de 
teamul său. Textila Buhuși, aceeași 
formație dîrzâ și constantă, a lup
tat admirabil (o mențiune specială 
se cuvine acordată Emiliei Mun
teanul și, cu mai multă atenție 
în finalul partidei, putea obține 
chiar victoria.

în sfîrșit, Progresul București, a 
realizat primul său succes din a- 
cest campionat, lucru care ne 
bucură, cu atît mai mult cu cît

jucătoarele sale (excepție făcînd, ca 
de obicei, Ana Stănișel), iar Mure
șul Tg. Mureș continuă seria în
frângerilor cauzate de fragilitatea 
garniturii de care dispune. Jocul 
Universitatea Timișoara — Voința 
Odorhei a fost amînat, formația 
timișoreană aflîndu-se în turneu în 
R. D. Germană.

Horia ALEXANDRESCU
CLASAMENTUL

1. IEFS București 6 5 1 0 79—43 11
2. Univ. Timișoara 5 5 0 0 65—46 10
3. Univ. București 6 4 1 1 77—59 9
4. Constr. Timișoara 6 3 1 2 66—55 7
5. Textila Buhuși 6 2 2 2 55—59 6
6. Rapid București 6 2 1 3 58—01 5
7. Rulmentul Brașov 6 2 0 4 64—67 4
8. Voința Odorhei 5 1 0 4 46—60 2.
9. Mureșul Tg. Mureș 6 1 0 5 38—67 2

10. Progresul Buc. 6 1 0 5 47—73 2

doi jucători, acest „dacă" a rămas 
o simplă ipoteză. Veșnica soartă a 
Iui „dacă" !

Nu este mai puțin adevărat că 
reșițenii au găsit un adversar redu
tabil și in... arbitrul de centru, Se
ver Slureșan, care — cităm tot din 
raportul observatorului federal — 
Je-a refuzat un 11 metri CLAR 
(n.n.: sublinierea îi aparține), cînd 
rezultatul era de 1—0 pentru Steaua 
(min. 59)“. De altfel, arbitrajul, în 
ansamblu, este considerat ca „medi
ocru", fiind consemnat și faptul că 
tușierii „au apreciat greșit 2—3 po
ziții de ofsaid".

Fără probleme au fost două din
tre meciurile „tari" ale etapei : Jiul 
— Dinamo și F.C. Argeș — Petro
lul. Arbitrajele au fost foarte bune, 
iar jucătorii și-au apărat șansele în 
limitele sportivității. Chevorc Glie- 
migean, care a condus partida de 
la Pitești, face chiar o mențiune spe
cială asupra „sportivității perfecte" 
în care s-a jucat. Conducătorul par
tidei face și recomandarea de ordin 
tehnic : „Jucătorul Troi trebuie luat 
în evidență. Este un fotbalist masiv, 
cu viteză și clarviziune".

Un raport pe care l-am cercetat 
cu atenție a fost cel al lui C. Dri- 
gușin, observator federal la meciul 
Steagul roșu — Rapid. Trimisul fe
derației nu are observații deosebi
te în legătură cu meciul, criticind, 
însă, atitudinea publicului, care s-a 
manifestat nesportiv, „1. huiduind 
echipa Rapid la intrarea ei pe teren 
și 2. așteptînd-o la sfîrșitul jocului 
pentru a huidui din nou, ca urmare 
a accidentării Iui Olteanu".

Din păcate, în raport n-am întîl- 
nit și altă referire la această gravă 
accidentare, la împrejurările în care 
ea s-a produs. Și ar fi fost util să 
cunoaștem și opinia observatorului 
federal în cazul acestui accident 
profund regretabil, care a contri
buit la creșterea tensiunii pe stadio
nul din Brașov, la manifestările 
nesănătoase ale unor spectatori.

Și C. Drăgușin, ca și presa, rele
vă arbitrajul „atent, curajos, 
prompt", al timișoreanului Gabriel 
Blau, ținut... ascuns pînă acum de 
către Colegiul central al arbitrilor. 
Nu este cazul unei autocritici ?

Jack BERARIU

IZVOR AL PERFORMANItl SPORTIVE
(Urmare din pag. t)

vor exista întreceri' la atletism, gim
nastică, schi și lupte (pentru școli 
profesionale), cu finale care să aibă 
loc anual în cazul liceelor și din doi 
în doi ani la nivelul școlilor generale. 
De asemenea, va fl organizat un Fes
tival al sporturilor de iarnă (schi, 
patinai și săniuțe), organizat cu pre
cădere acolo unde condițiile climato- 
geografice constituie un criteriu fa- 
vorizant.

Performanța, la alte cote ale

exigenței
Direcțiunea de educație fizică șl 

sport din M.E.I. este ferm decisă, se 
pare să reconsidere problema activi
tății sportive de performanță Ia nive
lul școlii. Este creditată larg ideea că 
performanța se poate realiza încă de 
pe băncile școlii. Cu un sistem mai 
riguros științific, cu mai multă 
muncă și exigență pot apare talente 
care să se realizeze plenar, să de
vină consacrate pe firul măiestriei 
sportive Ia 15—16 ani. In acest sens,

se ya renunța la actualul sistem de 
proliferare a unor secții din rețeaua 
școlilor sportive. Va interveni, de 
bună seamă, o reașezare, o concen
trare a valorilor REALE, după prin
cipii teritoriale.

Iată de ce rîndurile de față vor să 
constituie și un îndem deschis adre
sat dascălilor de sport, cu precădere 
acelora angajați in pregătirea elevi
lor pentru performanță, de a fi plă- 
mădttori ai cetățenilor tineri, în pas 
cu cerințele, cu realitățile din alte 
țări. Desigur problema este mult mai 
complexă decît enunțarea ei schema
tică. Ea trebuie să angajeze pentru 
rezolvare nu numai ministerul de 
resort, (primul obligat prin definiție 
să o materializeze) ci pe toți fac
torii interesați, cu responsabilități și 
atribuții în domeniul educației fi
zice și sportului școlar în rezolvarea 
ei trfcbuie plecat de la ideea verifi
cată în tot mai multe țări că perfor
manța este absolut posibilă încă de 
pe băncile școlii. Fiind convinși de 
acest adevăr, va fi mai ușor să înlă
turăm neîncrederea și inerția care 
— de ce să n-o spunem — ne-au 
fost stavilă în a face din școală ceea 
ce ea trebuie să reprezinte, nu numai 
o pepinieră a performanței, ci lăca
șul performanței.

Inițiativa este binevenită. Fiindcă nu are rost să dispersăm, în conti
nuare, capacități umane și fonduri materiale în zeci și zeci de centre fără 
nici o finalitate, fără nici o perspectivă, doar din dorința de a ne lăuda 
cu cifre, cu situații statistice (care Ia urma urmelor nu spun nimic 1), în 
Ioc să fie create 5—6 nuclee puternice, dotate cu utilaj adecvat și deservite 
de profesori-antrenori recunoscuți pentru experiența și capacitatea lor teh- 
nico-organizatorică. După ceea ce ne-a arătat ultima ediție a Jocurilor Olim
pice, o asemenea cerință apare cu atît mai acută.

Sigur, o schimbare de structură în viața școlilor sportive (care ar tre
bui să devină nuclee reale ale performanței sportive nu numai cu numele) 
nu trebuie să însemne suplimentarea de fonduri bănești, ci folosirea celor 
existente într-un mod mult mai echitabil, mai judicios. Experimentul Onești 
în cazul gimnasticii sportive feminine, cel de la C. Lung Muscel pentru atle
tism, cel al schiului, de Ia Predeal ca și altele deocamdată de mai mică în
tindere, să nu reprezinte doar inițiative izolate, privite cu zîmbete și neîn
credere. Este nevoie și de chibzuială, dar și de mai mult curaj.

Este necesară, totodată, mai multă pasiune, sinceră, în fapte (și nu in 
vorbe, in ședințe, în rapoarte statistice și în memorii de așa-zisă activi
tate), o preocupare pentru a da un conținut cît mai bogat muncii profeso
rului de educație fizică, antrenorului. Jos pălăria in fața acelor dascăli de 
sport care înțeleg să se dăruie profesiunii pe care au imbrățișat-o. Există, 
însă, prea mulți profesori de specialitate care nu-și onorează nobila lor 
îndatorire ; pornind de la procesul de selecție și pină la cel de instruire 
inclusiv, în activitatea lor se face simțit un spirit de superficialitate, de con
cesie nejustificată în fața mediocrității, care diluează calitatea muncii și 
aduce, în ultimă instanță, in prim plan, nu valori autentice, robuste, ci tineri 
incapabili să se autodepășească, să accepte din convingere eforturi de natură 
să-i facă mai tari, mai puternici.

Trebuie realmente făcut mai mult în această direcție pentru a nu se 
mai oferi prilejul — îndreptățit, firește — să se spună că școala se afirmă 
insuficient în sport, iar programa școlară subestimează această disciplină de 
învățăniînt

AL REVISTEI

• La .I-VTERVTOL SAPTAMI- 
-'•n-, un oaspete inedit, un nume 
de mare actualitate : 1LIE NAS- TASE !

Valorosul nostru tenisman im- 
pâr--ășește cititorilor dteva din 
pârerile sale asupra fotbalului, 
sport pe care !-a practicat »1 pe 
care îl îndrăgește In continuare.
• O anchetă in legătură cu fe

lul CUM SE DESFASOARA PRO
CESUL DE INSTRUIRE la ctte- 
va din echipele divizionare A.
• Comentarii, clasamente, note

le acordate jucătorilor și arbitri
lor. echipa săptăminil, echipa 
campionatului, după jocurile eta
pei a șasea a Divizie! A.
• O pagină consacrată echipe

lor de Divizia B.
• Prezentarea echipelor REAL 

MADRID Și RAPID VIENA, vii
toare adversare ale reprezentati
velor noastre în Cupele europene.
• Citeva din „secretele" jocului 

lui Ajax Amsterdam.
• Situația la zl în două din 

grupele preliminare ale C.M.
• O pagină de MAGAZIN EX

TERN.
• ■ Rubricile obișnuite : Carnutul 

scriitorului, Dialog cu cititorii. 
Carnet extern. Din fotbalul in
ternațional, precum șl numeroase 
știri și reportaje din fotbalul de 
peste hotare.

LOTO-PRONOSPORT
NUMERELE EXTRASE LA TRA

GEREA SPECIALA LOTO DIN 10 
OCTOMBRIE 1972

Extragerea I t 51, 42, 86, 74, 49, 
28, 13, 87, 21.

Extragerea a II-a : 9, 34, 47, 80, 
46, 31, 44.

Extragerea a III-a : 81, 34, 31, 61, 
11, 4.

Extragerea a IV-a : 40, 57, 33,
18, 22, 84.

Extragerea a V-a : 32, 66, 19. 72, 
84, 69, 8, 16

FOND GENERAL DE PREMII : 
1.687.963 lei.

Plata premiilor va începe în 
Capitală de la 24 octombrie pînă la 
25 noiembrie ; în țară de la 28 
octombrie pînă la 25 noiembrie 
1972 inclusiv.
PREMIILE CONCURSULUI PRONO
SPORT Nr. 41 DIN 8 OCTOMBRIE

Categoria I: (13 rezultate) = 532,65 
variante a 218 lei ;

Categoria a 11-a : (12 rezultate)
= 5949,60 variante a 46 lei ;

întrucît premiul de categoria a 
III-a a fost sub plafonul minim de 
20 lei, conform regulamentului, fon
dul a fost atribuit celorlalte două 
categorii,

Duminică 15 octombrie 1972, a- 
matorii de concursuri Pronosport vor 
avea posibilitatea să participe la 
concursul special Pronosport la care 
se oferă din fond special cîștiguri 
suplimentare în valoare de 250.000 
lei, din care 2 autoturisme : l DA
CIA 1300 și 1 TRABANT 601. Deci, 
Ia concursul special din 15 octom
brie a.c., în afara cîștigurilor obiș
nuite în bani — se mai pot obține 
cîștiguri suplimentare în bani de 
valoare variabilă și autoturisme prin 
tragere la sorți. Sîmbătă 14 octom
brie, ULTIMA ZI pentru depunerea 
buletinelor.
• Administrația de Stat Loto- 

Pronosport organizează, în colabora
re cu A.C.R. „Raliul automobilistic al 
cîștigătorilor la Loto-Pronosport" o- 
ferind cîștigătorilor de autoturisme 
la sistemele Loto-Pronosport posibi
litatea să se întreacă într-o intere
santă competiție care se va desfă
șura în zilele de 21—22 octombrie 

® Cîștigătorii excursiilor la Sofia 
continuare ; 61. Radu Dumitru ;
62. Calavrezo Elena ț 63. Murgu Ște
fan ; 64. Trandafir lolanda ; 65.
Cojan Iosif ; 66 Țuțulea Mircea ; 67. 
Simion Costache ; 68. Dumitrescu
Constantin ; 69 Stan Gheorghe ; 70
Păucescu Nicolaie; 71. SpireanU
Petra : 72. Negură Iliana ; 73. Ro
man Lazăr ; 74. Goran Ion ; 75,
Moldoveanu Zamfir ; 76. Onisim Mi
tică și 77. Durle Sorin toți din Bucu
rești ; 78. Dumitru Alexandru — Bă- 
neasa jud. Ilfov.

Rubrică redactată 
de LOTO-PRONOSPORT



ECHIPELE ROMÂNIEI SI S. 0. A.
LA CAPĂTUL UNUI ITINERAR DE VICTORII

(Urmare din pag. 1)

mâni, atît Iile Năstase cît șl Ion 
Tiriac repurtînd victorii convingă
toare.

Următorul pas spre finală trecea 
prin Tbilisi, acolo unde a fost pro
gramată finala de grupă, cu redu
tabila selecționată a U.R.S.S. A fost 
un meci de mare tensiune în care 
însă, din nou, excelentul nostru 
„tandem" de supercampioni a ob- 
tir.ut o victorie greu cucerită în 
fața trioului transcaucazian, Me- 
treveli-Lihaciov-Kakulia. In stil de 
mare as al rachetei, Năstase și-a 
surclasat ambii adversari în parti
dele de simplu, iar alături de Tiri
ac, tot el a adus o contribuție esen
țială pentru înscrierea punctului 
decisiv, la dublu.

Astfel, reprezentativa țării noas
tre se clasează pe primul loc în 
grupa A europeană și intră în rîn- 
dul celor patru semifinaliste. Ulti
ma probă de calificare ne-a pus 
față în față cu prestigioasa echipă 
a Australiei, condusă de celebrul 
Neale Fraser. Din nou, spectatorii 
bucureșteni aplaudă o victorie ro
mânească, „cangurii" AndersGn și 
Dibley fiind surclasați cu 4—1.

Pentru a treia oară România ob
ținea onoarea de a disputa intilni- 
rea decisivă pentru faimosul trofeu 
de argint care răsplătește în fiecare 
an cea mai bună echipă de tenis 
din lume.

DEȚINĂTORII „SALATIEREI" 
LA START

Pentru prima oară in istoria „Cu
pei Davis” echipa campioană a fost 
obligată — prin noul regulament — 
să pornească în competiție de la 
primul tur. Tenismenii americani 
și-au făcut bagajele pentru mările 
sudului, acolo unde aveau progra
mate primele meciuri de zonă. Mai 
întîi la Kingston (Jamaica), apoi la 
Ciudad de Mexico, ei au cules vic
torii ușoare în fața unor adversari 
fără veleități. Un obstacol aparent 
incomod putea fi doar finala zonei 
americane, disputată, în compania 
chilienilor. In zilele de iulie era 
plină iarnă sud-americană la San
tiago de Chile și terenul central de 
la „Estadio Frances” a trebuit să 
fie curățat de zăpadă și apoi uscat 
de flăcările benzinei aprinse, pentru 
ca jocul să poată începe. Din nou 
Sian Smith și colegii săi de echipă 
au obtinut o victorie categorică : 
5—0.

Americanii au avut de susținut,

în total, patru med uri. cu anal ca: 
puțin decît echipa mmJtnă tnrirrml 
a fost acea dramatic* —if—m 
de la Barcelona. Împotriva polemi
cului team spaniei. Puțai speciei.•*_ 
acordau șanse oaspeților de dincolo de 
Ocean în fața redjtanUekr rx— 
minirite de Manșei Oraates Aa-

Suita de 
rachete-, v 1 «- 
merieone. Stas 
Smith, o foot Se- 
treraped O c»«rf 
dori Za Bx-temu 
de srevaiK. 
dres Cizaeoo.

dres

PE AGENDA ZILEI
• Ședința tehnică de tragere la 

sorți. în vederea stabilirii ordinii de 
joc în cele trei zile ale finalei „Cu
pei Davis", a fost fixată pentru joi, 
la ora 12. întreaga ceremonie va fi 
televizată în direct, cu începere de 
la ora 11,45.

• Ieri după amiază a sosit tn 
Capitală argentinianul Enrique Ho
rea, arbitrul principal al întîlniriL 
Noi completări pe lista oaspeților 
de onoare ai finalei de la Bucu
rești : și-au anunțat sosirea preșe
dintele federației italiene de tenis, 
Luigi Orsini, precum și fostul cam
pion australian, Bob Howe, care ne-a 
vizitat și în trecut țara.

• Sint cunoscuți de acum și ar
bitrii de scaun care vor oficia în 
cele cinci partide ale finalei. Iată-1 i 
Florian Marinescu, Mircea Constanti- 
nescu, Mihai Algiu, Ștefan Cristian 
Și Alexandru Zdrențu.

• Numeroși cititori ne-au pus în
trebarea : ce se întîmplâ dacă și vi
neri — în prima zi a finalei — va 
fi vreme ploioasă ? In primul rînd. 
precizăm din nou, că terenul cen- I 
trai Progresul este protejat de o ore- I 
lată și foarte bine drenat Astfel că I 
numai o ploaie puternică, survenită 
chiar la orele disputării partidelor 
I-oate dicta oprirea jocului. Regula
mentul lasă la latitudinea exclusivă
a căpitanilor de echipă modalitățile 
de întrerupere și reluare a întrece
rii care urmează să fie anunțate o- 
f ici al pe parcurs.

TELEX
Numeroși spectatori au urmărit la Vin- 
gaker cea de-a treia întîlnire interna
țională amicală de volei dintre selecți
onatele masculine ale R P. Chineze șl 
Suediei De data aoeasta gazdele au 
terminat învingătoare cu scorul de 3—2 
(15—5, 11—15, 15—2. 15—11),

tn primele două Jocuri disputate vic
toria a revenit voleibaliștilor din R P. 
Chineză cu 3—1 și respectiv 3—2.
■
Cunoscutul ciclist belgian Eddy Merckx 
a obtinut cea de-a treia victorie inter
națională în ultimele șase zile. După 
ce a cîștigat „Turul Lombardiel" și 
„Turul Emiliei" asul belgian ș!-a adju
decat victoria șl în cursa -contracrono- 
metru, desfășurată Ia Lausanne. El a 
terminat învingător în ambele manșe 
ale concursului (flecare manșfi s-a 
desfășurat pe un traseu în lungime de 
5,150 km) fiind cronometrat în 10:50.6
— nou record — și respectiv 11:11.0. 
In clasamentul general. Eddy Merckx 
a ocupat primul loc cu 22:10.0. urmat de 
francezul Bernard Thevenet — 22:44.0. 
olandezul Joop Zoetemelk — 22:40.0 șî 
spaniolul Mlguel Maria Lașa — 22:49,0: 
italianul Felice Gimondl s-a clasat pe 
locul 7. cu 23:10,0. In clasamentul ..Tro
feului Super Prestige-Pemod". continuă 
să conducă detașat Eddy Merckx cu 
«3S p. urmat de Poulldor (Franța) — 
165 p, Guimard (Franța) — 133 p Fu
ente (Spania) — 110 p. Glmondi. Basso 
(Italia). Hezard (Franța) sl Ocana (9pa- 
nia) — toți cu cîte 100 p.■
La Andcrtecht, au luat sttrșit întrece
rile campionatelor Internaționale de te
nis de masă ale Belgiei Proba de 
simplu bărbați a fost cîștlgafă de Jucă
torul maghiar Jonyer, învingător tn fi
nala cu 3—0 (21—10. 22—20. 21—15) în
fata iugoslavului Stlpancîci In finala 
probei feminine. Kishazi (Ungaria) a 
dispus cu 3—0 (21—19. 21—19, 21—131 de 
Polackova (Iugoslavia). în celelalte fi
nale s-au înregistrat următoarele rezul
tate: dublu fpmel: Klsb.azi (Ungaria). 
Hammersley (Anglia) — Hendrlksen. 
Kruser (R. F. a Germaniei) 3—0 (24—22. 
21—17. 21—18): dublu bărbați: Svrbek.
Stioanclcl (Iugoslavia) — Schmittîneer 
Hoffmann (R. F a Germaniei) S—I 
(21—14), 20—2X 21—19. 21—12).■
Concursul International de călărie de 
Ia Lisabona a continuat eu desfășurarea 
unei probe de obstacole, in care victo
ria a revenit sportivului elvețian Ps-’ 
Weier. învingătorul, care a eonc-ira- 
pe calul „Wulf". a parcurs traseul cu 
11 obstacole fără nici un punct para
lizare. Pe locurile următoare «-au s 
Mario Baumgartner (Elveția) ne 
„Frustra" — 1,75 p.n.. Alesria S'.moe» 
(Brazilia), ne „Bonsoir" — 4 p.p. s: 
Carlos Campos (Portugalia), pe .Ca de 
T aticome" — 4.25 p.p.■
Au luat sflrșit întrecerile nimeui-ii in
ternational de tenis de la Tokio în ul
tima Anală — proba de dublu b’-ba-
— australienii John Newcombe si Ere" 
Stolle 1-au invtns. în două seturi cu 
7—6. 0—4. pp compatriotli lor Ken Ro- 
sewall și John Alexander.

eea. t=vir<ltnr asupra lui Gisbert 
a apei, cu o coc v toare victo
rie a cupiulu: Sorit*-Vaa DiBes. 
porțile caLficfci: sâ fie deschise.

OCCÎ. fzi <r**
reg. a.-u«eirshg. dcȚnâaorii _Sala»e-

De că performanța Ier este

-nsă că.
întinde o -ilnl protectoare deasu-

din preziua startului. Oraates se 
accidentează la zntresaznenț p in
teren Hd Cioara». asista: de Jnaa 
Gilbert. Deși rondați cu I—O Scsits 
pierde la american-; recu
perează prin sarprinzâtorul H. Sole-

majorati pri= fapcul c* as mftaM 
casai la depLasae* a -Sape ie rea- 
oot" rina pe zeressur ca txiri 
Ceea ee pnaae £ » arrmal de »- 
teețîe ec*rpe axaseră cent
ef:_*tâ. KctTăsd de vaes*. *ex- 
iatxla Suczuape ■-er^imi, netar®- 
sâ <fca acs£ ?ML M 'rrtxrsr aupet-

AȘA S-AU CALIFICAT
ECHIPA ROMÂNIEI

ROMANIA — ELVEȚIA »-< >
București : E Tlnac — M. 
a—L s—z. a—z : L Nkssas* — n sx 
gener «—1. O-X «—1 : t -
Nfetue — F. B’-ăSer, M. Veaaa *—*■ 
6—4. ♦—a. a-»: L 9*oaa» — F 
Blătler 6—2. f—L a—1 ; L TS-Sx- - X. 
Burgea=- : a—X a—X 2—X •—«.

ROMANIA — BAX *—a M 
reștt : I Mvaw — T «.cat- - 
6—1. »—3 ; L Tlrtae — H. AXăec- 
6—3. 6—2 : 1- rtriAz. L Vtni! — s. 
Akbari I. KX-.ie. «_X *—*. V—• T 
Ovin — H. ÂKa" *—1 t—s. —■ 
L Tiriac _ T. .Atoar. *—X •—« '
6—3. 4—’.

Z~/ >> V * 1 < . < < ca <?

MECIURI INTERNAȚIONALE

„SUB LUPĂ"
Săptămisa aceasta esie hcst'-i Tt 

meciuri internatiatiale âe f-Chaâ. 
fie ele oficiale (prel~-Li—.. ? M 
sau amicale.

Capul de afiș G cccaxxie ppJ 
partide: amicalul de *s*A sesri 
la Londra, dintre Angca sî 
via și, duminici. tiadVaaala WB- 
nire Austria — Ungar-a. ‘.î Ve-a, 
de data aceasta In pre~7:~je 
C.M.

Citeva r.outâp legate oe aeesce 
jocuri nu sint lipsite de înieres. Iu
goslavia. care se pregiteue pertr- 
partida cu Spania (19 octnrr_nc~.e. Ia 
Las Palmas) susține an knparMK 
meci de verificare in compania fm- 
tilor campioni ai himii. Mî-an M£i»- 
nici a anunțat echipa certtrc ascâ 
seară (ora de începere 23JB la care 
și-au găsit loc majoritatea jocMarU 
lor de la Steaua roș e BeLgrai ce» 
mai in fonnS formație <•■ aafBa» 
natul Iugoslaviei ; Măriei — Kns»- 
cucea. Paunoviei. Kasalreâi. Șcrt*- 
novici — Parlavici. Afrimario — 
Petkovici. Vlădici (defectata. Baje- 
viei. Gealei.

Duminică, la Vtexa, fct seiertx- 
nata Austriei evoluează dc< iacttar: 
de la Rapid Viena, v..:c^rea *—ec- 
sară a raptdtștilor bc-tu.-eșteei Sx Csca 
cupelor: mijlocașul Gen— st îxrâ- 
tașul KrankL In mecix! de ve
rificare de mi&reri. cesfâșura: j 
St. Polten, în eoruna-ia ecrtpe- de 
tineret. încheiat ea scont de <—• ts 
favoarea „națio-.alei". Krankl a —în
cât trei goluri, iar GaUos axai.

CAMPIONATE_
l!—W XMU < 

3r-^T — X-nt 
Su3WK Bnesurt» — 
Tfc-® > W —. 1 
TSS Kfibor ——_ — - -- *

♦
BXXXXl —a

în legătură cu îxrărirea " ~ ~ A- 
ei de a se rejuca =etc_ reexr tc->

[CHIP! ITUIWÂ T8RISD IRK1IÎ ll IU PUMU
O tn-~r-pt»-e —en-s* a y-ze «ert»—e 

probleme asupra m —-— eesrp&ce 
angajate — meeCsrCe ia dep(—re a3e 
diferitelor cupe ecracerae «se aceea 
petrecută recent ca !3—ra- .a A S To
rino. CaCnd ta cadrai Cupes CIZA 
cu echipa «qamnM Las Faxssas. forma
ția <fin Torino rva'Uaee o Wsaeăe co
modă cu î—9 pe .t': PC3Q-T: aveți
incit ea socc-jea reec-ct dtx Znsa.ee Ca
nare o scmpU waiatraee. t>i- dee: sP»- 
niotS au pvotsat ș: Oe data aceasta 
de«țu; de modest tcrt&eri, o-k» fost ca
pa b-:1 u te oțwrA ntc c rtncs-en-L 
primind gol după roi. pft-tvnd te.-eiai 
cu a— 4. ți totodată eompetritat

O serie de comportări ciudate ale Ju
cătorilor tn zilele u—-sâtoare au dus la 
eonduria că ei sufereau de o star» 
h.pnot’că. produsă de o intoxicație cu 
somnifere. Cum echipa —ebuta să se 
deplaseze direct in Sicilia pentru res-

peccriu Z—ri de ««rțs-sr e~
riMpet ac neeatat ăaoB c.uarx «ecuas 
ac ape spre »r îjuâ tec-ucada X*

■Mflk «* Betters X——M—. Staee—4. 
F—sari. B— jS rtpriasKat fj.Tt.eiJr Fer
ri—. precmeaa ta proâeSe loc taeăocbee 
unse de Ta-ctaal «f sai ases ie eaze- 
pa— —msauțe o efect aoccnestr care 
reduc c~ mx re£eu£e s socurct =as- 
mlar

Cocd9t>*ea erfxpei d-t Torino a sesi
zat C EF A. »-» a cere insă repa
rarea pa—Om ratSfflri socotesc că toa’e 
această seo’Aeuri ■=-—oare est» opera 
ano- fanat:— suporteri, ai eentpei «pa- 
niote. cane nu poate C acuzată de com
plicitate. 9pr» a se e-riia caruri vm lare. 
forul european este solicitat a deschide 
o anchetă șl a iua măsurile de rigoare

Olimpiada de șah SCRIMERI ROMÂNI
LA TURNEUL INTERNAȚIONAL

0 EGALITATE SMULSA IN EXTREMIS: 
ROMÂNIA - OLANDA 2-2

SKOHJE. W Ir— telefon, de ki tri-

D*p* .^Dopal de sănătate” din 
MBriraa ea Argentina (cînd ța- 
kagtii raotl—t M obținut o victorie 
ctăBBtrăclL ca 9ft Vg>, aveam toa- 
•t e si p- .-n cu opțirr.ism
mkM oi OtaMb din cadrul run
dei a I3-a a finalei (Mimpiadei de 
aMk. Se cen* tntuți prudență, 
&adcă aogO «fondezi — liniștiți 
B pletnB cn niște călugări — fu- 
Mteră penă nexm copiii teribili ai 
«ozwoIbb final, ianirriiii.1 calculele

etc_pe ie mare forță și re- 
BMazBone. ■ an Învins formația cu

Bnbnat Io scor echipa R. D. Ger- 
la limită (l> •— 
reprezentat'; velor 

3LSS r B. F a Germaniei.
: M fa- 

Tec cei patru echipieri 
OHBfiM an iesn din deschidere cu

r~1-> 2 i-j>-.-rs" o foarte intere-

texe ptrf.

• -etic* în partida 
cn Dmme. Cocihea fia Ree). Ghi- 

Ia Z u și Ghizdavu (la 
&Mnart an 1 situații de a-
xae. Antrenorul echipei noastre, 
dr Ortav Treunescu. se plimba 
aofiafloB printre mese și mtr-un 
naneu de i**a mi-a șoptit: „E

câltea „năvălise" cu piesele în po
ziția adversarului său, iar Ghițes- 
cu avea o formidabilă pereche de 
nebuni cu care ținea sub mare 
presiune regele alb al tînărului 
Zuidema. Dar, în meciul cu Florin 
Gheorghiu, șiretul Donner a reușit 
să egaleze poziția, obținind remi
za. La scorul de IV2—V2 în favoa
rea selecționatei române, au în
ceput peripețiile. Ghițescu s-a decis 
la un foarte dubios sacrificiu de 
calitate, a fost contrat și-a trebuit 
să caute salvarea într-un final de 
turnuri și piese ușoare, cu un pion 
mai puțin. El a ajuns greu la re
miză cu Zuidema după întrerupere 
și o noapte de analiză. Ciocâltea, 
mizînd totul pe o carte a sacrificat 
un nebun și un turn, însă regele 
negrului a găsit o fisură în plasa 
de mat, după care avantajul ma
terial al lui Ree a decis soarta par
tidei în favoarea sa. Și astfel, me
ciul acesta, care ar fi putut conso
lida poziția echipei Române pe lo
cul IV, înaintea unui finiș foarte 
dificil (ea întîlnește consecutiv for
mațiile Ungariei, R. F. a Germa
niei și U.R.S.S.) se termină cu sco
rul de 2—2, o egalitate smulsă în 
ultima instanță.

Echipa Ungariei (după 3>/2—Vz în

întîlnirea din runda a 11-a, cu 
Spania) a surclasat reprezentativa 
Argentinei (4—0), egalînd formația 
U.R.S.S. (3—1 cu S.U.A.) pe primul 
Ioc. Echipa Iugoslaviei, spre stupe
facția celor 4 000 de spectatori pre- 
zenți în sală, a fost la un pas de 
înfrîngere în meciul cu Bulgaria, 
după ce Gligorici a pierdut la Bo- 
boțov, suferind al treilea insucces 
în meciurile turneului final. Ega
litatea a restabilit-o Liuboevici, 
datorită unei victorii norocoase a- 
supra lui Tringov : 2—2. Celelalte 
rezultate : R.F. a Germaniei—Spa
nia 2*/2—IV2, Cehoslovacia — Po
lonia 2V2—l'/'-i, Elveția—Suedia 3—1, 
R. D. Germană—Danemarca 2—2. 
Clasamentul după 12 runde : 1—2. 
U.R.S.S. și Ungaria 33*72, 3. Iugo
slavia 30. 4—5, România și R. F. 
a Germaniei 27*/2, 6. Cehoslovacia 
26. 7. Bulgaria 25>/2, 8. Olanda 
23'/2, 9—11. R. D. Germană, S.U.A., 
Spania 22, 12. Polonia 20*,'2, 13. 
Suedia 19l/2, 14. Argentina 17*/2, 15. 
Danemarca 17, 16. Elveția 16*/2.

După ziua de pauză, în turneul 
final feminin, România întîlnește 
Cehoslovacia.

Valeriu CHIOSE

DE LA ANKARA
La Ankara va avea loc, la sfîrși- 

tul acestei săptămîni, un important 
turneu internațional de scrimă, la 
care vor participa, ca invitați, spor
tivi de pe întregul continent.

Țara noastră va fi reprezentată 
de floretista Ana Pascu și de spa
dasinul Constantin Duțu. Va fi pre
zent, de asemenea, prof, Dionisie 
Tepșan, în calitate de arbitru inter
național.

i

i-T». Prrritește-ți condeiul 
•nrika • 7* Ea eram pregă-
■ * Xx rit; *aeâ am fi putut ciști- 

eh-.ir a zero, dar o diferență 
ie țț. hrirt» se profila, pentru 
ti GBcatarw trxașase în favoarea 
«a. Baer ie 8B de mutări, la masa 
a pa.—a. Boneta cn Enklaar, Cio-

MEDALIATI OLIMPICI 
Al UNIUNII SOVIETICE,
DISTINS! CU ORDINE

Șl MEDALII
Afirik-me Belt decret al Prezidiu- 

M wmm ai UJLS.S. au fost dis- 
xrss -- rr-i.ric i: medalii campionii 
rittmri edfifi a J.O_ precum și un 
aeme eMrir de antrenori și activiști 
le fiemeedal sportului sovietic. In 
eeeema de motive a decernării 
laafiriar Aazacță. se face Îndeosebi 
r:>(.. tat-i'r excepționale ob-
L' -rz A J ? de la Munchen, con- 
oe*aee fes cele 30 de medalii de 
eer dbfieete — cel mai mare număr 
te t-—«■ r- medalii din istoria par- 

-o-ivetire la JO.
<feafieet cea mai înaltă

daeaeatie sovietic*, a fost acordat 
. - ir. : i . Valeți

■■nee. AJeksaodr Medved, Ludmir 
ia Haăr«a^ Aaamfi Bașcia și Viktor

SOFIA: CONFERINȚĂ DE PRESĂ 
A PREȘEDINTELUI C.I.O.

SOFIA, 10 (Agerpres). — Președintele 
Comitetului internațional olimpic, lordul 
Michael Killanin. s-a întîlnit ia Sofia 
cu reprezentanți ai Comitetului olimpic 
bulgar pentru a pune Ia punct uncie 
amănunte în legătură cu organizarea 
viitoarei sesiuni CIO și a Congresului 
acestui for. ce vor avea loc la Vama 
în anul 1973.

Cu prlejui unei conferințe de presă, 
lordul Killanin a declarat că la Con
gresul de la Varna vor fi examinate 
probleme de interes general privind 
mișcarea olimpică, chestiuni adminis
trative. programul Jocurilor etc.

MARATONUL DE LA KOSICE
BRAGA, 10 (Agerpres). — Tradijlona- 

Iul concurs International de maraton de 
la Kosice a fost cîștigat în acest an 
de atletul australian John Farrington 
cronometrat pe clasica distanță dP 42.19 
km cu timpul de 2 h 17:34.4. Pe locul 
secund s-a clasat englezul Eric Austin 
— 21i 17:54,4. urmat de finlandezul Kallo 
Hakkarainen — 2 h 18:59.4.

La actuala ediție a concursului au 
luat startul 112 sportivi din 18 țări.

CAMPIONATUL EUROPEAN DE BASCHET FEMININ

DUPĂ UN MECI CU UN FINAL DRAMATIC
ROMÂNIA ÎNVINGE POLONIA: 47-46!

♦

BURGAS, 10 (prin telefon, de la 
trimisul nostru special).

Ora foarte tîrzie la care s-a în
cheiat partida Iugoslavia — Polonia 
din grupa A a campionatului euro
pean de baschet feminin nu ne-a 
permis să vă anunțăm rezultatul la 
timpul cuvenit. O vom face acum, 
adăugind și cîteva amănunte im
portante asupra întîlnirii.

Mai întîi ar trebui să spunem că 
rezultatul acestui meci interesa în 
mod direct formația țării noastre, 
care aspiră la unul din primele trei 
locuri ce dau dreptul la o prezență 
în turneul final de la Varna. Un 
succes al baschetbalistelor iugoslave 
ar fi convenit echipei române. Așa 
a și fost de altfel numai că propor
ția scorului cu care au învins spor
tivele iugoslave nu ne mai avanta
jează.

în partida mai sus amintită, for
mația iugoslavă a început într-un

C fnt fim funia Capri Antriei: Rapid — F. C. Austria in care rapidiștii 
M • —-Mit mofcqi fa dreapta GoUus. anul dintre cei mai valoroși jucători

FC-- . KARL POINTNER-Viena

CAMPIONATE ARBITRI ROMÂNI DELEGAȚI 
ÎN CUPELE EUROPENE

— FC 1—1 :
— Ber*—1—3 ; SK Lcerse — 

lj : m.-oa St CsZewe —
WIBb — : Cervâe Brakes —

SC Ttoetf 1—<. : 1. FC

G<m% «rape a 4-a) : ATK _ f*a- 
«noa ; Assrc-^rxw — oCysptaios 
Tm» f—• : OCysiptakos Rr»; — .v*xr- 
3e» >-•: TWkala — PnatttaMftnB 1—1 S 
PAOK — Fosr r >-•: Ar_s SaLooâe — He- 
-iXj» f—4 Pa-Aha ti ~ JUlaELrra *—«: 
KatXj — Serra: >—4 : Olj—ptafe* Nseo-

— D-tr trs 1—Oarsecs : PACK 
— ^3 : X p*=ath£2a£ko» — ii p : X pa-
aateadh — H p.

FOOTVGALIA (etapa a $-a' : Ltxres
— B«T-ria »—• ; Mcatrio — Betr» ÎM»-
•—1: Mcrien _  connbra a—a; Beoflca
IJnbasa — Sp:-rSn« 4—1 ; G——— 
3a. »—1 ; _ BeierWrites
a—a: Oria Turnai — Vian Setosal

I FC. Porto — CCT Z—9. cr>sa=e-s::
1. BesSca LztaPooa — 1» p. : X
— S p : X Be.eaer.ses — * p.

FB.XKTA Mapa a 19-a) : Xtee — x»-t- 
m a—a ; Beoas — Maeslia 2—1 : SBO9-

— TErree 2—1 : Metz — BlOa J—2- 
Bv*e«zx — Sedan 6—1 : Soehaux — 
eaeessaes *—• : Ajaccio — FC Paris 2—I:

Sx ESieane — Lyon 1—1 : Bed Star — 
Xaoey 6—1 : Angus — Rennes a—X O- 
•Mant: L Mice — 17 p ; X Asbbes — 
U p: x Xtnes - IS a.

CAMPIOANA ANGLIEI ELIMINATA 
t>N „CUPA LIGII ENGLEZE’

LONDRA. 1* (Agerpres). — Fomaiia 
De-ri? Coant». campioana Anglie’. a 
fost eliminată din „Cupa Ugs: eng-eze" 
la fotnal. In meci reiucare conrind pentru 
„l**-mne de finală ale corn petit iei f-t- 
baiiște de la Derby County au pierdut 
eu scorul de *—3 In fata echipei Chel
sea.

O telegramă trimisă de U;E.F.A. 
anunță delegarea unor arbitri ro
mâni la jocurile din turul al doi
lea al cupelor europene.

Astfel, la 25 octombrie, Nicolae 
Petrieeann va conduce la Nicosia 
meciul dintre formația locală Omo- 
nîa $i Bayern Munchen din C.C.E. ; 
in aceeași, zi, la Berlin, Nicolae Rai- 
nea va arbitra partida dintre Dyna
mo Berlin și Levski Spartak Sofia. 
La ambele jocuri vor funcționa la 
linie tot arbitri români, care vor 
fi desemnați de F.R.F.

3
' Fotbal : SPORTUL STUDENȚESC

— DUNAV RUSE 0—0
CSțrVa temerari iubitori ai fotbalului 

in. Cap. ală. ignortnd ploaia și vîntul, 
I s-au Încumetat, teri dupâ-amiază, să asis- 
î te pe stadionul Republicii, la întîlnirea 
: memaiională amicală de fotbal dintre 
| echipele Sportul studențesc București Și 
I Dnnav Ruse (R. P- Bulgaria). Terenul 
( rrej a supus unul efort continuu ne 
: ;ucâ:crj ambelor formații, iar desîășu- 
: rare-a partidei a avut de suferit. Totuși, 

ioca a pilcut prin dirzenia cu care și-au 
dtspuia: șansele ambele formații. Parti
da s-a încheiat cu un echitabil rezultat 
de ega’itate : 0—0.

A arbitrat foarte bine șt. Constanti- 
nescu.

ritm foarte rapid, izbutind ca prin 
dese flotări în fața pivoților adverși 
să intercepteze numeroase baloane 
pe care le-a folosit prompt în con- 
rtaatacuri fulgerătoare. Veger (a- 
ceastă excepțională jucătoare reve
nită în selecționata iugoslavă după 
o inactivitate competițională de 
trei luni), Zorici și Stefici au zbur
dat în jurul lui Wojtal și Fromm, 
„furîndu-le“ foarte des mingile și, 
drept urmare, diferența pe tabela 
de marcaj a crescut continuu. Prin
cipalele arme ale echipei poloneze, 
jocul pozițional bazat pe pivoți și 
aruncările de la semidistanță sau 
distanță s-au dovedit de această da
tă ineficace. în final, Iugoslavia a 
cîștigat cu 82—66 (38—24), sporin- 
du-și astfel considerabil șansele de 
calificare pentru turneul final. •

înaintea acestui meci s-a produs 
o altă surpriză prin proporțiile 
scorului : Ungaria — Italia 67—30 
(32—16). Vădit afectate de insucce
sul din seara precedentă în partida 
cu reprezentativa României, bas
chetbalistele maghiare au folosit de 
la început o apărare foarte agresi
vă, stăvilind cu regularitate acțiu
nile ofensive ale sportivelor italien
ce. Acestea, surprinse de startul 
furtunos al adversarelor, au cedat 
pasul destul de repede, avînd pînă 
la sfîrșitul meciului o evoluție pali
dă, cu mult sub valoarea jocului 
prestat cu o seară înainte în fața 
Iugoslaviei.

în grupa B, găzduită de Palatul 
sporturilor din Varna, Bulgaria a 
învins destul de clar formația Fran
ței, medaliată cu argint la ediția 
precedentă a campionatului euro
pean : 53—44 (37—14). Diferența de

9 puncte consfințită la sfîrșit în 
foaia de arbitraj nu spunea prea 
mult. De aceea se cuvine să preci
zăm că baschetbalistele bulgare au 
condus la un moment dat și cu o 
diferență de 30 de puncte, dar în 
ultimele 10 minute, antrenorul lor 
a folosit doar jucătoarele de rezer
vă, permițînd sportivelor franceze 
să reducă din handicap. Lipsa unui 
pivot de valoare se resimte în for
mația celebrei Chazalon care — 
deși este o individualitate remar
cabilă — nu a putut contracara sin
gură o echipă completă cum este 
cea a Bulgariei.

Alte rezultate din ziua a doua a 
competiției : Cehoslovacia — Olan
da 71—44 (35—23) și R.D. Germană 
— Austria 58—42 (30—23) în gru
pa B.

După o întrecere pasionantă, cu 
un final dramatic,în care Szabados a 
înscris coșul victoriei în ultima se
cundă, România a învins Polonia 
cu 47—16(15—20). Au marcat: Szabo 
(6), Szabados (10), Gugiu (7), Nicola 
(4), Ciocan (6), Prăzaru (3), Tita
(11) — pentru România, respectiv 
Kaniewska (4). Smolenska (4), Ro- 
govska (2), Strujina (6), Fromm
(12) , Zbikowska (13) Wojtal (4). 
Marciniak (1).

Au arbitrat bine G. Gancev (Bul
garia) și A. Onrust (Olanda).

Alte rezultate : la Burgas — 
U.R.S.S.—Italia 93—37. Ungaria 
Iugoslavia 64—46 ; la Varna — O- 
landa—Austria 62—55. Bulgaria— 
R. D. Germană 63—55.

Miercuri, de la ora 17, la Burgas, 
are loc meciul România—Iugo
slavia.

0 SÎANCULESCU

A FOST FIXAT PROGRAMUL GRUPEI „B“ 
A C.M. DE HOCHEI

După cum se știe, între 21 și 31 martie 1973, vor avea Ioc la 
Graz (Austria), jocurile giupej „B” a campionatului mondial de 
hochei pe gheață. La întrecere participă următoarele echipe ■ 
S.U.A., Japonia. R. D. Germană, Elveția. ROMANIA, Iugoslavia, Ita
lia și Austria.

Programul complet al jocurilor este următorul :
Joi 22 martie : S.U.A. — Japonia ; Elveția — Italia ; R.D.G. — 

Iugoslavia și Austria — ROMÂNIA.
Vineri 23 martie : Iugoslavia — S U.A. ; Austria — Italia.
Sîmbătă 24 martie : ROMÂNIA — Japonia ; R.D.G. — Elveția. 
Duminică 25 martie : Austria — Japonia ; Iugoslavia — Elveția ; 

Italia — ROMÂNIA ; S.U.A. — R.D.G.
Luni 26 martie : S.U.A. — Italia : Iugoslavia — Austria.
Marți 27 martie : R.D.G. — ROMÂNIA ; Elveția — Japonia.
Miercuri 28 martie : Italia — Iugoslavia ; Elveția — ROMÂNIA ; 

Japonia — R.D G. ; Austria — S.U.A.
Vineri 30 martie : ROMÂNIA — S.U.A. ; R.D.G. — Italia ; Iugo

slavia — Japonia ; Elveția — Austria.
Sîmbătă 31 martie : italia — Japonia ; Iugoslavia — ROMÂNIA ; 

Austria — R.D.G. ; S.U.A. — Elveția.
Joi 29 martie este zi liberă.

LTIMELE REZULTATE ■ULTIMELE ȘTIRI ■ ULTIMELE REZULTATE
DINAMO — PROGRESUL 

11—0 LA POLO
Intr-un meci restant, contind nentru 

campionatul național de polo, desfășurat 
ieri după-amiază pe ploaie la bazinul 
din Ștefan cel Mare. Dinamo a Întrecut 
pe Progresul cu 11—0 (4—0. 2—0. I—0.
4—0). Campionii au dominat categoric 
o echipă care a opus o palidă rezis
tență. Au înscris : Zamfirescu (4), Kro
ner (3). Rus (2), Lazăr și Popa. A con
dus bine Gh Cociuban.

CAMPIONATUL DE 
REGULARITATE Sl REZISTENȚĂ 

A FOST ĂMÎNAT
Etapa finală a campionatului republican 

de rezistență șl regularitate, rezervat mo
toretelor românești. care urma să șe 
desfășoare pe șoselele din împrejurimi
le orașului Slatina, intre 13—15 octom
brie, a fost amînat. După toate proba
bilitățile, întrecerile vor fi re programate 
în prima decadă a lunii noiembrie.

UNIVERSITATEA TIMISOARA A CÎȘTIGAT TURNEUL 
INTERNATIONAL DE BASCHET DE LA KOSICE

Echipa de baschet masculin Universitatea Timișoara a participat la 
un turneu in orașul Kosice (Cehoslovacia), la care au mai luat parte încă 
șase formații. Evoluind bine, în toate meciurile pe care le-au susținut, 
baschelbaîîștii timișoreni au reușit să ocupe locul I. Iată rezultatele : cn 
Siarka Tarnobrzeg (Polonia) 56—46 (23—27), cu V.S.Z. Kosice 53—42 
(22—18), iar în finală cu V.S.T. Kosice, 89—58 (43—29).
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