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In ziua de II octombrie 1972 a 
avut loc ședința Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., prezidată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân.

Au participat ca invitați miniștri 
și alți conducători ai unor organe 
centrate.

Comitetul Executiv a examinat 
unele probleme legate de realizarea 
botăririlor Conferinței Naționale pri
vind perfecționarea organizării și 
conducerii activității economice și a 
vieții sociale.

Pornind de Ia aceasta, Comitetul 
Executiv a stabilit măsuri care să 
asigure o mai mare apropiere a con
ducerii partidului și statului de pro
blemele concrete care trebuie rezol
vate in diferite domenii de activita
te. pentru ca tovarășii din conduce
rea partidului și statului să conducă 
nemijlocit principalele sectoare eco- 
nomico-sociale.

Totodată, măsurile stabilite trebuie 
să ducă Ia simplificarea relațiilor 
de conducere, Ia îmbunătățirea coor
donării și îndrumării acestor sectoa
re. la o rezolvare mai operativă a 
sarcinilor.

Comitetul Executiv a hotârît să re
comande Consiliului de Stat și Con
siliului de Miniștri să adopte urmă
toarele măsuri :

— Să numească pe tovarășul Paul 
Niculescu-Mizil. vicepreședinte al Con. 
siliului de Miniștri și in funcția de 
ministru al educației și invățămintu- 
tui și să elibereze pe tovarășul Mir- 
cea Malița din funcția de miaistru 
al educației și învătărnintului, urmind 
a primi alte însărcinări.

— Să numească pe tovarășul Virgil 
Trofin în funcțiile de vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri și miaistru 
al comerțului interior și să elibereze 
pe tovarășul Nicolae Bozdog din

functia de ministru al comerțului ia- 
terior, urmind a primi alte însăr
cinări.

— Să numească pe tovarășul 
Manea Mănescu in funcțiile de vi
cepreședinte al Consiliului de Miniș
tri și președinte al Comitetnlui de 
Stat ai Planificării și să-l elibereze 
din funcția de președinte al Consi
liului Economic.

— Să numească pe tovarășul Ma
xim Berghianu in funcția de minis
tru al 
riale și 
durilor 
funefia 
de Stat

— Să _____________ ________
Drăgănescu. vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri și in funcția de 
ministru al transporturilor și teleco
municațiilor și să elibereze pe tova
rășul Florian Dănilache du funcția 
de ministru al transporturilor și tele
comunicațiilor.

— Să numească pe tovarășul Mihai 
Marinescu in funcția de prim.vicepre
ședinte, cu rang de ministru, al Con 
siliului Economic și să-l elibereze dia 
funcțiile de vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri și ministru al apro
vizionării tebnieo-materiale și con
trolului gospodăririi fondurilor fixe.

Comitetul Executiv a toocărit să 
recomande Marii Adunări Naționale 
să elibereze pe tovarășul Manea -Mă
nescu din funcția de 
al Consiliului de Stat, 
numirea sa in cadrul

Comitetul Executiv 
recomande Consiliate _________
Uniunii Generale a Sindicatelor dru 
România eliberarea tovarășului Vrr- 
gil Trofin din funcția de președinte 
al Consiliului Central al L’.G S IU 
primind alte însărcinări ia cadrul 
guvernului.

aprovizionării tehnico-mate- 
coDtrolului gospodăririi fon- 
fixe și să-l elibereze dia 
de președinte al Comitetului 
al Planificării.
numească pe tovarășul Emil

vwpre^<!:i:e 
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Comitetul Executiv a stabilit să 
recomande Consiliului Central al 
U.G.S.R. alegerea tovarășului Mihai 
Daiea ca președinte aJ Consiliului 
Central al L.G.S.R.

Comitetul Executiv a hotărit să re
comande Consiliului UCECOM elibe
rarea tovarășului Die Alexe din 
funcția de președinte al UCECO.M, 
primind alte însărcinări.

Comitetul Executiv a hotărit să 
recomande Consiliului UCECOM ale
gerea tovarășului Florian Dănălache 
ia funcția de președinte al UCECOM.

De ueoeaea. Comitetul Executiv 
a botărit să recomande Comitetului 
Central al Uniunii Tineretului Co- 
tanist eliberarea din munca de 
pnm-secreUr al C.C al L.T.C. a to
varășului Dan Marțian care va primi 
alte însărcinări, și alegerea in aceas
tă funcție a tovarășului Traian Ște- 
fănescu.

In continuare. Comitetul Executiv 
al C-C. al P-CJL a examinat și a- 
probtt repartizarea rezervei planului 
de iaTesaița pe W72 și unele măsuri 
pentru asâgararea îndeplinirii planu
lui ia acest doneniu. De asemenea, 
aa fost evnmiaw și aprobate pro
punerile Maisteraia: Industriei Con- 
ttracțibr de Mașini privind princi
pali: iadâcMori tehnico-economici ai 
unei tacrăn de investiții ce urmea
ză a fi dacă ia funcțiune in cursul 
acesta: ciaoauL precum și propune
rile CaaitetaM de Stat al Planifi
cării F Caoaiitetuiai de Stat pentru 
Ecaaooua F Administrația Locală re
feritoare la majorarea numărului de 
apanataee'-e de categoriile l și □ de

Cauutetal Executiv a solcționat 
lata 4ma proMeane ale activității cu
rente.
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0 TENTATIVĂ DE PRESTIGIU A TENISULUI NOSTRU
• ILIE NĂSTASE poate să-fi valorifice integral posibilitățile, 

iar ION ȚIRIAC să-fi reconfirme calitățile de davis-cupman
• Ordinea partidelor (stabilită in tragerea la sorti de astăzi) 

are și ea un cuvin» de spus în conturarea rezultatului final.
• Startul, de ieri, al soarelui — de bun augur pentru desfă

șurarea acestei întreceri supreme pe echipe

menea miză atît de importantă este 
întotdeauna extrem de dificil pentru 
jucători, fie ei oricît de puternici. 
Iar cînd raportul de forțe este foarte 
apropiat, atunci deznodămîntul este 
și mai greu de prevăzut. în astfel 
de cazuri, forma de moment sau In
terferarea vreunui imponderabil pot 
fi decisive. Un lucru se poate, însă, 
afirma cu certitudine acum. Este 
pentru pnma oară în cei aproape 
75 de am ai finalelor „Cupei Davis" 
ci nd se dă drept favorită și o echi
pă a unei țări — România — care 
nu face parte din „careul tradițio
nal" al celor patru superputeri care

putea fi influențate șl de ceea ce 
vor decide sorții, azi la prinz (ora 
12) — în Sala de marmora a Casei 
Centrale a Armatei.
Iul hîrtiel" spăhe și

Ilie Năstase apare

Totuși „calcu- 
el ceva.
ca favorit net

*
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NUMELE LOR
VA FI GRAVAT

PE „SALATIERA

ȘEDINȚA CONSILIULUI
Tn ziua de II octombrie 1972 a 

avut _
dința Consiliului de Stat, prezidată 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
ședințele Consiliului de Stat.

La ședință au participat, de 
menea, ca invitați, tovarășul 
Gheorghe Maurer, președintele 
siliului de Miniștri, miniștri, 
cători ai altor organe centrale de stat 
și președinți ai unor comisii perma
nente ale Marii Adunări Naționale.

Tovarășul Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Consiliului de Miniștri, 
a prezentat Consiliului de Stat unele 
propuneri pentru aplicarea hotăiirii 
Comitetului Executiv al C.C. al P C.R. 
privind îmbunătățirea conducerii și 
coordonării unor sectoare de activi
tate.

Luînd In discuție aceste propuaeri, 
Consiliul de Stat a hotărit urmă
toarele i

Tovarășul Paul Niculescu-Mizil. 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri a fost numit și în funcția de 
ministru al educației și învățămintu- 
lui Tovarășul Mircea Malița a fost 
eliberat din 
educației și 
a primi alte

Tovarășul 
numii vicepreședinte al Cnnsiliu' ’i de 
Miniștri și ministru al comerțului 
interior. Tovarășul Nicolae Bo/dog a 
fost eliberat din funcția de ministru 
al comerțului interior, urmiad a 
primi alte însărcinări.

loc, la Palatul Republicii, șe-

pre-

ase- 
Ion 

Con- 
condu-

funcția de ministru al 
invâtămîntului, urmind 
însărcinări.
Virgil Trofin a fost

Tovarășul Manea Măsesca a foat 
numit vicepreședinte al Coesilîahu 
de Miniștri și președinte al Cuarte
tului de Stat al Planificării și a fo« 
eliberai din funcția de prtțediai» ai 
Consiliului Economie.

Tovarășul Maxim Berghiaaa a tos» 
numit in funcția de miaistru al aera 
vizionării tebnieo-materiale și can 
trolului gospodăririi fondărilor fixe 
și eliberat din funcția de presed-ate 
al Comitetului de Stat al Planificărti-

Tovarășul Emil Drăgănescx vi
cepreședinte al Consiliulsi de Miniș
tri a fost numit și in funcții de 
ministru al transporturilor și teleco
municațiilor. Tovarășul Florian Dă- 
nălache a fost eliberat din funcția de 
ministru al transporturilor și teleco
municațiilor, urmind a primi alte în
sărcinări.

Tovarășul Mihai Marinescu a fost 
numit in funcția de pritn-vicepreșe- 
dinte, cu rang de ministru, al Consi
liului Economic și eliberat din fuoc- 
(iile de vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri și ministru al aprovizio
nării ’ohnico-mati nale si controlului 
gospodăririi fondurilor fixe.

In continuare. CoosWiu) de Stat a 
adoptat, pe baza dezbaterii pmtecle- 
lor respective, următoarele decrete : 
Decretul pentru modificarea Legii ar 
271966 privind pensiile de asigurări 
sociale de stat și pensia supliov-nta- 
ră: Decretul pentru modificarea De
cretului nr 141/1967 privind pensiile 
militare de stat și pensia tupliaien-

DE STAT

Aspect din timpul jocului Voința — Universitatea București. cîștioat de 
formația studenților. De această dată, tînărul jucător Dumitru, de la Voința, 

va reuși să înscrie

£•. <•_: ; e-cuplu Il:e Năstase — Ion Țiriac va cintări, desigur, mult în balanța întîlnirii 
Foto i P. ROMOȘAN

In campionatul masculin de handbal

U“ BUCUREȘTI - VOINȚA 16-11
pe terenul Dinamo, un atractiv cuplaj

Ieri după amiază. pe terenul Vo
ința din Caprtalâ. 
tid3 de handbal 
Voința București 
București, cor 
Iii-a etapă, ir 
natului maso.

Surprinzător, proaspăta promova
tă a început jocul fără trei dintre 
jucătorii să: de bază Roșesc®. An- 
ghel și portarul Anca, lucra care 
s-a reflectat imediat pe tabela de 
marcaj : min. 11:1—L Antrenorul 
Ilie Alexandra șt-a dat seama de

s-a disputat par- 
dintre formațiile 

Universitatea 
ițind pentru cea de a 
termed: ară. a campio- 
ihn. divizia A.

neînvinse in actualul campionat de polo

DINAMO $1 RAPID SE iNTiLNESC
DIN NOU INTR-O PARTIDĂ DECISIVĂ

de la ora 16,30. cele 
la titlul de campioană 
DINAMO și RAPID

După amiază, 
două pretendente 
a țării ta polo 
București se vor afla din nou față în 
față. Intîlnlrea este programată în 
elna Dinamo șl va fl arbitrată de 
cea ștefănescu.

în urmă cu patru 
mâții s-au tntîlnlt 
In acest campionat, 
cu un rezultat nedecis (4—4) fapt care 
sporește interesul pentru întîlnirea de 
astăzi. Din păcate însă, în meciul de 
duminică, atît Dinamo care pornea 
mare favorită, eît și Rapid, au evoluat 
Ia un nivel îngrijorător de slab, spec
tacolul oferit sltulndu-se cu mult sub 
pretențiile de la un asemenea derby. De 
altfel, biroul F. R. Natațle. luînd în 
discuție la ultima sa ședință comporta
rea celor două echipe în acest meci, a 
«ancțlonxt cu avertisment secțiile de

pis-
Mir-

for- 
oară

zile, cele două 
pentru prima 
Partida s-a încheiat

polo ale cluburilor Dinamo șl Rapid. 
O măsură promptă, care mal 1 mult ca 
sigur va stimula ambițiile tucătorllor 
în partida de astăzi

Mai mult de-it evoluția feroviarilor. 
Jocul dinamoviștllor este chiar de na
tură să îngrijoreze acum, cu cîteva zile 
înaintea startului pe care echipa din 
Ștefan cel Mare U va lua într-o nouă 
ediție a „C.C.E.”. Deși au la dispoziție 
un lot mult mal valoros tn comparație 
cu cel al adversarilor (majoritatea po- 
loișttlor dtnamoviștl au făcut parte din 
echipa națională ce ne-a reprezentat 
la J. O. de la Mfinchen), campionii ță
rii s-au aflat duminică dimineața ‘ 
mai multe momente dificile, reușind 
egaleze abia în ultimul minut.

Pentru meciul de astăzi, antrenorii 
Carol Corcec și Constantin VaaiUu nu 
au operat modificări în formații. Așa-

pe

în 
să

dar. vom vedea jucînd ia DIN'AMO 
Huber și Frâțilă — portari. Kroner, 
Zamlirescu, Mihâilesoi, Popa, Novac, 
D. Popescu, Nastasiu, V. Rus, M. Popes
cu șl Frincu, Iar la RAPID pe Chețan 
și Mureșan — portari, Szabo, Culineac, 
ȚI rai n, Mia, Slăvei, Șervan, FI. Teodor, 
Oiac, C. Rusu și Băjenaru.

înaintea 
primei divizii a 
arată astfel :
1. Dinamo
2. Rapid
3. Voința Cluj
4. I.E.F.S.
5. Progresul
6. Vagonul Arad
7. Politehnica Cluj
8. Crișul Oradea
9. Olimpia Oradea 

Teri, într-un meci
Progresul 12—4 (2—0,

acestei întîlniri, clasamentul 
campionatului național

0 218— 34 25 
0 135— 39 25 
3 116— 93 
7
7
8
9
9

12

13 12 1
13
14
14
14
14
14
14
14
restant :

, 3—2, 4—0, 3—2),

12 1 
8 3
6 1
5 2
4 1
4 1
4 1
0 2

80—111 
72— 74 
78—109 
72—138 
71—149 
42—157 
Rapid

19
13
12
10
9
9
2

făcută și i-a introdus 
jucători în teren, dar

greșeala 
cei trei _ 
trebuit încă multe minute pînă cînd 
echipa să-și revină, așa încit în 
mia 22 diferența se menținea la 
trei goluri : 4—7. De-abia din acest 
moment handbaliștii de la Voința 
încep să joace mai coerent, reușind 
să pună serios în dificultate tea- 
mul studențesc, pauza găsind o sur
prinzătoare egalitate pe tabela de 
marcaj : 7—7. Echilibrul persistă și 
la începutul reprizei secunde (min. 
46 9—9). însă ultimele 20 de mi
nute ale partidei reliefează din nou 
excelenta pregătire fizică a univer- 
sîtsrilor, care zburdă pur și simplu 
pe teren, detașîndu-se fără nici o 
dificultate de adversarii lor. Scor 
fir.al: 16—11 în favoarea Universi
tari:. Principalii realizatori : Anghel 
(4) și Zamfirescu (2) — Voința, res
pectiv Cosma (6), Cirlan (3) și Voî- 
na (3). Au arbitrat corect A. Popes
cu si Gh. Mateescu (ambii din O- 
rasul Gh. Gheorghiu-Dej).

în cadrul aceleiași etape, azi se 
dispută la București, Sibiu și Orașul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej alte par
tide. în centrul atenției se va afla, 
bineînțeles, cuplajul programat pe 
terenul Dinamo din Capitală De la 
ora 15 se întilnesc echipele Steaua 
și Politehnica Timisoara, într-un ve
ritabil derby care ne-a oferit întot
deauna o dispută echilibrată și spec
taculoasă, cum se pare că va fi și 
de cceastă dată. Nici jocul următor 
din cuplajul bucureștean nu se a- 
nunță mai prejos, cad el va opune 
două echipe la fel de redutabile și 
bine cotate în handbalul nostru. 
Este vorba de Dinamo București și 
Universitatea Cluj.

pe 
au

Horia ALEXANDRESCU

SPORTUL UNIVERSITAR CĂTRE COTE VALORICE TOT MAI RIDICATE
într-o atmosferă de puternică în

suflețire a început un nou an uni
versitar. Ca de fiecare dată, eveni
mentul a fost marcat de prezența 
în mijlocul studenților a conducerii 
de partid și de stat puternicul 
centru universitar din Cluj fiind o- 
norat de participarea, la festivita
tea de deschidere a cursurilor, a 
secretarului general al partidului, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU. 
Este o dovadă elocventă a grijii a 
preocupării pe care conducerea de 
partid și de stat o acordă formării 
viitoarelor cadre de sprialîști ne
cesare tuturor domeniilor de acti
vitate în tdeea generoasă de a asi
gura patriei socialiste condiții cît 
mal bune de Înflorire și dezvoltare.

In acest proces complex, vast al 
formării de noi cadre de specia
liști se Integrează organic și învă- 
țămîntul de educație fizică și sport 
Viata, realitățile demonstrează tot 
mai pregnant că un învățămînt de 
înaltă tinntă trebuie permanent o- 
rientat către cercetare, către stu
diu. Se itnrune — în contextul e- 
fortului general al poporului nos

tru — o continuă modernizare a 
procesului de învățămînt, o adapta
re a lui Ia cerințele epocii pe care 
o trăim, care presupune o continuă 
exigență, un spirit de autodepășire, 
o sporire a capacității fizice și in
telectuale.

institute și facultăți, în ciuda unor 
reușite, îndeosebi din sfera activi
tății sportive de masă, cunoaște, 
încă, unele rămîneri în urmă, care 
îndepărtează pe student de la posi
bilitatea de a se realiza deplin și 
sub raportul marii peformat.țe

PROBLEME DE ACTUALITATE

Este evident că la realizarea u- 
nor asemenea deziderate exercițiul 
fizic mișcarea tși aduc o contri
buție esențială. Lucrul acesta este 
înțeles într-o tot mai largă iă- 
sură de studențimea noastră, de 
cadrele didactice din Invățămîntul 
superior, de toti factorii destinați 
să sprijine această activitate eu o 
recunoscută valoare socială.

RELAȚIA ȘCOALA-FACULTATE 
NU-ȘI GASESTE ÎNCĂ 

FINALITATE...

Faptele dovedesc, însă, că pro
cesul de educație fizică și sport din

sportive. Faptul este cu atît mai 
de neînțeles cu cît în diferite țări, 
performanța sportivă atinge cotele 
cele mai înalte la vîrsta studen
ției

Privită prin această prismă, re
prezentarea sportului nostru uni
versitar a fost modestă Nu trebuie 
să se tragă concluzia că la noi nu 
ar exista elemente capabile să a- 
tingă cote valorice maxime, încă 
din perioada specializării tor pe 
băncile facultăților Există. însă, pe 
undeva, ceva care tace ca de ani 
de zile să se bată pasul pe loc.

Procesul este destul de complex și 
debutează încă de pe băncile școlii 
Elevii, cu foarte puține excepții nu 
îmbrățișează de timpuriu perfor
manța, astfel că atunci cînd intră 
in facultăți, numărul celor cu cla
sificare sportivă este derizoria 
Un exemplu grăitor : LA UNIVER
SITATEA BUCUREȘTI, ANUL 
TRECUT. DOAR DOI TINERI — 
DIN CÎTEVA MII — AU AVUT 
ÎNSCRISE PERFORMANTE NO
TABILE PE PLAN SPORTIV. De 
aici concluzia că In școală nu se 
lucrează suficient, astfel eă mai 
tîrziu, în facultate, această rămb 
nere în urmă constituie un handi
cap cel mai adesea foarte greu de 
recuperat. Apare cu atît mal meri
toriu exemplul Universității din 
Timișoara, unde din dorința de ase

Tibtrlu STAMA 
Paul IOVAN

(Continuare In pag. a i aj

După cum, preocupările amatorilor 
de tenis și, în general, de sport, de 
la noi pentru această premieră ro
mânească a finalei „Cupei Davis“, 
au atins cote incredibile. Și în timp 
ce toată lumea este convinsă că în
trecerile tenismenilor români cu cei 
americani vor oferi un spectacol de 
cea mai mare anvergură, fiecare, 
mai mult sau mai puțin inițiat în 
tainele acestui sport, face fel de 
fel de calcule în . privința șanselor 
competitorilor.

Fără îndoială, un meci cu o ase-

au dominat lumea tenisului: S.U.A., 
Australia, Anglia, Franța. Și nu 
fără temei.

Cu un jucător de înaltă clasă, ca 
Ilie Năstase, și cu un coechipier de 
forța tenacelui Ion Tiriac, selecțio
nata României poate aborda cu re
ale posibilități de victorie orice par
tidă, fie ea și împotriva reprezen
tativei S.U.A. (de 23 de ori cîști- 
gătoare a „Salatierei11 — record ab
solut), avînd ca portdrapel chiar pe 
faimosul callfornian Stan Smith. E- 
voluția scorului și rezultatul final ar

DE ARGINT»
Nicj o schimbare în alcătuirea 

celor două reprezentative, 
trec azi primul prag al 
rii, tragerea la sorti. 
României — condusă de 
nul nejucător prof. 
Georgescu — are efectivul com
pus din Ilie Năstase, Ion Țiriac, 
Viorel Marcu, Ion Sântei. în for
mația S.U.A., căpitanul nejucă
tor Dennis Ralston menține pe 
Stan Smith, Tom Gorman, Ha
rold Solomon și Erik Van Dil- 
len.

Conform tradiției, toate aceste 
nume vor fi gravate pe una din 
plăcuțele soclului „Cupei Davis“, 
imortalizînd cea de a 61-a finală, 
de la București. Dar din cele 
două loturi, azi, in urnă vor 
fi introduse doar patru — cîte 
două pentru fiecare echipă — 
pentru a desemna perechile de 
jucători în 
Care vor fi

Vom avea răspunsul la aceas
tă întrebare ' . u ‘ :
lețelele secrete vor fi scoase din 
urnă. Un amănunt suplimen
tar : tragerea la sorți va fi efec
tuată de două tinere jucătoare 
de tenis. Sînt Virginia Ruzici și 
Mariana Slmionescu, campioane 
naționale în proba de dublu, cîș 
tigătoarele primei ediții a „Cu
pei Principesa Sofia", desemnînd 
cea mal bună echipă de junioare 
din Europa.

Să sperăm că vor avea mină 
bună !...

care 
întrece- 
Echipa 
căpița- 
Ștefan

meciurile simplu, 
acestea ?
numai după ce bi-

în meciul cu cel de al doilea jucă
tor american, indiferent cine ar fi 
el, iar Stan Smith pornește cu pri
ma șansă (conform palmaresului) în 
partida cu Ion Tiriac. Dar valențele 
admirabilului nostru tenisman sînt 
prea bine cunoscute, pentru a nu 
spera și într-un rezultat favorabil 
lui. Să ne reamintim doar trei mo
mente din activitatea prodigioasă a 
acestui excepțional sportiv ; 1959, în 
turul doi al „Cupei Davis“, la Bucu
rești, România — Noua Zeelandă 
2—2, cînd debutantul Țiriac îl în
vingea pe redutabilul Mark Otway, 
consfințind victoria echipei române; 
trei ani mai tîrziu, telegramele a- 
gențiilor de presă ne aduceau o

C. COM.ARNISCHI

(Continuare ta pag. a 4-a)

ASEARA, 5-0 (l-O) CU FOTBALIȘTII LUI AKADEMIK SOFIA

„Tricolori?4 au evoluat cu ceva mai multă culoare

Dembrovschi înscrie, cu capul, primul gol al meciului

Echipa noastră reprezentativă nu 
se poate plirtge că n-a fost solici
tată in nocturna de aseară, de pe 
stadionul -23 Augusri. Un teren greu 
(moale, alunecos) a pretins eforturi 
peste nivelul obișnui: al meciurilor 
de verificare t un adversar tenace, 
ambițios, plin de veleități, a jucat 
foarte bine rolul echipei albaneze, vi
itoarea adversară — peste 18 zile — 
a .tricolorilor* i un public preten
țios, judecător exigent, a pretins tri
colorilor angajament, atenție In joc, 
randament

în fața tuturor acestor cerințe, echipa 
s-a prezentat satisfăcător (mai ales 
tn a doua parte a jocul uf) reușind 
nu numai să dștige cu un 5—0 con
cludent (apreciabil pentru că. oricum, 
e vorba de o divizionară A de peste 
hotare și nu de o echipă de C au
tohtonă, de genul partenerilor obiș- 
nuiți pe terenul de la Snagov_) ci 
șl să realizeze destule momente de 
fotbal plăcut bazate pe multă miș
care, pe combinații adesea ingenioa
se, orientate botărit spre poartă în 
ansamblu, a fost un joc de verifi
care reușit folositor un bun punct 
de plecare tn .campania* de pregă
tire a celui de-al doilea examen al 
tricolorilor noștri tn preliminariii» 
C.ăL

Spațiul restrtn* al unei cronici de 
seară nu ne permite să intrăm In 
prea multe detalii privind compor
tarea unei echipe care a suportat 
destule .grefe* tn această săotămtnă 
(o vom face mtine), de aceea n»

vom mărgini la cîteva formulări cu 
caracter general. în primul riad, vom 
reține tenta ofessriă mai pronunțată 
<*n jocul ^mspreaecelui* nostru, ten
tă pe care ne place să credem că 
selecționabilii n-au Imbrățișat-o doar 
de circumstanță ci dictr-o convinge
re că ultimele rezultate — nesatis- 
fâcătoare — ale echipei se datoresc 
— Intre altele — tocmai ignorării 
acestui spirit al adevăratului fotbaL 
Ceea ce ne-a mai plăcut (cel puțin 
aseară—) a fost și angajamentul la 
efort al tuturor selecționabililor, 
chiar dacă acest angajament n-a fost 
încununat. In toate cazurile, de cel 
mai bun randament personal. Am 
văzut Insă aceeași tragere de inimă 
de la debutanții Roznai și Antones
cu și pînă la superconsacrații Do- 
brin și Radu NunweiUer. ceea ce se 
cuvine subliniat ca promițător, 
în fine, vom remarca și destul de 
numeroasele acțiuni spectaculoase de 
atac, care au .desfăcut* apăra
rea bulgară (chiar cînd ea s-a aglo
merat, de maniera... finlandeză, să 
zicem—), ceea ce probează că echipa 
noastră se poate exprima și altfel 
declt prin penuria de mijloace pe 
care în ultima vreme s-a arătat dis
pusă să le arboreze...

înregistrînd aceste semne de re
viriment ale echipei si neultînd să 
facem precizarea că NU SOCOTIM 
CA UN AMICAL CA CEL DE A- 
SEARA REZOLVA DEFINITIV Șl

OPTIMAL PROBLEMELE COMPLE
XE ALE ECHIPEI NAȚIONALE să 
consemnăm golurile: Dembrovschi 
(min. 28, cu capul, la o centrare a 
lui Sătmăreanu), Dobrin (min. 55, 
după o splendidă combinație cu 
Nunweiljer și Lucescu), Dembrovschi 
(min. 71, din pasa cu călcîiul dată 
de Anca), N'unweiller (min. 76, re
luare a unei mingi respinse de por
tar, la centrarea lui Deleanu după 
o combinație cu Hajnal) și Dobrin 
(min. 78, șut de la 16 metri, execu
ție precisă, fază pornită dintr-o lo
vitură liberă laterală executată da 
Sătmăreanu). De notat că in min. 3 
Dobrin a ratat un penalty, șutind 
In transversală.

Arbitrul Aurel Bentu a condus for
mațiile s

Lotul național î Adamache — Săt
măreanu, Dobrău, Antonescu, Delea
nu - Anca, Nunweiller (min. 84 Sa
me?) — Dembrovschi (min 72 Haj
nal), Dobrin, Roznai. Lucescu (min. 
84 Radu).

Akademik Sofia : Goranov I - Cea- 
lev (min 46 Tisanski), Kolev Zafirov, 
Ivanov - Paunov. Vasiliev (min 70 
Mihailov) - Lozanov (min 79 Țan- 
kov), Milanov, Goranov II, Simov

Pină la revenirea de mîtne asupra 
comportării jucătorilor, cîteva remar- 
cări, deocamdată enunțiativ : Do
brin (în mare dispoziție și inspira
ție), Adamache, Antonescu, Nunweil
ler iar de la oaspeți Simov. Gora
nov, Paunov, Ivanov.

Radu URZICEANU
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ORIENTAREA TURISTICĂ RUGBY CÎTEVA DIRECȚII VUIND CONSOLIDAREA BîLANȚ SATISFĂCĂTOR 
DE MEDALII LA BALCANIADA

LA UN SFERT DE VEAC
S-au împlinit, zilele acestea, 25 

de ani de cînd — din inițiativa 
unor iubitori ai drumeției de mun
te din Arad — a fost organizat, 
în munții Zarandului, primul con
curs de orientare turistică din țara 
noastră. Născut în larga familie a 
turismului, acest gen de competi
ție care își 
scandinave, 
interes încă 
Concursurile 
beau, într-o 
de azi. ___
marele merit de a fi împămînte- 
nit la noi această frumoasă dis
ciplină cu un real caracter aplicativ 
avînd ca obiectiv găsirea, în cel 
mai scurt timp, a unor puncte pe 
teren ca ajutorul hărții și al bu
solei.

în anii ce au urmat, noul sport 
s-a extins în orașele Timișoara. 
București, Brașov, Sibiu, Iași, Ora
dea și în alte localități. Competi
țiile desfășurate în mijlocul natu
rii. în condiții climatice aspre, so- 
licitînd nu numtf un mare efort 
fizic, dar și o fwfensă concentrare 
a atenției, au atras un număr cres- 
cînd de participanți din rîndul că
rora s-au impus cei cu o bursă con
diție fizică și. totodată, cu temei
nice cunoștințe de ceo.rafse. topo
grafie, cartografie. Avântul luat de 
noua disciplină a determinat crea
rea unui cadru organizatoric adec
vat, a impus pregătirea "nor cadre 
de specialiști (instructori, antrenori, 
arbitri etc.). în anul 1962 ja fiir.'ă 
Comisia Centrali de Tu.-:sm-A'.nl- 
nism care devine. în 1967. Federația 
Română de Turism-A pi- s-n. Pe 
cuorinsul țării se formează 35 co
misii județene de specialitate ti 
programe de activitate și calende re 
competiționale proprii. în acest an, 
au fosț organizate pînă în 
în afara campionatelor naționale, 
două competiții republicane depar
tamentale (un campionat universi
tar șl altul al cooperației meșteșu
gărești). precum și ma: mu.te ieri 
de concursuri cu caracter inter: u- 
dețean care a reunit, in total.. 3- 
proape 160 000 concurent:.

în cadru] federației de speciali
tate sînt afiliate 459 de secte cu- 
prinzînd 3 554 sportivi leg : ~:ti < 
beneficiind de sprijinul a 1 '*44 in
structori, 47 antrenori și 1 072 ar
bitri.

are originea în țările 
a stîmit un deosebit, 
de la primele starturi, 
de început se deose- 
bună măsură, de cele 

dar organizatorii lor au

Aniversarea unui sfert de veac 
de existență a acestui sport con
stituie și un prilej de reflecție la 
viitorul său. Se cere, în primul rînd, 
a se continua cu și mai multă stă
ruința, lărgirea bazei de masă, mei 
ales în rîndurile tineretului școlar 
Experiența deosebit de valoroasă 
dobîndită în acest domeniu de Or
ganizația pionierilor din țara noas
tră trebuie folosită într-o .mai mare 
măsură ' și de alte organizații sau 
instituții cu atribuții în sport și, 
în special, de către organizațiile 
U.T.C. Cu toate că practicarea a- 
cestui sport constituie Un aport in
contestabil la pregătirea generală, 
multilaterală a tineretului, U.T.C. 
nu a prevăzut. încă, în calendarul 
său sporav o competiție de orien
tare turistică de o mai mare am
ploare si nici nu consacră un timp 
corespunzător cunoașterii acestui 
sport în taberele pe care le orga
nizează in mod curent.

în al doilea rînd. este necesar 
să se acorde mai multă atenție 
organizării sistemului competițional 
— inclusiv cel republican — cu- 
prinzind cît mai diverse zone geo
grafice. corelind activitatea internă 
cu marile întreceri internaționale, 
campionate balear.ice, competiții ale 
țărilor socialiste și chiar cu unele 
manifestări sportive de mare an
vergură din țările nordice. Putem 
avea o prezență mai susținutp la 
marile concursuri internaționale de
oarece sportivii noștri au dovedit, 
în repetate ocazii, că au o bună 
pregătire, un nivel ridicat de cu
noștințe. pentru a face față cu suc
ces confruntărilor cu sportivii altor 
țări.

în sfîrșit, se impune o mai mare 
preocupare pentru pregătirea cadre
lor de specialiști, îmbunătățirea ba
zei materiale (busole, schițe de con
curs. echipament special). Sîntem 
convinși că foios:ndu-se din plin 
experiența celor 25 de ani de exis
tentă. mobilizîndu-se mai energic 
forțele existente la nivelul Comi
tetului federal, al comisiilor jude
țene. orientarea turistică va putea 

•căpăta un larg caracter de masă 
ți va putea contribui la prestigiul 
mișcări? sportive din țara noastră.

DUMITRU CERCHEZEANU
Inspector principal 

în Secția Organizare și control 
a C.N.E.F.S.

ATLETISM NATALIA ANDREI

ȘI DEZVOLTAREA SPORTULUI CU
- dialog cu praf. Ovidiu Marcu,

De cîteva zile, forul rugbystic de 
specialitate are un nou secretar ge
neral In persoana prof. Ovidiu Mar
cu. Fost jucător șl, In continuare, 
activist sportiv cu o Îndelungată șl 
rodnică activitate, prof. Marcu a ac
ceptat numirea lntr-o funcție de o 
mare răspundere, din dorința de a 
răspunde unei vechi și stăruitoare 
fiasiuni sportive, de a fi cît mai mult 
n preajma unei discipline căreia i-a 

consacrat mulți ani din tinerețe, din 
școală și din facultate.

Pentru a afla cu ce intenții debu
tează In această activitate, i-am so
licitat prof. Marcu un interviu.

— Cum apreciați actualul sis
tem competițional intern? Răs
punde el integral nevoilor de 
consolidare și de dezvoltare a 
rugbyului in țara noastră ?

— în linii mari, sistemul competi
țional actual este destul de judicios. 
Nu se poate obiecta nimic formulei 
cu 14 echipe, în divizia A, nouă o 
dată cu ediția 1972 73 a campionatu
lui. Numai că este de așteptat un 
mai mare echilibru valoric, astfel 
ca să nu mai existe situații în care 
3—4 echipe se detașează, in timp ce 
restul se zbat undeva la celălalt pol 
al clasamentului. Unii specialiști și 
unii gazetari s-au și exprimat in 
ideea că a intervenit o apropiere va
lorică intre echipele din Capitală, 
care au dominat ani de-a rîndul cam
pionatul. șl cele din țară. Exemplul 
Universității Timișoara, campioana 

simptom 
ceva mai 
dacă, în- 
ecbil.bra- 
de o di- 
din pri-

pionatul, și 
Universității 
de anul trecut, ar fi un 
Dați-mi voie să mă pronunț 
tîrzlu, după ce vom vedea 
tr-adevar, va ti vorba de o 
re reaiă a valorilor și nu 
minuare a forței rugbystice 
mul oraș al țârii.

Cit privește divzla B. am unele 
rezerve asupra actualei formule, asu
pra etic.enței ei. Sigur, nu vor in
terveni modificări de structură in 
pHn campionat, dar este posibil ca în 
ediția viitoare să ver.im cu unele a- 
mendamente, poate chiar cu o reașe
zare a echipelor, în 
diții și perspective, 
să nu irosim 
țiune.

Mă pronunț, 
alte viziuni in 
ca cu juniorii, 
valoroși, fără insă ca actualul sistem 
să reușească sg răspundă integral ne
voii de a-i forma în raport direct 
proporțional cu cerințele Există cl- 
teva experiențe reușite (Constanța, 
București), mai sînt și altele — pe 
care le vom încuraja. Preconizam 
competiții după criterii de vîrstâ, a- 
ceasta vrînd să Însemne rugby in 
VII. in VIII. în X si abia după aceea 
In XV. Ne gindlm chiar la campio-

bani

funcție de con- 
Scopul final 
fără nici o ra-

net asupra uneiînsă,
ceea ce privește mun- 
Fiindcâ avem juniori

BALONUL OVAL
noul secretar general al F. R. R. -

nate școlare la nivelul unor muni
cipii și județe și oricum la o legă
tură funcțională reală cu ConsiUul 
Național al Organizației Pionierilor, 
care ne-ar putea ajuta substanțial in 
acțiunea de redimenBionare b rug
byului, In asigurarea unei baze de 
masă.

— Tot ceea ce ne spuneți este 
foarte frumos și pasionații rug
byului vor parcurge aceste rîn- 
duri cu interes și emoție In Ideea 
ca peste cițiva ani rugbyul Să 
devină o realitate în viața șco
lii. De altfel, cum a mai fost... 
V-ați gindit cu ce forțe, cu ce 
tehnicieni vor fi acoperite toate 
cerințele unei activități rugbys
tice de amploare, de anvergură ?

' — Avem în vedere atragerea în ac
tivitatea de antrenori ți arbitri a u- 
nor foști jucător, (șl r.u sint puțini 
aceștia), paralel cu perfecționarea «- 
șalonului existent Este o muncă de 
durată, care presupune nu numai 
pricepere, ci și răbdare, multă stăru
ință. Nădăjduiesc ca Biroul federal 
să nu fie singur in arț>uner. de îm
plinire a unui asemenea deziderat. 
Nu voi da relații ma, multe, le voi 
arăta la timpul potrivit

— Rugbyul românesc s-a 7bi
te t din greu, a avut o existență 
precară și din lipsa unei baze 
materiale proprii. Absența unei 
asemenea baze determină progra-

marea unor competiții de riivfel 
republican pe terenuri și Ia ore 
diferite, ceea ce constituie un 
mare neajuns și pentru organiza? 
tori și pentru spectatori. Să mai 
amintim că niti lotul național nu 
dispune de un teren al său ?...

— Este o doleanță Îndreptățită șl 
Biroul federal, sprijinit — firește — 
de C.N.E.F.S., va readuce în dis
cuție problema regrupării rugbyului' 
la „Șosea". Mai mult : printr-o mai 
bună coordonare a activității și în' 
țară dorini ca problema să fie regle
mentată, soluționată. Rugbyul nu tre
buie să mai fie un fel de copil vi
treg Intre sporturi, Intre suratele sale. 
Prevăd că nu va fi o treabă Ușoară, 
dar contăm pe un mai mare sprijin, 
care sperăm să nu Intîrzie prea mult. 
De altfel. în rezolvarea probleiUel- 
cheie, a bazei materiale, vom milita 
pentru o colaborare directă, Opera
tivă cu toți factorii cu răspundere 
sau Cu atribuții în domeniul sportului 
de masă și șle performanță.

In încheierea dialogului 
prof. Ovidiu Marcu și-a 
convingerea că în acțiunea

acordat. 
exprimat 

____________ __ __ ,_ ___ de conso
lidare si dezvoita-e a rugbyi'lui, toți 
cei care »e consideră în mod sincer 
prietenii sportului cu balonul oval 
vor fi oricind bine primiți, ca într-o 
familie. Fiecare dintre aceștia, prin 
sugestii, prin inițiative și, desigur, 
printr-0 muncă constructivă și pasio
nată vor putea contribui Ia reașeza
rea rugbyului acolo unde îi este locul.

Tiberiu STAMA

S’

La Tîrgul Internațional București, ediția 1972, va fi prezentată

0 PISTA DE PATINAJ 
PLASTICDIN...

> din
etala

MARIA ALEXANDRU CONTINUA SUITA SUCCESELOR,
DAR COECHIPIERELE El NU EVOLUEAZĂ MULȚUMITOR

Printre cele 700 de firme 
27 de țări, care Iși vor < 
produsele la cea de a doua edi
ție a Tîrgului interaatior.al 
București se numără și jȘboal* 
de pa’inaj Metr rol tan-Onta- 
rio“. Firma canadian ’va pre
zenta vizitatorilor t’rgului. nrin- 
tre alte exponate, și o scenă de 
gheață... din material plastic 
Din declarațiile specialiștilor, 
pista de plastic permite o alu
necare bună, aproape identică 
cu aceea pe care o oferă gheața 
naturală sau cea artifeială a pa
tinoarelor. în privința calității 
..gheții* din plastic, ne vom pu-

tea însă convinge urmărind evo
luția pe luciul ei a cîtotva pa
tinatori.

Școala de patinaj Metropolis ■ 
tan s-a adresat federației româ
ne de resort solicitîndu-i spriji
nul. Concret, a rugat să fie de
semnați doi-trei patinatori cafe, 
in anumite zile, să patineze pe 
„gheața" din plastic, tocmai în 
vederea verificării calității aces
teia. Cererea firmei canadiene 
fnd acceptată. în eurînd. o da
tă cu deschiderea Tîrgului in
ternațional. vom putea urmări, 
ia unul din standuri, și intere
sante demonstrații de patinaj 
artistic.

în fiecare an, la începutul lunii 
octombrie, concursul jucătorilor din 
țările balcanice deschide sezonul in
ternațional de tenis de masă. Astfel, 
lotul nostru a participat recent la 
cea de a IX-a ediție a acestei com
petiții interesante. A fost un con
curs reușit, cu o remarcabilă a- 
fluență de jucători tineri în toate 
formațiile, cu dispute dîrze, totul 
desfășurat intr-un reușit cadru or
ganizatoric oferit de gazdele de la 
Ankara.

Din cele 7 probe clasice, repre
zentanții României au cucerit patru 
titluri, iar cei ai Iugoslaviei, trei. 
A intrat in tradiție ca româncele să 
domine probele feminine, în timp 
Ce sportivii iugoslavi se impun în 
cele masculine.

Prezența Măriei Alexandru a con
stituit șl de data aceasta factorul 
hotărîtor în obținerea medaliilor de 
aur. Performanțele ei, însă, hu au 
fost susținute la un nivel corespun
zător și de ceilalți componenți ai 
lotului de fete și băieți. Conform 
tragerii la sorți, aveam toate moti
vele să sperăm într-o finală româ
nească la simplu fete între Alexan
dru și Crișan. Dar în sferturile de 
finală, Neykova (Bulgaria) a învin
s-o pe Crișan în trei seturi, iar Eleo
nora Vlaicov a pierdut ia Alexan
dru, în semifinale.

Crișan și Vlaicov au evoluat, în 
general, slab, cu multă nesiguranță, 
într-o lună de pregătire (cît de con
știincioasă ar fi ea), ele nu au pu
tut recupera handicapul eelor patru 
luni de totală întrerupere a antre
namentelor (din cauza numeroase
lor examehe restante, dar pe care 
le-au absolvit cu succes). Camelia 
Filimon, mezina echipei noastre, a 
evoluat promițător șl la valoarea ei.

Pentru locul doi în ierarhia e- 
chipelor masculine, s-a ajuns, în ul
timii ani, la o rivalitate sportivă 
între formațiile României și Bulga
riei. Cu surprindere am înregistrat, 
de data aceasta, victoria categorica, 
cu 5—2, a selecționatei bulgare pe 
care am întîlnit-o în primul meci. 
Nici la unii, nici la ceilalți nu poa
te fi vorba de vreun plus de ex
periență. La campionatele europene 
am cîștigat noi, iar acum, cei trei 
componenți ai echipei române, Șer- 
ban Doboși, Aurel Ovanez și Teo
dor Gheorghe, evoluînd timorați, cu 
multe greșeli tehnice și goluri în 
concentrare, au facilitat victoria ad
versarilor. Cu totul altfel însă, s-a 
jucat în compania echipei iugoslave

Campioana României, Maria Ale
xandru, a demonstrat, din nou, ne
întrecuta 
tașat cea

ei măiestrie, cîștigind de
da a IX-a edifie a Balca

niadei

Foto : P. ROMOȘAN

învins cu onorabilul scor 
după un joc . de factură 
notat că, Iugoslavia (Ka-

„VOI LUA TOTUL
Pe firmamentul atletismului femi

nin apăruse o nouă stea E'O -- a 
perioada lunilor mai ți tun ie, cind 
firava alergătoare din capitala Bă
niei a început M tunwagetf pe spe
cialiști cu rezultatele sale in difi
cila cursă de 1500 m. Cel met ; 
NHMt al Xataliei Andrei in 1971 
fusese doar 4:29.0 Da- re
cord personal avea să fie par f 
simplu spulberat inir-o serie de 
Curse consecutive. care au însemnai 
tot atitea sacese de prestigiu pen
tru eleva antrenorului Ștefan Po
pescu După intilnirile cu R. F a 
Germaniei, Polonia, Olan la ți Ce
hoslovacia, in care a învins O se
rie de alergătoare de talie mondială 
ca Ellen Tittel (medaliată cu bronz 
la .europenele1' de la Helsinki) sau 
Bernie Boxem. craioveanca reușise 
să îndeplinească de două ori bare
mul de participare la J.O.. cel mai 
bun rezultat al său (4 • 14.6) aflin- 
du-se la aproximativ 5 secunde de 
recordul lumii Toată lumea era 
convinsă că la Miinchen alături de 
Ileana Silai. vom avea o încă dem
nă reprezentantă in probele de 
mifond.

Pînă la urmă însă, totul nu 
dovedit a fi decît un simplu 
de paie, frumoasele promisiuni 
sipindu-se ca fumul de țigară,
urmat, în luna iulie, cîteva rezul
tate contradictorii; apoi, o evoluție 
cu mult sub posibilități la Balca
niada de la Izmir și... frămintări 
serioase pentru selecționerii lotului 
olimpic, car? in cele din urmă au 
renunțat la înscrierea Nataliei în 
concursul din capitala Bavariei

De atunci au trecut aproape două 
luni și iat-o din nou pe campioana 
țării luind startul în meciul bila
teral al echipelor de tineret Ro
mânia — RSS Ucraineană Invin- 
vingătoare cu destulă dificultate la 
1500 m <4 • 53.9), învinsă la iOO m, 
talentata noastră atletă nu ne a mai 
în-îritat nici cu ușurința menține
ri unui ritm ridicat, nici cu fini
șul ei exploziv. Am căutat, mai în-

DE LA CAPAT...“
Hi iă aflăm explicația m-sterului 
de la antrenorul sportivei Nu l-an» 
putut gân Mai mult, ni s-a relatat 
ci nici in timpul pregătim dm iu
lie fi august. Ștefan Popescu nu 
și-a asista: eleva in permanenfd (ft 
Pini la u—M fnsS. discuția rttrtcfă 

cutat pe ăepia
Ftete ftxxte

se

s-a 
foc 
ri- 
Au

gătit. încă din timpul iernii, ea ni
ciodată. Făceam două antrenamente 
zilnic in care alergsm convacrcoo- 
metru mai mult de 8 km Au venit 
insă examenele ce bacaiarreat și 
de admitere ia Facultatea de Știin
țe Economice (n_r. promovate cu 
succes) și a fost nevoie să m: în
trerup pregătirile. Apei, antrena
mentele mele nu s-cu mai rezumat 
decît la 4—5 ședințe sâptăroirate. 
Nu am mai putut să-mi regăsesc 
ritmu) și rezultatele au fost mai 
slabe. Totuși, refuzarea selecției 
pentru J.O. m-a durut mult. mai 
ales că în prealabil îndeplinisem 
toate pretențiile federației și. cred 
FU aș fi putut reveni la ferma din 
iunie, în săptăminile din august. Nu 
vă mai spun ce ciudă trj-a fost, 
cînd urmărind întrecerile la televi
zor am revăzut în finaia probei ce 
1500 m pe trei dintre învinsete 
mele. Eram în pragul descurajării 
și nu mai știam ce sâ fac, iar în 
ultima vreme am alergat foarte pu
țin. De aceea, nu ttebuie să vă 
surprindă actualele rezultate.

Ce voi face în viitor ? îmi vi-.e 
foarte greu să răspund acum la în
trebare. Recordul lumii s-a înde
părtat simțitor de performanța mea 
optimă și pentru a lua totul de la 
capăt îmi sint necesare forțe duble. 
Ambiția, cred eu. nu-mi lipsește. 
Dacă voi avea lâ dispoziție și con
diții cît mai bune de pregătire voi 
încerca din nou. în fond, nu am de
cît 20 de ani și, ca orice fată de 
vîrsta mea, multe speranțe

îr.ră

Adrian VASILIU

•Ci

SPORTUL UNIVERSITAR CĂTRE COTE VALORICE TOT MAI RIDICATE
(Urmare din pag l)

reface un teren pierdut, toți facto
rii cu responsabilități în domeniul 
creșterii și educării viitorilor spe
cialiști colaborează exemplar. Roa
dele acestei rodnice colaborări sînt 
revelatoare: baschetul, rugbyul, 
handbalul etc. au atins cote valo
rice ridicate. în același timp, o bază 
materială continuu îmbunătățită 
concură la realizarea atmosferei 
pentru marea performanță în uni
versitatea timișoreană. Nu trebuie 
neglijat faptul că în cristalizarea 
unor rezultate de valoare naționa
lă și internațională, studenții simt 
sprijinul cadrelor didactice, creîn- 
du-li-se posibilități de studiu și 
susținere a examenelor în sesiuni 
deschise. Sigur, sînt facilități fi
rești, ce nu exclud spiritul de exi
gență în pregătirea profesională de 
bază, dar care dovedesc că aplica
rea lor cu discemămint creează 
posibilitatea obținerii unor rezulta
te de bună valoare. Evident că e- 
xemplul centrului universitar de pe 
Bega nu este iîolat. în parte și 
Clujul și Bucureștiul oferă situații 
asemănătoare. Trebuie să recunoaș
tem insă, că în ansamblul proble
mei pusă în discuție mai sînt mulți 
pași de făcut.

CÎTEVA DIRECȚII PRECISE 
TN VIITOR

Toate aceste aspecte le-am dez
bătut în cadrul unei recente dis
cuții avute la Ministerul Educației 
și învățământului, cu factori direct 
responsabili de bunul mers al ac
tivității sportive studențești, în du-

bla ei înfățișare — de masă și de 
performanță. S-au precizat cu a- 
cest prilej unele direcții ale spor
tului universitar în noul an care a 
și început. Cu privire la activita
tea sportivă de masă s-a evidențiat 
faptul că există o bună colaborare 
cu U.A.S.R. și U.T.C. A fost întoc
mit un program unic, au fost pre
cizate întrecerile tradiționale ale 
unor centre universitare și întoc
mit calendarul competițional. în 
acest context trebuie menționată 
și existența unui sistem perfecțio
nat de tabere alpine pentru iniție
rea studenților în sporturile de 
iarnă. Un material de îndrumare 
pe această temă se află în curs de 
apariție. De asemenea, studenții 
— cei din cămine îndeosebi — vor 
avea la indemină un îndrumar ce 
se referă la dezvoltarea forței și, 
in general, Ia practicarea unor 
exerciții fizice larg accesibile.

La capitolul performanță se pre
conizează o concentrare a forțelor, 
pe unele ramuri sportive in care 
studenții să poată promova masiv 
în Ioturile olimpice. Este vorba de 
atletism, tir, sporturi nautice, scri
mă, handbal și volei. Ca să folo
sim un exemplu concret de manie
ra în care se Înțelege acest proces 
de concentrare, ne vom referi la 
tir. Practic, vor ființa 3 centre stu
dențești puternice la I.E.F.S Bucu
rești, Medicina Cluj și Medicina 
Iași. Este de dorit ca. pentru via
bilitatea unor asemenea 
federațiile de specialitate 
pară doar în postura de 
re, ci să sprijine efectiv, 
vingător ca pînă acum
care prezintă valori certe, să-i ro-

centre 
să nu a- 
beneficia- 
mai con- 
sporfivii

deze in concursuri ți rompetitii. 
care să le asigure • finalitate a in
struirii.

Asociată la aceste derjâ d3«mem: 
importante de activitate; de mesă 
și de performanță, este prwMema 
bazei materiale. E.-.ăe-.t —
ani s-au făcut substanțiale progre
se, s-au adus multe Mbua*St|M 
la Galați, Timișoara. Cluj, Bucu
rești ș.a. Dar cu toate acmtea 
există încă un fenomen de res- 
trîngere a activității sportiTe. cau
zat de lipsa unor amenajări sp:r- 
tiVe și mai ales de spinosul a<pe<: 
pe care ii prezintă închirierea unor 
terenuri și săli de sport. Aceasta 
presupune nu numai cheltuirea de 
sume importante de bani ei si 
neajunsuri cauzate de deplasarea 
Ia aceste baze și suportarea unor 
programări cel mai adesea inechi
tabile ; fiindcă, se înțelege, proprie
tarii au întotdeauna prioritate. Ia
tă de ce considerăm că se face 
simțită o reconsiderare a acestui 
aspect și găsirea unor căi de re
zolvare care să faciliteze drumnl 
studenților spre sălile și terenurile 
de sport, în așa fel îneît factorul 
timp — atît de prețios fiecăruia 
dintre noi — să fie bine chibzuit 
pentru cei ce fac un dublu efort, 
de a deveni specialiști de nădejde 
Intr-un anumit domeniu de activi
tate și totodată sportivi de mare 
performanță.

Tată o prbolematică largă de as
pecte din domeniul sportului uni
versitar, care se cere abordată cu 
toată răspunderea, astfel ca rezol
varea ei să poată propulsa pe trep
te tot mai ridicate prestigiul spor
tiv al țării noastre.

AUTOMOBILISM^
Fmala campionatului națio&al 

ca și concursul intemațxxial de 
viteză ia coastă desfășurate ateta
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FHea.raL 
ta ace**». OS ă

>Ue au avut 
români ca- 

șinî Renault 
* ~ ? D»-ra t"’: c’-’ar Dacia
IlhJ S. Este vorba de Eugen Io- 
resra-Cr -ea. Puiu Aurei. Ștefan 

Domitru Novac. Oliver Ku- 
-tertz ea să r.u dăm decît doar 
cîteva nume Mașinile respective 
au c ecrx nstoat caracteristici sub
stantial îmbunătățite față de cele 
eu care au fost înzestrate de fabri- 

■Stoare. Cu toții (și nu 
de mai sus) sint buni 
plîoți. ceea ce le per- 

ervină cu succes pentru

spe:

te

a

t

cse
ru

Cete trei etape desfășurate în 
■ ia ediție a campionatului divi- 

au scos in evidență cîteva 
nelipsite, credem, de interes 
numeroșii pracțicanți ai 

popula- sport. Parti dale au
-n general, viu disputate cu 

ate că in majoritatea cazurilor 
tzdele și-au adjudecat victoria, 
xr.periția are, chiar de Ia început 
t caracter de dispută agrigă. fapt 
>ved: și prin aceea că din

cele 40 de echipe doar două au 
reuși: sâ ciștige toate cele trei 
jocuri este adevărat că din cauza 
deplasării unor formații peste ho
tare mai sînt cîteva meciuri res
tante'. și anume. Laromet Bucu
rești. la fete și Jiul Petrila, debu
tantă in divizie, la băieți.

Din ultima etapă ne-au atras a- 
tenția cîteva partide, printre care 
«: ce.2 de la Bod. ur.de echipa Vic
toria. abia intrată în campionat, a 
întrerupt seria victoriilor sexteîu- 
ht b jcureștean Rapid. Bucureștenii 
condjreeu cu nu mai puțin de 111 
puncte diferență înaintea ultimului 
schimb, situație in care nu prei 
s-a mai in timpi at ca o echipă să 
•«îands La Bod însă, pe o arenă cu 

■ea ușoare, mai ales pentru 
i localnici, acest lucru a de- 
posibll. în ultima pereche, 

Ferentz. de la Victoria, l-a întrecut 
pe Măntotu la un scor sever 994— 
s-4 D:'"-ența de valoare dintre cei 
doi jucători nu e favorabilă, în nici 
un caz popicarului de la Bod, ci bucu- 
reștear.ului, care a făcut parte și

SE
Recent, la Arad, 

un reușit concurs de 
la startul căruia s-au 
caiaciști și canoiști. 
programat, pe Mureș, 
culoase manșe în care și-au disputat 
întîietatea echipaje aparținînd clu
burilor Olimpia Satu Mare, U.T.A. 
și Olimpia Arad. Iată, în ordinea 
desfășurării curselor, cîștigătorii fi-

s-a desfășurat 
slalom nautic 
aliniat 84 de 
întrecerea a 
două specta-

spor.rea randamentului motoarelor. 
Mult mai bine ar fi însă, ca aceste 
Intervenții să fie făcute de însăși 
fabricile producătoare.

Iată acum și ultimele clasamente 
aie etape; a IV-a a campionatului 
naț.ocal de viteză in coastă : cate
goria începători, clasa a Il-a : L 
D. Oanoea (Reșița) 4:46.3, 2. Z. Pe- 
‘er (OradeaT ?:î7.71 T. B. Szakacs 
(Brașov) 4:57,5; clasa a III-a: 1. 
G. Pora (Brașov) 4:06,0, 2. M. 
Gurgui (București) 4:16,3, 3. F.
Nagy (Cluj) 4:24^ ; clasa a V-a : 
1. M. Rusescu (București) 4:01,6, 2.

•x -•»

Mario Bogliani (Italia) 4:04,7, 3. S. 
Munteanu (București) 4:51,3.

Clasament general (după patru 
etape), clasa a Il-a: 1. E. Ionescu- 
Cristea (București) 4 p, 2. F. Be- 
jan (Reșița) 5 p, 3. C. Căpriță 
(București) 8 p; clasa a III-a : 1. 
M. Dumitrescu (București) 3 p. 2. 
St. Lință 9 p, 3. M. Santa (Sibiu) 
12 p; ciasa a IV-a : 1. E. Tonescu- 
Cristea 3 p. 2. A. Puiu (Brașov) 
6 p. 3. L. Borbeli (Cluj) 8 p : clasa 
a V-a: 1. F. Morasse (U.A. Pi
tești) 3 p, 2. N. Graef (Brașov) 5 p, 
3. N. Curtov (Brașov) 12 p.

Gh. ȘTEFANESCU

care ne-a 
de 5—3, 
bună. De 
rakașevici, Csordaș și Savnik) a în
vins Bulgaria cu 5—0.

Revelația probelor feminine a 
constituit-o Elisabeta Palatinus (Iu
goslavia), în vîrstă de 13 ani, a 
cărei ușurință în atac și contraatac 
a îneîntat privirile spectatorilor. 
Pînă în finala probei ea a învins 
pe Camelia Filimon cu 3—0 și apoi 
pe Neykova, cu 3—1.

Proba de simplu băieți a fost do
minată de Karakașevici (Iugoslavia), 
animatorii probelor masculine fiind 
însă juniorii Savnik (Iugoslavia) și 
Alexandridis (Turcia). în sferturile 
de finală ei au jucat Cel mai spec
taculos meci al probei în care cam
pionul european de juniori l-a în
vins pe Alexandridis, un jucător 
cvasinecunoscut, abia după 5 seturi 
de luptă palpitantă. în general, gaz
dele pot fi foarte mulțumite de pro
gresele înregistrate de juniorii lor 
în ultimul an.

La „individuale", Șerban Doboși 
nu a reușit să-și valorifica poziția 
de pe tabloul probei de simplu 
băieți, fiind eliminat de Kitov (Bul
garia) cu 3—0, iar cuplul Doboși — 
Ovanez a fost eliminat de perechea 
Kitov — Konov, cu 3—2.

în concluzie, constatăm că bilan
țul nostru satisfăcător de medalii 
cucerite la recenta Balcaniadă nu 
reușește totuși să mulțumească exi
gențele noastre tehnice în scopul 
unei afirmări mai pregnante în vi
itor. Promițătoare rămîne, însă, ati
tudinea pozitivă față de pregătire 
și dorința de a se . impune a celor 
care au rămas însă de data aceasta 
datori cu o mai bună comportare 
tehnică.

ELLA CONSTANTINESCU

La trei din ■ cele patru arme, liderii au 
dominat etapa a IU-a a campionatului 
diviziei B desfășurată la Iași. Medicina 
Tg. Mureș fia floretă feminin), Politen- 
nica Iași (la floretă masculin) șl Clubul 
sportiv școlar din București (la spadă) 
au cîștigat toate meciurile susținute. In 
schimb la sabie, protagoniștii etapei de 
la lași au fost I.E.F.S. și (neașteptat) 
Petroiul Ploiești. Totuși, Viitorul, cu cele 
trei victorii obținute, continuă să con
ducă detașat in clasamentul formațiilor 
de sabie.

REZULTATE TEHNICE. — Floretă fe
minin : Medicina Tg. Mureș 12—4 cu Fa
rul, 9—7 cu Șc. Sp. 1 București și Cdșul, 
13—3 cu Șc. Sp. Oradea, 9—7 cu Șc. 
Sp. Sam Mare : Șc. sp. 1 București 12—4 
cu Farul. 11—5 su Crlșul. 13—3 cu Șc. 
sp. Oradea, 11—5 cu Șc. sp. Satu Mare ; 
Crișul 9—7 cu Farul, 10—6 cu Șc. sp. O- 
radea. 11—5 cu Șc. sp. Satu Mare ; Șc.

LIDERII AU DOMINAT ETAPA III-A 
IN CAMPIONATUL DIVIZIEI B

Satu Mare 10—6 cu Farul, 11—5 cu 
sp. Oradea ; Șo. sp. Oradea — Fa
lă—4. Floretă masculin : Politehnica
11—5 cu Petrolul, 13—3 cu Or'șul, 

3 cu Șc. sp. Oradea, 11—5 cu

sp. 
ȘC 
rul 
lași 
8 (v) -------- 7„.
Medicina Tg. M., 14—0 cu Victoria Că
rei : Șc. sp. Oradea 12—4 cu Petrolul, 
13—3 cu Crlșul. 11—5 cu Medicina, i6—0 
cu Victoria ; Medicina Tg. Mureș 13—3 
cu Petrolul și Crișul. 8—8 cu Victoria ; 
Victoria 11—5 cu Medicina ; Petrolul 14—2 
cu Crișul, 11—3 cu Victoria. Spadă : C.S.S. 
București : 12—4 eu Tractorul, 11—5 cu 
Progresul și Politehnica Iași, 10—6 cu 
Dunărea ; I.E.F.S. 8 (v) — 10—6 cu Dună
rea, 11—5 ou Progresul, 12—3 cu Politeh
nica. 10—5 cu - Tractorul ; Dunărea Ga
lați 12—4 cu Progresul și Tractorul ; Po
litehnica Iași 0—7 cu Dunărea, 8 (v) _  8
Progresul : Progresul 8 (V) — 7 cu Trac
torul : Sable : I.E.F.S. 10—6 cu Victoria, 
9—7 cu Viitorul 8 (v) — 8 cu Petrolul și 
Politehnica ; Petrolul 11—3 cu Victoria,

10—6 cu Viitorul, Politehnica șl C.P.M.B. : 
Viitorul 10 6 cu Victoria. 9—7 -tu 
C.P.M.B. și Politehnica ; C.P.M.B. 11—3 
cu I.E.F.S.. 10—6 cu Politehnica și Vic
toria ; Politehnica Iași — Victoria Că
rei 9—7.

CLASAMENTE 
ÎNAINTEA RETURULUI 

CUPEI FEDERAȚIEI
în cadrul Cupei F.R. Box s-au con- ‘ 

sumat primele trei etape care erau pro
gramate în cadrul turului acestei com
petiții pe echipe. înaintea începerii re
turului, clasamentul în cele patru serii 
se prezintă astfel :

DOAR 2 ECHIPE DIM 40
CU PUNCTAJ MAXIM DUPĂ TREI ETAPE

SERIA I
1. Muscelul Cîmpulung
2. Combinata Metalul 4“ 

Rapid București
3. Portul Constanta 4- 

Cimentul .Medgidia
4. A.S.A. Bacău

3 2 1 0 42—24 5
3 2 0 1 40—25 4
3 1 0 2 22—42 2
3 0 1 2 26—33 1

din reprezentativa națională și este 
considerat ca unul dintre cei mai 
buni popicari ai feroviarilor. Aici 
însă a cîștigat cel care cunoștea 
mai bine caracteristicile pistelor. 
De altfel, jucătorul Ferențz, care 
cu această ocazie s-a apropiat de 
recordul țării, n-a reușit să do
boare cu o săptămînă în urmă, la 
Cîmpina, nici măcar 850 de popice. 
Deci este vorba și în acest caz de 
o arenă ale cărei piste au vicii ca 
și cea din București, a echipei Con
structorul. Pe această ultimă arenă 
s-au obținut duminică rezultate de 
„valoare mondială". Deneș (Con
structorul) 1011 p d. Iar Purje (Fla
căra Cîmpina) 1005 p.d. Dacă Purje 
reușește de regulă cifre mari, peste 
900, pe orice arenă, nu același lu
cru se poate spune despre Deneș. 
El a realizat, de pildă, în prima 
etapă 968 p, ca după o săptămînă, 
la Brașov, să nu mai atingă decît 
760 p d. De altfel, despre arer.s 
Constructorul am scris nu odată, 
arătând că aici orice jucător mai 
bine pregătit trece cu ușurință de 
granița celor 900 p d. Pistele sint 
canalizate, deci improprii unui 
campionat. De altfel, chiar antreno
rul formației btieureștene. F. Po
pescu, este profund nemulțumit cu 
această situație, întrucît arena nu 
corespunde, in primul rînd. pentru 
instruirea sportivilor, imprimîndu-le 
unele deprinderi greșite, ceea ce 
face ca pe alte arene ei să dea

un randament scăzut. Cea mai bună 
dovadă este faptul că echipa Con
structorul are două victorii la scor 
obținute acasă (5351—5069, 5619— 
5451) și o înfrângere, tot la scor, 
în deplasare (4829—4674). După cum 
se vede, diferențele sint cam mari. 
Starea arenei însă nu se poate 
ameliora deocamdată. Totuși condu
cerea clubului nu trebuie să uite 
că în campionatul trecut echipa sa 
feminină a retrogradat din divizie 
și din cauza arenei... ?

SERIA A n-A
1. Constructorul Galați
2. Combinata Caraș Sev.
3. Eleotroputere Craiova
4. U. M. Timișoara

3 3 0 0 53—13 6
3 2 0 1 41—27 4
3 1 0 2 25—41 2
3 0 0 3 15—51 0

SERIA A III-A
1. Farul Constanța 2 2 0 0 35— 7 4
2. Dinamo Brașov 2 10 1 22—18 2
3. Selecționata Brăila 3 1 0 2 27—35 3
4. Nicolina Iași 3 1 0 2 20_41 2

Meciul din cadrul ultimei etape dintre
Farul Constanta și Dinamo Brașov a fost 
amînat.

T. RABȘAN

JUDO

SERIA A IV-A
1. Selecționata Cluj 3 2 0 1 40—26 4
2. Motorul Arad 3 111 26—38 3
X Crlșul Oradea 3 1 1 1 26—40 3
4. Selecționata Satu Mare 4-

Baia Mare 3 1 0 2 38—23 2

loan

SLALOM NAUTIC 
PE MUREȘ

nalelor : caiac simplu, băieți :
Asztalnok (Olimpia Satu Mare) 308
p; fete: Dora Mihalcea (Olimpia 
S. Mare) 468 p : canoe dublu : Ion 
Geng — Tiberiu Popp (Olimpia S. 
Mare)
Ileana 
limpia

463 p ; caiac dublu mîxt :
Afim — Ioan Asztalnok (O- 
S. Mare) 461 p.

St. IACOB-coresp. jud.

Nu a fost surprinzător pentru 
nimeni dintre cei interesați de ac
tivitatea judoului cînd formația 
Dinamo Brașov și-a surclasat ad
versarele în triunghiularul primei 
etape a diviziei A. Și aceasta nu 
pentru faptul că formația brașo- 
veană a primit replica unor ad
versare mai modeste (Constructo
rul Miercurea Ciuc și Montorul 
Pitești) ci, îndeosebi, pentru că în 
echipa din Brașov sint judoka ale 
căror performanțe ne scutesc de 
orice comentarii în acest sens : A- 
lexandru Filip — campion național 
al categoriei 63 kg. Mircea Noto- 
pol, deținător al titlului la cate
goria următoare (70 kg), iar Dumi
tru Alexandru pe cel al categoriei 
semigrea. Așadar, la 3 din cele 5 
categorii de greutate Dinamo Bra
șov dispune de cei mai valoroși 
judoka din țară.

Deosebit de surprinzătoare a fost 
însă înfrtngerea acestei echine în 
etapa a doua, cînd Dinamo Brașov 
a concurat la Cluj. După cum se 
știe, formația brașoveană a pierdut 
atît în fata echipei Rapid Bucu
rești, cit și a Universității Cluj. 
Insuccesul echipei brașovene în 
meciul cu campioana țării, Rapid

TRIBUTUL TNGTMFĂRII...
București, ar părea, totuși, mai pu
țin surpinzător dacă nu am men
ționa că unul din cei mai valoroși 
judoka al formației giuleștene, cu
noscutul greu Gheorghe Boșcu, a 
lipsit la meciurile de la Cluj.

Eșecurile dinamoviștilor brașo
veni au însă explicații de altă 
natură. Iată despre ce este vorba.' 
Chiar de la sosirea în Cluj, antre
norul Nicolae Purțuc a declarat, 
fără nici o rezervă, că echipa sa 
va cîștiga net. Mircea Notopol, ci
tind în ziarul nostru că giuleștea- 
nul Cornel Roman fusese acciden
tat și deci nu va putea lupta Ia 
adevăratele posibilități, și-a expri
mat regretul chiar în fața acestuia 
că va învinge prea ușor.

Subapreciind posibilitățile echi
pei clujene, brașovenii au aliniat 
în acest meci garnitura de rezer
vă. Epilogul a fost neașteptat pen
tru Nicolae Purțuc, deoarece echi
pa sa a pierdut cu 3—2.

în meciul cu Rapid a venit șl 
rîndul lui Mircea Notopol să .plă
tească tribut" îngîmfării sale. Cor
nel Roman i-a administrat o în- 
frîngere severă, înainte de limită. 
Alcătuind greșit echina la ratelalte 
categorii, tot consecință a îngîm
fării, antrenorul Purțuc a înregis
trat în final un nou insucces.

A

ur.de
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Malbwni îi urmărește cu atenție pe 
piteșteni...

Atacantul de

Printre cei 8 000 de spectatori a- 
flați în tribunele stadionului 1 Mai 
din Pitești, la meciul F. C. Argeș— 
Petrolul, s-a aflat și Luis Malowni 
Arbelo — consilierul tehnic al clu
bului Real Madrid.
acum două decenii al marei echipe 
spaniole, de nenumărate ori inter
național, Arbelo este unul dintre 
cei mai vechi tehnicieni ai lui Real 
Madrid. Datorită cunoștințelor te
oretice, competenței, dar mai ales 
calității de a surprinde, in profun
zime, dominantele din jocul orică
rei echipe de fotbal, ocupă astăzi 
funcția de consilier tehnic. Aceasta 
este explicația prezenței sale la Pi
tești. Dincolo de punerea la punct a 
unor amănunte de ordrn organi
zatoric, legate de cele două me
ciuri de la Pitești și Madrid, prinri-

A SI VĂZUT PE F.C. ARGEȘ!
interviu cu LUIS MALOWNI ARBELO, observatorul clubului 

spaniol la meciul de 
palul obiectiv a fost urmărirea jo
cului viitorilor adversari. Am avut, 
duminică, în tribuna pitesteană, o 
discuție cu oaspetele madrilen :

— Cît timp ați fost oaspetele ță
rii noastre ?

— în zilele noastre, noi toți cei 
care ne ocupăm de fotbal, trebuie 
să fim foarte operativi. Am sosit 
sîmbătă seara la București, a doua 
zi dimineață m-am deplasat la Pi
tești la meciul F.C. Argeș — Petro
lul, iar luni după amiază mă re
întorc la Madrid, urmind ca marți 
în cadrul consiliului clubului, ședin
ță la care vor fi invitați și jucătorii 
primei echipe, împreună cu antre
norul Miguel Munoz, să expun o 
cuprinzătoare dare de seamă care 
va conține concluziile desprinse de 
mine despre viitorii adversari.

— Ce impresie v-a lăsat F. C. 
Argeș ?

— Fotbalul românesc este bine 
cotat pe plan european. Și în Spa
nia există aceeași bună părere Ime- 
diat după ce sorții ne-au decs ad
versara. ne-am gindît că cete deoă 
jocuri cu F. C. Argeș nu vor fi de 
loc ușoare. întrucit si fotbvhștii ro
mâni. Ia fel ca șz ori spanioli, sirt 
adepții unui joc tehnic și rapsd. 
atribute ale fotbalului latin. In cxi- 
cltrzie. avem de înfruntat un adver
sar dificil, artod în vedere mxi 
asemănător de joc al celor dooă 
echipe, iar șansele de caLCcare <nt 
egale. Acum, fcpâ ce am vlr-x 
meaul. cred că aai tăcut baoe ea 
m-am deplasat la Rteșfi. deoarece 
ar.tiepăr..-» ncas^ze s-an advert E- 
chij» F. C. Artjfi esDoese tea ăec- 
țta pasei. m. . ic ru care ă» m»~ 
tocă adversara. Prin cuntmantje 
rapid* ale ztacaatiioe. in pe 
tă mișcare, prin demarcări 
fundașii adverșz sânt ejsăace 
pășiți deseori. O i

Sportul

PUMNI"

RAMUREANU!

F. C Ar-

de la Pitești
Prepurgel și Popescu, 

mijlocul terenului și cu 
bun. L-am lăsat inten-
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POLITEHNICIENII

de duminică,
plu-

se

care au terminat la ega- 
Știința Bacău și, respectiv,

aceleași loca- 
sprijinul șu- rîn- 

mai

De această dată balonul expediat de înaintașul metalurgist
Georgescu își va greși de puțin ținta. (Fază din meciul 

Metalul București — Progresul București, 1—0)
Foto: V. BAGF.AC

CALCULEAZĂ BINE...

0 NOUĂ „LECȚIE 
DE...

A LUIBĂDUCANU
VICTIMA ?
V

duminică,
mi-au lăsat 
neobosiți la 
un serviciu
ționat la urmă pe Dobrin. jucător 
de mare rafinament, dotat cu ex
cepționale calități tehnice, despre 
care am fost avertizat de acasă, 
să-l urmăresc în mod special, va
loarea tai recomandindu-1 ca un 
mare talent Acum, după ce l-am 
văzut. pc< spune că. intr-adevăr, 
m-a irsprestonat Este un bun fot
balist. cunoscător al unei game 
complete de execuții, de mare rafi- 
narnent. Am observat. însă, că în 
tmeîe perioade dispare din joc. iar 
alteori •>-inwaii oe unele artificii 
care nu fotoseuc nicidecum echipei. 
Ec^ .hrul s omogenitatea cocnparii- 
raenâefcr. forța ofensivă a echipei 
F. C. Ar», mi-au dat de gi&ifit. 
OS» «4 va trebui să ne taăBB unrie 
măsuri de precru-mne pentru con
tracararea punctelor torte ale ad
versare» noastre.

Marți seara. In jurul orei 2®. r.e-a 
vizitat la redacție Adrian Rlrr.dreanu. 
portarul de la Rapid. Avea buza spartâ- 
Slngera.

— Ce s-a întimplat ? — întrebat,
realmente surprinși de soarea ia care 
se aHa.

— Vin de Ia Spitalul de wțMl 
fost acolo pentru a pr.r»; tBțruKri 
pumnii pe care i-am pre 
jocul de antrenament de 
echipei Rapid.

— Rlducar.u ?
— Cine alia! ? Am

Ia 7. pe terenul de 
La un moment da 
pâra in echipa m 
poarta, veaind U 
irtimpinare pentru a Maca 
P^rat pe ed ts
marcheze, a-a repnk ia

MARGINALII LA DIVIZIA B

După șase etape in 
CIFRELE
• Cu cele 25 de goluri care s-au 

marcat în etapa a VI-a, totalul go
lurilor a atins cifra 135.

• După 6 etape, pe lista guițe*-
terilor figurează 75 de jucători : 6 
apărători 
mijlocași 
Situația 
astfel : 5 
caiori, 5 
cite trei, _ _____
• Năsiase (Steaua) este primul 

jucător care a reușit să înscrie 4 
goluri într-un meci, de la începutul 
campionatului.

• în etapa de duminică oaspeții 
au obținut doar o victorie (autoare 
U.T.A.). Pină în prezent, din cele 
48 de partide. 8 au revenit oaspeți
lor (recordmană C.F.R. Cluj — 2 
victorii).
• Duminică a fost acordată o sin

gură lovitură de la 11 m, în partida 
S.C. Bacău — Farul, care a fost 
ratată de constănțeanul Oprea. Este 
primul penalty ratat de la începu
tul campionatului ! Pînă în prezent, 
s-au acordat 9 lovituri de la 11 m : 
5 pentru gazde și 4 pentru oaspeți; 
7 au fost dictate în urma faulturi
lor comise, iar 2 pe motiv de henț.

• în etapa a Vl-a și-au mai fă
cut apariția încă opt jucători, din-

(au marcat 7 goluri). 17 
(23) și 52 de atacanți (IM).
pe echipe se prezintă 

formații cu cite șase mar- 
cîte cinci, 3 cite patru, 2 
iar Rapid doar cu doi.

Azi, Ia Tg. Mureș 
A. S. ARMATA

HONVED BUDAPESTA
are loc la Tg. Mureș intilnirea 
de fotbaj dintre echipele A. S. 
și Honved Budapesta (actualul 
campionatului maghiar).

Astăzi
amicală
Armata
lider ai ______ ____ x __ _____

latîhurea este programată pe stadio
nul „23 August"i cu începere de la ora

Pentru remedierea situației, la for
mația din Piatră Neamț s-a și luat, 
săptămina-trecută, o primă măsură: 
la conducerea tehnică a fost insta
lat provizoriu antrenorul Mircea 
Crețu. La Politehnica Galați, însă, 
antrenorul Dragoș Cojocaru încear
că, aproape solitar, să refacă 
du rile și să repună echipa cit 
repede pe linia- de plutire.

în seria a Il-a, ordinea din ] 
tonul ce urmărește pe lider, 
schimbă aproape după fiecare eta
pă. Acum. . pe locul secund se a- 
flă F. C. Bihor, echipă ce speră să 
revină pe prima scenă a fotbalului. 
Diferența de trei puncte, care o 
desparte de Politehnica Timișoara, 
se poate micșora după etapa a no
ua, deoarece studenții au de tre
cut un examen dificil la Hunedoa
ra, în timp ce orădenii vor evolua 
în fața propriilor suporteri, în com
pania Metalului Drobeta Tr. Severin. 
O comportare sub așteptări o au 
reprezentantele feroviarilor din Ti
mișoara și din Arad, aflate pe ulti- 
mile poziții, din cauza golaveraju
lui mai slab decît al celorlalte for
mații cu cîte cinci puncte, Olimpia 
din Oradea și din Salu Mare.

în sfîrșit, sîntem nevoiți să re
venim asupra capitolului disciplină, 
în ultima etapă, în multe meciuri, 
jucătorii au apelat la mijloace ne
regulamentare în lupta pentru vic
torie și conducătorii partidelor au 
fost nevoiți să elimine pe cîțiva 
dintre cei mai recalcitranți (Enciu— 
Ceahlăul, Tănăsache — Știința Ba
cău, Tănăsescu — Politehnica Ga
lați). După cum se vede, în unele 
cluburi și asociații sportive munca 
educativă mai lasă de dorit, im- 
!punîndu-se măsuri de remediere a 
situației.

Oltenița, 
litate cu , 
Clubul Sportiv Tîrgoviște. In acest 
sumar bilanț, nu am trecut victori
ile realizate de F. C. Galați și F. C. 
Bihor, deoarece au fost obținute în 
fața unor echipe din 
litâți, beneficiind de 
porterilor.

Și după meciurile 
o singură formație a rămas neînvin
să și anume POLITEHNICA IAȘI. 
Studenții ieșeni au avut pină acum 
o evoluție remarcabilă, echipa lor, 
acumulind prețioase puncte în par
tidele disputate în deplasare. Dar, 
se pare că greul de-acum începe. 
Chiar duminică. Politehnica Iași va 
juca în compania Metalului Bucu
rești, clasată pe locul doi, la o 
diferență de patru puncte. Amatorii 
de fotbal din Capitală — și nu nu
mai ei — așteaptă cu deosebit in
teres intilnirea, deoarece în cazul 
unei victorii a bucureștenilor s-ar 
redeschide lupta pentru șefia seriei. 
Nu-i exclus ca studenții să cuce
rească ambele puncte și, în acest 
fel avantajul lor ar deveni mai 
consistent și foarte greu de refăcut 
de urmăritori. în această serie, în 
plasa liderului, se mai găsesc Del
ta Tulcea (10 puncte), F. C. Galați 
>. Gloria Buzău (cu cite 9 punc
te'. Deci, in plutonul fruntaș se 
numără și nciie promovate, forma
ți; ambițioase, dar, totodată, cu 
calități tehnice și fizice superioare 
altor colege de întrecere, cu un sta
giu mai îndelungat în Divizia B. 
F. C. Galați începe să-și găsească 
cadența și poate că, în curînd, va 
amenința, așa cum anunța, primul 
loc în clasament în subsol, pe locu
rile de loc de invidiat, se găsesc 
Ceahlăul P. Neamț șt Politehnica 
Galati, ambele cu cite patru puncte.
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• c 
acorda 
dus partidele 
total de 35 de stele: 
cîte cinci stele, 3 cte p 
Mureșan doar trei.

• La partidele acestei etape au 
asistat aproximativ 67 OM de spec
tatori. cea mai mică cifră de la 
începutul campionat uliii. Cei mai 
mulți — 17 OM — m urmărit întâl
nirea Steagul roșu — Rapid, iar cri 
mai puțini — 4 OM — au fos* pre
zența in tribunele stadionului 23 
August, la meciul St ceea — C^>M. 
Reșița.

• Clasamentul orașelor pe rar* 
mediei de spectatori — cifră a-—>- 
ximativă — după șase etape se 
zintă astfel : 
2.
4. 
6. 
8.
10. Tg. Mureș 10 667, 11. Cluj OSOâ, 
12. Petroșani 4 500.
• Situația in -Trofeul Pelscbrr-

schi“, după șase etape, este onM- 
toarea : 1—3. CLUJ. PITEȘTI si 
PLOIEȘTI 933, 4—5. Bacăa și Pe
troșani 8,67, 6. București 834. ~—8. 
Arad și Constanța 843. 9. Eesita
8.00, 10. Tg. Mureș 736, ÎL Brașov 
7,33, 12. Craiova 4,67 (ia această 
etapă a primit nota— 0. penîru că a 
avut terenul suspendat, deri Ma
lul de 14 p — o notă de 10 și ana 
de 4 — a fost împărțit la 3).

CONCURS PENTRU 
AUTOMOBILIȘTil AMATORI
La Oradea, Filiala județeană Bi

hor a A.C.R. a organizat pe aleile 
parcului N. Bălcescu un reușit con
curs automobilistic de îndemînare. 
Bineînțeles, traseul — marcat cu 
jaloane — a fost deosebit de dificil 
solicitînd la maximum atenția 
concurențjlor, posesori de autotu
risme. După parcurgerea traseului 
— în slalom, cu garări pe spații 
mici, întoarceri pe porțiuni înguste 
ș.a. — pe primele trei locuri s-au 
clasat : 1 — Desideriu Kovacs (Da
cia 1100), 2 — Adalbert Gașpar (Da-

. »?- 
(V

ARBITRII PARTIDELOR ETAPEI A IX-a A DIVIZIEI B

1. CRAIOVA 
Ploiești 16 667, 3. Pitești 
București 13 083. 5. Reșița 
Constanța 12 333, 7. Arad 
Bacău 11333. 9. Brașov

cia 1100), 3 — Victor Perecz 'SJtoda 
1000).

Ilie GHIȘA, coresp. județean

O FETITĂ TN FINALA 
NAȚIONALĂ DE ȘAH!

S-a ivit un taient autentic în șa- 
zl feminin din țara noastră. 

Pentru prima dată. Intr-o finală re
publicană de șah s-a calificat o 
fetiță in virată de 12 ani ! Este 
vorba de Viorica Ilie. elevă in cla
sa a Vl-a a Școlii nr. 8 din Ploiești. 
Ea a cîștigat recent — intr-o între
cere cu 10 partenere — semifinala 
desfășurată la Piatra Neamț, tota- 
hzînd 7*/» puncte din 9 posibile 
(înaintea maestrei internaționale 
Rodica Reicher).

A descoperit-o antrenorul Cor- 
neliu Butnaru, la vîrsta de 10 ani, 
care a îndrumat-o pas eu pas pen
tru a-i dezvolta calitățile. Ambiți
oasă, paralel cu activitatea de la 
scoală (unde are note foarte bune) 
Viorica se pregătește asiduu. An
trenorul Butnaru o caracterizează 
drept o jucătoare talentată, cu 
o mare putere de luptă și gîndire 
profundă. Lucruri frumoase ne-a 
mai spus antrenorul și despre co
lega mai mare a Vioricăi și anu
me Daniela Nicola — de 16 ani — 
calificată și ea în finala de la Cluj, 
jucătoare de bază a echipei Petro
lul

In încheiere o concluzie i Viorica

JUNIORII EVOLUEAZĂ IN POLONIA
p.eczi in Polonia (pentru 

a sust-se două aaeczun amxaie. AJt- 
tre care tzeul cu reprezeniativa n- 
m-lazâ a acestei țări, in xRele de 
15 șâ 17 octoenbr-.e) echipa Obestră 
nabcnaH de juniori care iși intensi
fici presătirUe pentru viitorul meci 
ofical din cadrul preliminariilor

în meci amicei la Craiova
UNIVERSITATEA — S.C. V1DIN 1—0 (1—0

i C. JTUIW. 
’ ifc.

Ci. mn 1* 
* C. W 

a M

LM V

GHoa Buzăa — Știința Bacău : 
MUBGAȘAN. ajutat de V. Ivano- 

n $i I. Hnsafi (toți din Bucu-

i — Minerul Anina : 
ajutat de A. Damian 
au (toți din Ploiești) : 
- 'letalei Drobeta Tr. 
CIOC (Mediaș), ajutat 
U V. Matei (ambii din

C.FJL Arad :
Grigcrescu și 

1 Craiova)
— COimia Fă- 
. ajutat de I. 
Gaboo ,u>u din

•
— Politehnica 

leIIMONA. ajutat

D. Ghețu 
rești);

Olimpia 
trița : E.

și M. Niță (toți din Bucu-

Satu Mare — Gloria Bis- 
CALBAJOS (Cluj), ajutat 

de V. Popescu (Turda) și I. Păcuraru 
(Cluj) ; se dispută pe 18.X. ;

Electroputere Craiova — Metrom 
Brașov : GII. VASILESCU I, ajutat 
de M. Ovezea și I. Petculescu (toți 
dir. București) ;

Metalurgistul Cugir — Olimpia 
Oradea : M. NICOLAESCU (Caranse
beș). ajutat de A. Rotaru (Arad) șl 
N. Popescu (Oțelu Roșu).

RALIUL AUTOMOBILISTIC

AL CÎȘTIGĂTORILOR

LA LOTO-PRONOSPORT
ciștigătorii de autoturisme

Iii» are toate calitățile pentru a se 
transforma dintr-o speranță Intr-o 
certitudine. La virsta cind recu
noaște că se mai joacă cu păpușile, 
ea se prezintă ia finala campiona
tului republican de la Cluj. Fără 
pretenții mari dar animată de do
rința de a progresa, de a învăța 
cît maj mult din tainele acestui 
sport al minții care se cheamă șah. 
(în fotografie Viorica Ilie și antre
norul el C. Butnaru).
Text și foto i

Ion TANASESCU, coresp.

HOCUS-POCUS Șl TN JUDEȚUL 
BACĂU... DISPAR POPICELE
Cu 5—6 ani în urmă se întreve

dea un viitor bogat pentru sportul 
popicelor în județul Bacău. Prin 
1969, de pildă, la întrecerile pe ju
deț, participau reprezentative ale 
orașelor Sascut, Comănești, Dărmă- 
nești, Tg. Ocna, Gh. Gheorghiu-Dej, 
Bacău. Dar încet, încet, echipele 
au început să dispară și în prezent, 
Ia faza județeană ce a avut loc de 
curînd la Bacău, s-au prezentat 
doar echipe din municipiul Bacău 
și Slănic Moldova, nou afiliată Ia 
Federația de Popice.

Deci, hocus pocus și din județul 
Bacău dispar popicele I Mare pă- 
caț I Poate totuși cineva...

Cornellu STANESCU 
metodist la Casa de cultură Slănic 

Moldova

FEMINA IAȘI, PE 
DRUMUL CONSACRĂRII

Tînăra formație de fotbal femi
nin ieșeană. Condusă de Marius 
Beraru — Femina — a revenit re
cent din Cehoslovacia unde a re
întors vizita echipei Slavia Pramen 
din Kaplice, ce activează în liga 
I din țara ți 
meciuri susținute, 
realizat 
1—1 Și 
chipei Har Plzen, Femina a reali
zat 1—I și 0—1. în fotografia re
alizată de Lenid Stratulat, aveți 
lotul Feminei din Iași.

D. DIACONESCXÎ 
coresp. județean

de a XXV-a aniversari a Repro
bi x-ii — .Cupa 30 Deosnbrte* la 
oină. Trofeul decernat de ei g ani ia 
tori — Consiliul niun ripH pentru 
Educație fizică și spori Boman — 
a revenit echipei jude:aini Neamț 
(căpitan Eugen Cocaț). CanțjeC'țfa. 
la care au purucițiat si reprezen
tativele județelor Buzău ș; Boto
șani, a constituit o bună propa
gandă pentru sportul nostru nați
onal — oină.

George GROAPA, coresp

irâni salariați- 
P-T.T.R. intr-o 
e’ masă — din 

atrira CJEFS și a Direcției 
TBdețme P.TTJL — in municipiul 

s-a organizat „Crosul 
ediția de toamnă, pri
de acest gen in județ. 

La startul întrecerii au fost pre- 
aenți majoritatea poștașilor de la 
cfuâul P. -K Hunedoara. După în
treceri disputate, iată cîștîgâtoriii 

ș femei peste 35 ani — Ște- 
Enescu ; 1000 m, femei sub 

Huțuleac;
peste 35 de ani — 
în fotografie, pri- 
&> proba mascu-

3$ de ani — Niculina 
1500 m. bărbați 
Garrilă Bănuț, 
■fl trei clasa',; 
lină.

Ioan TLAD

Toți
care doresc să participe la acest 
raliu vor trebui să se înscrie la u- 
nul din următoarele centre : I : 
București — str. Lipscani nr. 6, 
teL 13.75.36 ;, II : Cluj — str. 30 De
cembrie nr. 27, tel. 12149 ; III ; 
Constanța — B-dul Tomis nr. 26, 
teL 11831 ; IV : Craiova — str. loan 
Cuza nr. 11, tel. 13763 ; V : Iași — 
str. Alexandru Lăpușneanu nr. 13, 
teL 11082 ; VI : Suceava — str. Ște
fan cel Mare nr. 23, tel. 10316 ; VII: 
Timișoara — B-dul Republicii nr. 6, 
teL 30663. Cîștigătorii de autoturis
me la sistemele de joc Loto — Pro
nosport din celelalte județe, care 
doresc să participe la acest raliu, 
se vor putea înscrie la Direcțiile 
județene Loto — Pronosport și Fi
liale A.C.R. în raza cărora domici
liază.

NUMERELE EXTRASE LA CON
CURSUL PRONOEXPRES Nr. 41

DIN 11 OCTOMBRIE 1972
Nr.

țara prietenă. în două 
, ieșencele au 

un meci nul și o victorie: 
1—0. Apoi, în compania e-

CUPA 30 DECEMBRIE 
LA OINĂ

Stadionul „23 August" din Ro
man a găzduit — în cinstea celei

• Acum, la început de an 
școlar, elevii din satul Bistrița 
(comuna Viișoara) 
Neamț au inaugurat 
ză sportivă 
najată prin 
chiar de ei, 
de handbal, 
și un teren

din județul 
o nouă ba- 
Baza, ame- 

patriotică
școlară.
muncă 

cuprinde i un teren 
o pistă de atletism 
de tenis de cîmp.

G. GEORGE, coresp.

FOND GENERAL DE CÎȘTIGURI» 
1.836.221 din care 1.021.085 lei re
port.

EXTRAGEREA I i 29, 33,. 20, 42, 
40, 44.

EXTRAGEREA a Il-a! 10, 4, 9, 
32, 30.

C1ȘTIGURILE TRAGERII LOTO 
DIN 6 OCTOMBRIE 1972

EXTRAGEREA I- Categ. 1; 2,70 
variante a 100.000 lei.; oâteg. 2: 2.45 
a 23.826 lei; categ. 3 1 23,65 a 2.468 
lei; categ. 4: 53,45 a 1.092 lei;
categ. 5 i 80,65 a 724 lei; 
6i 190 a 293 lei.

REPORT CATEGORIA I: 
lei.

categ.

67.224

EXTRAGEREA a Il-a i
A i 1 variantă a 87.143 lei;

categ. C s

Categ. 
categ,

B ! 1,50 a 34.857 lei; ____  „.
6,90 a 7.578 lei ; categ. D : 8,65 a 
6,045 lei ; categ. E : 29 a 1.803 lei ; 
categ. F : 38,15 a 1.371 lei ; categ.

1046,83 a 100 lei.

Cîștigurile de 100.000 lei de la 
categ. 1 au revenit lui NEUBER
GER BERTHA din Suceava și WE
BER VICTORIA din Timișoara, iar 
cîștigul de 87.143 lei i-a revenit lui 
CÎRJE NICOLAE din București.

Rubrică redactată 
de LOTO-PRONOSPORT
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(Urmare din pag. 1) ROMÂNIA - CÂRTI DE VIZITA

Olimpiada tie șah

REPREZENTATIVELE I). II. S. S.
veste uluitoare : în semifinalele tur
neului internațional de la Cairo, Ti
riac'elimina pe celebrul australian, 
Neale Fraser, cîștigător al Wimble- 
donului (1960) și al turneelor de la 
Forest Hills (1959—1960) ; anul tre
cut, în „infernul" de la Sao Paolo 
și în fața unei galerii furibunde, 
potrivnice, Țiriac termina biruitor 
meciul decisiv cu Mandarino, și Ro
mânia învingea Brazilia cu 3—2, ca- 
lificîndu-se în finala de la Charlot
te. Cine ar putea face, așadar, o 
dimensionare exactă a resurselor lui 
Tiri ?

Celelalte trei întâlniri, cea de du
blu. Năstase, Țiriac — Smith, Van 
Dillen și cele două simpluri, Năsta- 
se — Smith și Țiriac cu jucătorul 
nr. 2 din echipa americană repre
zintă tot atîtea momente „cheie”. Ca 
atare, ele vor furniza întreceri de 
mare luptă, dar balanța tinde să se 
încline în favoarea românilor La 
Charlotte, Năstase și Țiriac au dș- 
tigat la zero meciul cu a relay f-j. 
piu advers care va fi, probabil a- 
liniat și la București. Iar dacă Ti
riac nu este lipsit de șanse la fata 
lui Smith, cu atit mai mult eje 
devin mai consistente împotriva o- 
mului secund al echipei SUA La 
fel de important pentru —■ » y» 
final se anunță și medul vedett 
dintre Năstase și Smith. E dre-r. 
atletul Californian a izbinefit la 
Wimbledon. Dar numai la "" acar 
limită (3«—2) și într-o confruntare 
dramatică, cu dese râstunafri de 
scor, un meci care putea reveni tot 
atît de bine și românului. De atmd 
însă au trecut cîteva luni și Ha 
Năstase este astăzi marele câmpean 
de la Forest Hills (unde a partaci- 
pat întreaga elită a tenisului mcc- 
dial profesionist și amator, tadaip 
Smith). Valoarea de acum a hd Qe 
este incomparabilă. Nimic, poaiț ■■ 
ar sublinia mai bine pnfrrina da 
care se bucură supercampicnut tte- 
mân, decît cuvintele apnoe Oflde 
trecute la New-York) de am ca la 
perfectă cunoștință de ctenA cbm 
este dl Robert Malaga. dfeeOanl 
executiv al Asociație: Ataernne de 
tenis : „La Forest HKk 
s-a dovedit la înălțimea 
campion mondial”. Ș; ta cs 
di. Malaga a adăugat că 
trutotul de acord cw 4
sportiv al ziarului New York 
care a scris eă Năstase 
cînd își urmărește ca indfr 
propus, este inegalabil a* 
Și am menționa noi, cu 
mult pe zgură.

Iată-ne, deci, la nanai * de srw 
înaintea marii tentau-.ie a ec±rpe 
României, ir. e- p»------
rirea „Cupei Davis*. Azi. «a 
noaște și ordinea de 
meciurilor. Oricum, cea de a 
încercare a lui Die N 
Țiriac de a rămine ia 
țiosului trofeu se peezririă

ILIE NASTASE

VTOREL MARCU

IOH SANTB

nejucător 
Reman, el

Davs'.

Născut la 19- VU.1944. j 
București. 1.82 m : 74 kg. Mem
bru al clubului Steaua.

De două ort camp-on nan 
seniort. la simplu (1967—« 
mea ta „Cupa Da-.ts". ta nat 
tra Franței, la Paris. De 
general : 61—1S. Tn 
land IM». Chartarte 
i*a>.

Superperforaar:e : 
dubiu (eu L 
ros 197» :
Marel. 
tata țn 
in:

emerit al sportului — 1966.
STEFAN 

GEORGESCU

Scor e 
la

< ION ȚIRIAC
Născut la Brașov, la 9.V.1939. 

înălțime l.SS m ; greutatea 84 
kg. Absolvent al I.E.F.S. Bucu-

• Echipa feminină a ROMÂNIEI (1—1 cu CEHOSLOVACIA) 
are șanse minime de a obține medalia de bronz © Șahiștii noștri 
au cedat la limită în fața celor maghiari

SKOPLJE, 11 (prin telefon de la tri
misul nostru special).

Runda a 13-a din turneul final 
masculin al Olimpiadei de șah a 
fost caracterizată de o luptă vehe
mentă, determinată de marile riva
lități, dar și de diferențele mici 
existente în partea superioară a 
clasamentului. Au fost înregistrate 
cîteva scoruri mari, care au con
dus la serioase modificări în ierar
hia echipelor. Saltul cel mai specta
culos l-a făcut formația Cehoslo
vaciei, care a surclasat Suedia 
(4_0), ureînd două locuri și vizînd 
chiar medalia de bronz. Liderii cla
samentului, șahiștii sovietici, au lă
sat o singură jumătate de punct (3'/j 
—Va) în meciul cu jucătorii spa
nioli. dasprinzîndu-se de șahiștii 
maghiari care îi ajunseseră după 
runda a 12-a. Echipa R. F. a Ger
maniei (cu Hubner la prima masă, 
într-o formă excepțională), a în
vins cu 3—1 Argentina, amenințînd 
și ea poziția Iugoslaviei (2’/2—l’/a 
cu R. D. Germană), situată pe lo
cul al treilea.

In acest context, reprezentativa 
României, avînd drept parteneră 
de joc formația Ungariei, a luptat 
curajos. Din păcate, o răceală pu
ternică l-a împiedicat pe Ghițescu 
să ia parte la meci. Prezența sa 
ar fi dat, fără îndoială, un plus de 
incisivitate formației române. Dar, 
și în componența Gheorghiu — Cio
câltea —- Ungureanu — Ghizdavu 
jocul a început promițător. Gheor
ghiu (cu albele) a obținut o pozi
ție foarte bună la Portisch, iar la 
masa a IV-a, Ghizdavu (cu negre
le) a egalat în fața lui Csom, fără 
dificultăți. Aceasta a fost, de altfel, 
prima remiză a întâlnirii. Apoi, 
punctul a fost împărțit și la masa 
întâi. Ungureanu, deși a avut un 
moment de dificultate în partida cu 
Ribli, a găsit o ingenioasă manevră 
de simplificare și scorul a devenit

resU.
De ___ __ __

proba de simplu (1959—66). A debu
tat ta echipa pentru -Cupa Davis” a 
României ta anul 1959. De trei ort 
ta finala competiției (Cleveland 
Charlotte 1971, București 1972). 
disputat 97 de meciuri ta „Cupa 
vis- ; palmares total : 64_ 33.

Campion mondial universitar (Bu
dapesta. 1963) : ta echipa României, 
campioană balcanică — 1962, 1961,
1967. 1966 ; campion internațional al 
Poloniei (Kattowioe 1963), Cehoslova
ciei (Bratislava 1965). Elveției (I,ugano 

Indiei de est (Calcutta 1968). Cîștigâtor al 
Alexandria (1966). Nottingham 

Ahabad. Cannes. Roma-Parioli, Pa- 
Madrid (1971). Ciștigâtor (cu 1.

8 ort campion al României tn

IMS și 1963). Austrie (Poertschach 1966).
turneelor internaționale de ta Zinnowitz (1964)
GM6). Senigalia. Rlcdone Mamaia (1967), K 
lermo (1968). Florența. Catania. Munchen (1979).
Năstase) al probei de dubiu !a Roland Garros 1970.

Scor cu Smith (19» 71) : 2—3. Scoc cu Gorman (in 1970 1971) ; 1—2. 
Fost in echipa de hochei pe gheață a
IZaestro

României (C.M. 1961 și J.O. 1964).

e 1.7S m :
Kia de copii a clubului 

antrenorului e^-e- ►
Ia 26 fe- 
Institutu-

Câprtanul 
al echipei 
pentru ..Cupa

S-a născut ta București, 
bruarie 1937 Absolvent al
lui de Educație Fizica șl Sport. Pro
fesor de educație fizică ta Liceul 
„C. A. Rosetti” dta București.

Fost campion de Juniori al țării. 
Debutează in competiția europeană 
pentru tineret „Cupa Galea”. în 1956. 
Ir. „Cupa Davls- 1960, in medul cu 
Polonia, făcînd pereche pentru pro
ba de dublu cu I. Tiriac.

Se consacră de timpuriu carierei de 
antrenor, conduci nd lotul republican 
de seniort din anul 1962 ptnă in 1967. 
pei României pentru „Cupa Davis” în
echipele de „Cupa Galea- și cea feminină.

A fost căpitanul echipei române în Chalîenge-roundul din 1971, 
la Charlotte (Carolina de nord). Conduce echipa în patru ediții 
ale Balcaniadei de tenis, pe locul întîi.

Membru al Biroului F.R.T. Timp de 7 ani. președinte al Cole
giului central de antrenori. Este căsătorit ; are o fetiță în vîrstă 
de 4 ani.

1969, 
A 

Da-

Vine la conducerea ecru- 
1970, după ce a îndrumat

punctul 
era de- 
fost ins- 
maestru

PE AGENDA ZILEI
antrenamentele echipei Ro- 
care au continuat cu asi- 
$i ieri — în prima zi cu

es

Fred 
pp_i

l-a impus lui Ken Rosewall
RICHARD DENNIS 

RALSTON

frrua. ee
ijnr.m

reștene pot fi văzute micro-expozi- 
7 zje caor trofee sportive și foto- 
trafta. cu marii noștri tenismeni, 

w și Ion Țiriac. O nouă 
dedicată unor imagini 
va fi deschisă la arena 
în zilele finalei. Ea este 
in aer liber, în fața Ca
de lingă terenul central, 

orn fotografiilor tint colegii noș- 
Theo Xfaearschi și Paul Romo-

set Presei.

soare din ultima decadă — a fost 
inclus și Dumitru Hărădău. tânărul 
campion (în proba de dublu) al Ro
mâniei. Tot ieri, într-un moment de 
relache al titularilor echipei, pe te
renul central au putut fi urmărite 
evoluînd două cupluri inedite: Du
mitru Hărădău (România), Bob Ho
we (Australia) — Ion Sântei (Ro
mânia), Jan Kukal (Cehoslovacia). 
Apoi, în meci-vedetă, am admirat 
o demonstrație de dublu : Năstase, 
Tiriac — Kukal, Howe.

• Ca și în zilele precedente, a- 
mericanii s-au antrenat în două 
eșaloane, conduse de Stan Smith și, 
respectiv, Harold Solomon. L-am 
întrebat pe căpitanul nejucător Den
nis Ralston, despre mersul pregă
tirilor. „Totul este O.K. !« — a fost 
răspunsul.

Congresul Federației internaționale de șah

l’/z—1‘/2, ceea ce — din 
nostru de vedere — nu 
loc rău. Ciocâltea însă n-a 
pirat în meciul cu marele 
Bilek. Căzînd sub atac, campionul
nostru s-a speriat și, pentru a forța 
schimbul damelor, s-a decis să sa
crifice un pion. Cu meticulozitate și 
cu o tehnică ireproșabilă, Bilek a 
fructificat acest avantaj minim, 
după aproape 70 de mutări. Și 
astfel am pierdut la limită : V/2— 
2'A.

Alte rezultate ale rundeb: Olanda 
— Elveția 2‘Zî—1*/: 
nemarca 2—2;
2l/z—ll.'2. Clasamentul, înaintea 
timelor două runde : U.R.S.S. 
Ungaria 36. Iugoslavia 321/?, R. 
a Germaniei 30l/5, Cehoslovacia 
România 29, Bulgaria și Olanda 
28, R. D. Germană și S.U.A 23f/2, 
Folonia și Spania 221/’. Suedia 12’ 2, 
Danemarca 19. Argentina I8V2, El
veția 18. In runda a 14-a, echipa 
României întîlnește formația R. F. 
a Germaniei, iar în ultima rundă 
reprezentativa U.R.S.S.

★
în competiția feminină, formația 

României a făcut un nou meci egal 
(1—1 cu Cehoslovacia) și a ieșit 
practic din lupta pentru o meda
lie. Ne-a fost tare ciudă că Elisa- 
beta Polihroniade, într-o poziție 
excelentă, a lăsat un cal în priză, 
la Vokralova, pierzînd, 
urma acestei greșeli 
Alexandra Nicolau, în 
cîștigat foarte metodic
Eretova, realizînd a treia victorie 
consecutivă în jocurile turneului 
final. Celelalte rezultate ale run
dei a 6-a : U.R.S.S. — R. F. a Ger
maniei 2—0, Ungaria — R. D. Ger
mană 2—0, Bulgaria — Anglia 1’ 2 
—’/a. Clasamentul, înaintea ultimei 
runde : U.R.S.S 10. Ungaria 8* 2, 
Bulgaria 7, România șd Cehoslova
cia 6, R. F. a Germaniei 5V2, R. D. 
Germană 4, Anglia 3. Iată progra
mul rundei finale : U.R.S.S. — Un
garia, România — R. F. a Germa
niei, Bulgaria — Cehoslovacia, An
glia — R. D. Germană.

2, Polon z. — Da- 
Bulgaria -• S.U.A., 

ul-
37, 
F.

30,

firește, în 
copilărești. < 
schimb, a’ 
partida cu

CABȚI DE

NOU REGULAMENT
Valeriu CHIOSE

STANLEY ROGER 
SMITH

Născut la lUDLlMk ta Pa
sadena (California).
la Sea Pines (South Cisnee-» 
înălțime : 1.S3 m ; rrre» 
Stan Smith este Uctwtf». ta 
ting al Universității Soateșaa 
nia. Are gradul de capon. 3 
S.U.A.

Clasat pe locul I ta Mate 
mantele naționale ale S-C A. te te* 
A debutat In „Cupa 
fiind cel mai boa fs 
din 1969 și WTl (de 
meciurile cu ecît.pa 
simplu, are scorul 1 
acest an un stag"— 
Andres Gisneno (Spataa? —a 
9—1 (învins, cu Van DC
nala din 1971).

In 1969. poartă ar- 1 te 
la J. Newoocabe) ■

F.I.L.T. 1971. dupâ ce 
Anul acesta dydgâ W! 
Ashe în „sferturi*. la 
rițle de turneu. r~»—~ ± pe JJT’. ta 

be tare ■ 1
HAROLD CHARLES SOLOMON

ERIK JACOBUS VAN DTLLEN
Născut la 21 februarie USC ta S*x Maree 'ta 

unde locuiește si ta premn*. LB te S • W-
Clasat pe :octa t ta STA. A tac reu 

zentativa pentru -Cupa Dqvta” ta tete >a » 
ficat campionatul nattaasg al _■
debutul, jucir.d alături de S' 
în fața românilor).

Student la Umversitatee ! 
statutul universitar, petttm a 
pendent. Este singurul lacAtc- 
ale S.U.A. (simplu d tfiibta) ta «mat 
14, 16 șl 18 ani.

Anul acesta, ta Wlmbledoc. »-* ad 
alături de Smith, plerztad ta «gd-afr 
sferturi de finală, la dublu, ta Purest

Colegii din echipă & numesc tacă . 
modului în care a fost select: ceas ta

PENTRU CAMPIONATUL MONDIAL
Sîmbătă; Ia Lisabona

(Agerpres).

4
THOMAS WARNER 

GORMAN
S-a născut la 19 Ianuarie 

1946. Copilăria la Seattle, sta
tul Washington, unde locu

iește și în prezent. înălțimea : 1,85 
m ; greutatea 74 kg.

Clasat pe locul 4 tn anul 1671 în 
clasamentele naționale. Tom Gor
man a jucat în „Cupa Davis” 
anul trecut, dar din cauza unei 
fracturi la gleznă, a pierdut orice 
șansă de a juca tn finală.

Anul trecut, la Wimbledon, ctștâgă 
la Rod Laver, intrtnd tn semifinale. 
Anul acesta, tot la Wimbledon, Gor
man a pierdut în turul 4 la finalistul 
Eie Năstase, care șl-a reeditat apoi 
victoria la Forest Hills și Seattle. 
Clasat al 4-lea la Forest HUls, pier- 

uneori dificultăți din cauza unei afec-«ad ta meci direct ta Cliff Richey. Are____ ______ „„„„„ „„„
ttuiM CJimleg.» coloanei vertebrale, survenită In urma unui accident la fotbal, de 

; I. •- 1963 a aos.Ș'.it Fac’jl-at-'a de șt-.ln;e eeo-noauee a universității din Seattle.
D* ?* îo«U Ș a sânt intr-unui din primele 10 locuri din clasamentul S.U.A 

-a i-frlneeril iui Cliff Drysdale la Wimbledon și a meciului dur 
care i *-a impus lui Ken Rosewall in același turneu.

anul acesta

care și-a menținut locul

Data nașterii : 27 iu
lie 1942. Locuiește la 
Bakersfield (California).

-Denny- a fost numit___.___
căpitan și antrenor al reprezentativei 
S.U A pentru „Cupa Davis” după 
ce timp de patru ani a antrenat cu 
succes echipele, avtadu-i pe Donald 
DeZ C.&sz—69) și Ed. Turville (1970—71) 
drept căpitani. Cumulează amoele 
funcții — pentru prima cară ta is
toria echipei S.U.A. — taceptnd din 
acest an.

S-a retras din turnee, din cauza 
uaet afecțiuni repetate la genunchi. 
A fost clasat nr. 1 al S.U.A. ta anii 
:9M—M. finul astfel primul tenisman 

oaaaa timp de tret ani ton erei itlv. după Don Budge (1936—36). 
Ina -ate — a semna contractul de profesionist, a fost membru 
: reprep*n--a-i'.et S.CA pentru .Cupa Davis". Finalist la Sim
la ta w—med— ta 1ML
Esse dsâtartt fi are trei copil.

Grupe‘-e rec zcta de Radu VOIA

ULTIMELE REZULTATE"ULTIMELE STIRI "ULTIMELE REZULTATE

„GUARANI" A PLECAT SPRE 
EUROPA

RIO DE JANEIRO, 11 (Agerpres). 
•— Echipa braziliană de fotbal 
„Guarani" a părăsit Sao Paulo ca 
destinația Paris, de unde-și va în-

DINAMO — CAMF»OANA LA URMĂRIRE PE ECHIPE

cepe turneul ce o va purta prin 
diferite orașe din Europa, Africa și 
Asia. Formația braziliană va sus
ține meciuri (aproximativ 20) în 
Franța, Spania, Grecia, România. 
Iugoslavia, Austria etc.

CONSTANTIN CAUNA OLIMPIA BUCUREȘTI) A C1ST1GAT PROBA 
DE SCRIMA LA CONCURSUL DE TOAMNA AL PENTATLONIȘTILOR

VIITORUL BACĂU — DINAMO BUCUREȘTI 0—3 LA VOLEI
BACAU 11. (prin telefon, de la eorea- 

po’itlentul nostru Iile IAN CU). Așa cam 
nimeni nu-și imagina că localnica să 
obțină victoria In fața redutabilei forma
ții Dinamo București, tot așa n-ar fi 
putut crede că Viitorul Bacău se v* 
prezenta așa cum a făcut-o. Dacă ta 
setul prim șl, tn oarecare măsură, ta 
următorul ei au mal opus o oarecare 
rezistență, tn schimb tn ultimul aet au 
fost simpli figuranțl ta fața bucureșteni- 
lor care au realizat o victorie facilă ea

ASEARA PE „WEMBLEY" ANGLIA

Bene
9- ».v — 
Bac)

IUGOSLAVIA
(Sana! „WensWey* dla Londra Medal 
•-» încheiat ea rezultatal de I—1. după 
oe :a pauză (azdde conduceau cu l—k 

Alte amănunte ta carul de mfine.

BELGRAD, 11
Congresul federației Internaționa
le de șah care își desfășoară lucră
rile la Skoplje, a adoptat un nou 
regulament pentru campionatul 
mondial de șah. Astfel. începînd 
de anul viitor. se vor desfășura 
două turnee interzonale reunind 
fiecare cîte 16 concurenți. Primii 
trei clasați în aceste turnee, îm
preună cu foștii campioni mondiali 
Boris Spasski și Tigran Petrosian, 
vor disputa în continuare turneul 
candidaților al cărui învingător va 
primi dreptul de a-1 întâlni pe de
ținătorul titlului mondial. în cazul

cînd Spasski sau Petrosian nu vor 
putea participa la turneul candi- 
daților ei vor fi înlocuiți de marii 
maeștri Viktor Korcinoi sau Bent 
Larsen,

Pe de altă parte, s-a hotărît ca 
pe viitor campionatul mondial de 
șah rezervat juniorilor să aibă loc 
în fiecare an. în 1973 acest cam
pionat se va desfășura în localita
tea Teeside (Anglia). Congresul a 
aprobat raportul marelui maestru 
Lothar Schmidt, arbitru al meciu
lui pentru titlul mondial disputat 
Ia Reykjavik, între marii maeștri 
Robert Fischer și Boris Spasski.

VOINȚA ARAD — SPORTING,
TN PRIMUL TUR AL „C.C.E.", 
LA TENIS DE MASA FEMININ

Astăzi, urmează să plece in Por
tugalia 'echipa feminină de tenis 
de masă, Voința Arad. Sîmbătă, 
formația noastră va susține la Lisa
bona, în compania echipei Sporting 
(campioana Portugaliei), meciul 
contând pentru primul tur al „Cu
pei campionilor europeni", ediția 
1972/1973. Vor face deplasarea Ele
onora Vlaicov. Magdalena Lesai, 
Judith Krejek, însoțite de antreno
rul Emil Procopeț.

CAMPIONATUL EUROPEAN FEMININ DE BASCHET

ROMÂNIA - IUGOSLAVIA 52-61 Șl AȘTEPTĂM MECIUL CU ITALIA
a intervenit nu norocul, ci acumu
larea cantitativă (mai firesc rodul 
muncii intense și constructive de
pusă în perioadele de pregătire), 
transformată într-un plus de ener
gie al reprezentativei țării noastre. 
Aceasta, printr-un presing de mare 
eficacitate, datorat capacității supe
rioare de efort față de adversare, a 
recuperat prin intercepții punct 
după punct și a reușit, în fine, să 
înscrie de la semidistanță, iar în 
ultimul minut a preluat conducerea 
pe care nu o mai avusese din min. 
15 (12—11). Intr-un final dramatic, 
pe care pasionații baschetului au 
avut prilejul să-1 urmărească și 
să-l aprecieze prin intermediul tele
viziunii, Nicola, Tita, Szabo, Ciocan 
și în ultima secundă, Szabados au 
adus echipei României un succes 
care îi sporește considerabil șanse
le la calificarea în primele șase 
echipe ale Europei.

Victoria team-ului român, con
semnată în condițiile unei întreceri 
cu totul deosebite (România juca 
ultima șansă, deci arunca în luptă 
tot potențialul său tehnic, fizic și 
psihic), este deosebit de prețioasă și 
ne dă speranțe în obținerea unei 
poziții onorabile în disputa aprigă 
a ediției a XIII-a a C.E.

Dintre celelalte rezultate ale zilei 
a treia a competiției, vom remarca 
succesul net al selecționatei Unga
riei asupra Iugoslaviei (64—46) pre-

BURGAS, 11 (prin telefon, de la 
trimisul nostru special).

Neîndoielnic, meciul România — 
Polonia, disputat marți seara în ca
drul grupei A a C.E. feminin de 
baschet, a fost cel mai palpitant 
dintre cele desfășurate pînă la ora 
respectivă în această pasionantă în
trecere sportivă. în plus, a fost în
tâlnirea în care miza rezultatului 
și-a pus, în cea mai mare măsură, 
amprenta asupra nervilor jucătoare
lor, fapt care a avut consecințe di
recte asupra valorii tehnice a parti
dei.

Concret, ca urmare a crispării 
manifestată în ambele tabere, ta
bela de scor indica în min. 4 0—0 (!), 
iar la sfîrșitul primelor 20 de mi
nute, 20—15 în favoarea formației 
poloneze. Ratările din poziții incre
dibil de clare, sumedenia greșelilor 
de tehnică, faulturile comise în mod 
cu totul copilăresc au caracterizat 
această repriză precum și următoa
rea, amintindu-ne (păstrînd propor
ția, bineînțeles) de finala Jocurilor 
Olimpice între U.R.S.S. și S.U.A. în 
partea a doua a întîlnirii, selecțio
nata Poloniei și-a impus timp de 
15 minute superioritatea taliei, rea- 
lizînd în cîteva momente (min. 23 : 
26—16, min. 30 : 35—23, min. 35 : 
40—31) diferențe ce păreau irecu
perabile, mai ales dacă ținem sea
ma că basc' etbalistele românce 
evoluau mai crispat decît adver
sarele lor, acționau evident sub va
loarea lor normală iar Gugiu — 
una dintre jucătoarele de bază — 
fusese eliminată pentru 5 faulturi. 
Dar, — și acest DAR este atît de 
mare și real în sport! — în final

cum și opoziția fermă a echipei 
R.D.G., către, a cedat după o între
cere echilibrată în fața Bulgariei cu 
55—63.

în ceea ce privește clasamentul, 
rezultatele de pînă acum nu dau 
șanse certe pentru calificare în 
turneul fruntașelor (locurile 1—6), 
decît echipelor U.R.S.S. și Bulgariei, 
în rest, disputa continuă la fel de 
aprig ca și pînă acum.

în meciul susținut miercuri seara 
în fața Iugoslaviei echipa României 
a cedat cu 52—61 (30—32) după o 
întrecere disputată. Sportivele noas
tre au pierdut meciul, dar cele care 
au plîns la sfîrșit au fost adversa
rele, care deși victorioase vor trebui 
să aștepte rezultatul partidei Polo
nia — Ungaria. Dacă vor cîștiga po
lonezele se va califica Iugoslavia, 
altminteri va intra în primele 3 
din grupă Ungaria. Formația noas
tră cedînd la numai 9 puncte, are 
nevoie doar de victorie în meciul 
cu Italia și se va număra în pri
mele 3 teamuri din grupă.

Au înscris : Diaconescu-Gall 2, 
Szabo 3, Szabados 4, Gugiu 8, Ni
cola ( 3, Ciocan 24, Tita 8 pentru 
Rom’ânia, respectiv, Tausan 2, Ve- 
ger 21, Ianici 2, Iovanovici 14, Zo- 
rici 12, Stosici 5, Kalenici 5.

Au condus bine: A. Drost (R.F. 
a Germaniei) și P. Germa (Franța).

D. STANCULESCU

TELEX *TELEX
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Dl DODORIRE A REEORDlLll ORII?
MILANO, 11 (Agerpres). Se pare 

d. in cele din urmă, velodromul 
din Ct-uiad de Mexico va fi locul

JOE BUGNER, DIN NOU 
CAMPION AL EUROPEI 
LA CATEGORIA GREA

LONDRA 11 (Agerpres). — Pu- 
gilifto] englez Joe Bugner, a recu
cerit titlul de campion european la 
categoria grea. învingînd prin Ko 
In repriza a 8-a pe vest-germanul 
Jurgen Blin. Meciul s-a disputat la 
Royal Albert Halt din Londra.

tentativei pe care o va efectua ci
clistul belgian Eddy Merckx pen
tru doborirea recordului mondial 
al orei, deținut de danezul Oile 
Ritter (48,653 km). O hotărîre de
finitivă va fi luată totuși după des
fășurarea trofeului „Baracchi*. în 
care Merckx va alerga alături de 
compatriotul său Roger Sweerts. 
tn vederea tentativei de record, 
mecanicul italian Ernest Colnago 
a construit o bicicletă specială în 
greutate de 5,500 kg. cu boaieuri 
tn greutate de 90 de grame la roata 
din față »1 110 grame pentru cea 
din spate.

In ziua » doua a turneului internațional 
masculin de baschet de la Claclak (Iu. 
goslavia), echipa Partizan Belgrad a 
întrecut cu scorul de 74—72 (34—41) 
formația Legia Varșovia. Intr-un alt 
joc echipa iugoslavă Borac a dispus cu 
94—68 (43—26) de selecționata orașului 
Skoplie.

■
Au fost fixate datele de disputare a ta- 
tttairii dintre echipele Liverpool și A.E.K. 
Atena, cor.ttad pentru turul doi al .Cu
pei UEFA" la fotbal. Primul meci va 
avea loc la 24 octombrie la Liverpool, iar 
returul se va desfășura ta 7 noiembrie 
la Atena

Tradițional* competiție internațională 
d» golf .Turneul campionilor”, care 
reunește anual pe cei mal buni jucători 
din lume, a fost clștlgată la actuala e- 
dițle de sportivul american Tommy 
Aaron învingătorul a totalizat ta cele 
patru manșe 279 puncte, fiind urmat 
de Tom Weiskopf (S.U.A.) — 282 punc
te, Gary Player (Republica Sud-Afrl- 
eană) — 283 puncte și Arnold Palmer 
O.U.A) — 283 puncte. Francezul Jean 
Garaialde, unul dintre cel mai buni

Jucători europeni, s-a clasat pe locuj 
7, cu 292 puncte.

Selecționatele de fotbal ale Australiei sl 
Indoneziei s-au tntflnit totr-un med 
amical pe stadionul din Djakarta. 
Fotbaliștii australieni au terminat în
vingători cu scorul de 4—1 (0—0).

Iarna a venit mal devreme anul acesta 
pe meleagurile din estul Uniunii Sovie
tice. La Zlataust, în apropierea Mun
ților Urall. a nins abundent, iar stra
tul de zăpadă a permis primele ieșiri 
pe pîrtle ale schiorilor. Elevii clubului 
sportiv „Taganal- au participat la an
trenamente. șl împreună cu ei au putut 
fi văzuțl pe pirtille de zăpadă cunos- 
cuții schiori fondiști Lobacev, Piskarev 
șl Hilmetdinov.

Fostul campion olimpie de box la cate
goria grea, americanul de culoare Geor
ge Foreman a rămas neînvins șl după 
cel de-al 39-lea med susținut ca pro
fesionist în cadrul galei desfășurate la 
Salt Lake City, Foreman l-a întrecut 
prin KO. ta repriza a 2-a, pe Tommy 
Sorrels.
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