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Nicolae Ceaușescu. secretar general al 
Partidului Comunist Român, președin
tele Consiliului de Stat al Republi
cii Socialiste România, a făcut o vi
zită de lucru în unele județe afec
tate de inundații, în urma revăr
sării rîurllor datorită ploilor abun
dente care au căzut în lunile sep
tembrie și octombrie.

Conducătorul partidului și statului 
a fost însoțit în această vizită de to
varășul llie Verdeț, Cornel Burtică, 
Ion Stănescu, precum și de Angelo 
Miculescu, ministrul agriculturii, in
dustriei alimentare șl apelor.

Prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în zone încercate de cala
mități, este o mărturie adînc grăi
toare a grijii sale neobosite, stator
nice față de viața de zi cu zi a oa
menilor, a preocupării sale ca socie
tatea noastră să pășească neabătut 
înainte, chiar dacă în drumul său se 
ivesc obstacole. Cetățenii din jude
țele Ilfov, Teleorman, Olt, Dolj, Gorj 
și Argeș, care l-au avut în mijlocul 
lor pe conducătorul partidului și sta
tului, în cursul vizitei de lucru pe 
care a efectuat-o, au ținut să-și ex
prime direct, copleșiți de emoție, sti
ma și dragostea, să-i adreseze din 
Inimă mulțumiri pentru sprijinul pe 
care l-au primit din partea statului, 
asigurîndu-1 că vor face totul pentru 
ca în cel mai scurt timp să lichi
deze urmările inundațiilor.

...Un prim popas în vizita de lu
cru se face la Cornetu, județul Il
fov. Ulițele au fost transformate In 
adevărate rîuri, apa ajungînd la mul
te case, pînă la streașină. După o 
scurtă informare în legătură cu si
tuația creată în județ, ca urmare a 
inundațiilor, cu acțiunile de ajutorare 

"a cetățenilor, secretarul general al 
partidului vizitează comuna Cornetu. 
In numele locuito-ilor, secretara co- 

wmitetului de partid, Constanța Bu- 
nea, adresîndu-se tovarășului Nicolae 
Ceaușescu spune : „Prezența dum
neavoastră, iubite tovarășe secretar 
general, în aceste momente grele ne că 
curaj. Simțim încă o dată că parti
dul, conducerea sa sînt una cu po
porul".

Secretarul general al partidului este 
informat că în comună au fost alcă
tuite ad'-hoc patru comisii cetățenești 
care au condus și organizat atit ac
țiunile de apărare cit și cele de pre
venire a altor inundații in comună 
si In raza ei. Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu recomandă sătenilor să a- 
corde prioritate evacuării apelor, în
deosebi de pe terenurile destinate în- 
sămînțărilor de toamnă. în așa fel 
îneît această lucrare să înceapă ime
diat ce se poate intra cu mașinile In 
cîmp.

Se trece apoi în partea opusă a 
satului, unde trece șoseaua județea
nă. Aici, furia apelor nu încetase. 
Era un adevărat „al doilea Argeș", 
cum l-au numit localnicii. Și aici, 
secretarul general al partidului este 
înconjurat cu multă dragoste de multi 
locuitori ai comunei, aflati In plină 
activitate pentru săparea unor șan
țuri și canale de scurgere a apei din 
curțile gospodăriilor.

La_ încheierea vizitei în această co
mună, tovarășul Nicolae Ceaușescu a-

ia

preciază eforturile sătenilor, și le 
adresează îndemnul de a înlătura ra
pid urmările inundațiilor și să trea- 

-că la strîngerea recoltei de pe cîmp 
și totodată la semănat. „Vă urez tu
turor multă sănătate !“.

In județul Teleorman elicopterul a- 
terizează în curtea școlii din comuna 
Crîngenî.

în discuția cu conducătorii de 
partid și de stat, primarul comunei. 
Marin Podolan, și președintele coope
rativei agricole de producție, Ion 
Toma, arată că sătenii au luptat să 
apere barajul de acumulare de pe 
rîul Călmățul, care amenința inun
darea completă a comunei Cringer.:, 
și a localităților din aval.

Următorul popas se face în jude
țul Olt. Elicopterul aterizează 
marginea satului Ghimpeteni-

Tovarășul Nicolae Ceaușescu se i: 
dreaptă către un mare grup de si 
teni veniți in lntimpinare. care il 
informează despre acțiunile Între
prinse, atît in perioada ploilor cit 
și a inundațiilor, rit și pentru strin- 
gerea recoltei din acest an și pregă
tirea celei din anul viitor.

După discuția cu cetățenii veniți 
în intimpinare, tovarășul Cea use-. 
vizitează satul, de unde apele care 
au inundat parțial așezarea au în
ceput să se retragă. Au fast 
toate măsurile pentru renararea z - 
gului înălțat impotr.. a auetor ri_- 
lui Vedea din aproocere. Se *etanto 
general al partidului maaandk să 
se întocmească unent na pracrarade 
amenajări MdroameBorattse care să 
se Încadreze to actinnile tonreurtose 
pe județ.

Se vizitează in 
lițe ale satului, 
inundații.

Conducătorii de 
se îndreaptă spre__ ._ ________

Elicopterul aterizează ta aeraaem 
Fabricii de produse iatoaîe. .-.tra a .- 
funcțiune în anul isrif. Se vuztseazi 
principalele sectoare de fatr.;u „e a e 
acestei uni tățL

Alături se aEă o ahă totoeprtnue- 
re nouă a orașului — Fabrica ce 
conserve. Vizitarea eeicr c:_i tenre- 
prinderi ale todustr.e.
încheie cu recumanitri prețjcase pe 
care secretarul generai le faue ceau
nelor locale de partid gl de atat. ea»- 
ducerii ministerului ce resort.

Tot pe platforma industrială a o- 
rașului Caracal, tovarășul N 
Ceaușescu, ceilalți conducători de 
partid și de stat, vizitează cs—- 
unde constructorii înalță un ncr_ o- 
biectiv — uzina de vagoane.

Tovarășii Cea-ușese-u subuniază ne
cesitatea ca acest obiect-v iw»--- 
să atingă parametrii proiecta^ .ș 
termenele stabilite.

La amiază, se ajunge 
județ al țării, afectat dg .nunia; — 
Dolj. Se vizitează comuna Braniște 
de pe malul Jiului, care a avu: ce. 
mai mult de suferit N —

de a munci cu abnegație în conti
nuare pentru a obține recolte și mai 
mari in anii care urmează, le adre
sează muită sănătate și fericire.

...Județul Gorj. Elicopterul ateri
zează pe malul drept al Gilortului, 
la marginea satului Capu Dealului, 
din comuna BrăneștL

In timp ce tovarășul Nieclae 
Ceaușescu se întreține cu cooperato
rii și edilii comunei. In apropiere 
treceau numeroase care încărcate cu 
porumb. Secretarul general se opreș
te in erectul unuia din care, prin
de în palme rfțiva știuleți aurii și 
rămlne„plăcut impresionat de cai'îa- 
tea porumbuhd.

Se sur. su« to. continuare loca
litățile ;n_neace din bazinul Oltului 
șt cel al Argeșului. In apropierea 
Piteștiului se *. _r.:ează din el.eeoier 
punctul de pe Argeș unde «e «Li 
yiza de iu. a Combinatului pet.—-

se
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FINALA CELEI DE A 61-a EDITH A „CUPEI DAVIS", ROMÂNIA - S.U.A.

TENISMENII ROMANI SI AMERICANI
■9

A

ÎNCEP AZI PASIONANTA LOR INTÎLNIRE
• Suita meciurilor o vor deschide primele
rachete, llie \ăsta$e și Stan Smith

PROGRAMUL CELOR TREI ZILE

— Ti

it de llie

Arbitrul Enrique Mo- 
-ea oferi tinerei 
•-.-jastre tenismene 
Virginia Ruzici cupa 
rup-inzind bilețelele 
cu numele jucătorilor 
americani, la trage

rea la sorți
Fotografii de
Theo MACARSCHI

l De i*c

-------------------- ,. ros- 
nici, aTap toc* ia h»crtr.je ce e-, *- 
cuare a apelor. dto ogrizi si de pe 
ulițe au venit to. tottotp-.-area serrv- 
tanihii generai al na—. t. sato- 
tlr.du-1 cu multă că tour*.

La sfințitul vizitei In aeeasxă eo- 
munâ, tovarășul Nicolae Ceauses.-- _ 
felicită pe săteni pentru hocărtrea tor e

DUPĂ VERIFICAREA DE MIERCURI A LOTULUI DE FOTBAL

ACEST 5-0 SUNA FRUMOS: DAR NU NE PERMITE 
SA-L IGNORĂM PE CEL DE LA DRESDA...

lui llie Năstase o stare de spirit 
extrem de favorabilă. Pe deplin 
încrezător în forțele lui, stăpîn pe 

y sine și cu bogatul lui arsenal de 
procedee tehnice. llie pornește cu 
posibilități reale împotriva oricărui 
adversar, fie el și celebrul Stan 
Smith. Forma actuală a lui Năsta
se și faptul că joacă acasă ar pu
tea să constituie atu-uri în plus în 
partida de azi.

:«;1 ale tenisului mondial, nenu- 
m arați comentatori ai ziarelor și 
posturilor de radio și televiziune 
de ’.a noi și de peste hotare, ca și 

-ea turiștilor sosiți în Capi- 
tala României, ilustrează pe deplin 
enormul interes și atractivitatea 
intrecerior care încep azi. Și hazar
dul sorților a făcut ca, încă din 
ziua inaugurală, în primul meci să 
apară pe dreptunghiul cu zgură 
roșie, rachetele nr. 1 ale celor două 
team-uri, llie Năstase șl Stan 
Smith. Meciul secund va aduce pe 
teren pe Ion Tiriac și Tom Gor
man. Iată deci două meciuri „che
ie" ale căror rezultate vor cîntări 
greu în conturarea celui final.

Este poate bine că întâlnirile 
dintre jucătorii cei mai apropiațl 
ca valoare vor fi primele. Fiecare 
dintre cei patru tenismeni se va 
aEa în plenitudinea forțelor, fără 
handicapul oboselii sau a vreunei 
indispoziții provenită din întîinirea 
anterioară. Sigur, a evolua chiar 
de la început într-o partidă-șoc re
prezintă o responsabilitate sporită. 
Dar, pentru jucători de anvergura 
unui llie Năstase, Stan Smith, Ion 
Tiriac sau Tom Gorman s-ar pu
tea ca acest lucru să nu însemne 
un obstacol insurmontabil.

Ultimele patru victorii în tot a- 
t::ea turnee jucate peste ocean și 
mai ales victoria eclatantă de la 
Forest H.tos trebuie să-i fi creat

Cu robustețea și intuiția perfectă 
a jocului care l-a făcut renumit pe 
toate terenurile de tenis, Ion Ți- 
riac, sîntem convinși, își va juca 
cu toată energia șansa pentru a 
înscrie un punct așa de 
(pentru rezultatul finalei)

prețios 
contra

C. COMARNISCHI

(Continuare ia pag. a 4-a)

ÎNAINTEA marelui start
s alatiera de argint este din nou în joc I Trofeul suprem ai 

tenisului, imensa cupă care răsplătește în fiecare an cea 
mai bună echipă de tenis din lume, este prezentă, din o- 
ceastă dimineață, la arena Progresul. Va fi, desigur, singura 
„spectatoare" ce poate rămîne impasibilă în fața înfruntării te- 
nismenilor României și Statelor Unite, în ceea ce va fi cea 

finală disputată vreodată pe pămînt românesc. O ,,finală a fi-

ECOURI
PRIMELE

DINAMO BUCUREȘTI A OBȚINUT
Ctt

0 VICTORIE MUNCITA IN MECIUL ( ere in pag. a 4-a)

CU UNIVERSITATEA CLUJ

In campionatul masculin de handbal

Dobrin a fost miercuri în bună dispoziție de joc. lată-l 
cu capul, prin deviere, spre poarta lui Gorancv. Pcrtaru'.

este depășit, dar mingea va trece pe lingi ba-i

ele si jus
ta adresa 
In urma

mai mare 
nalelor"....

După 35 de ani, „Cupa Davis" revine în Europa. A fost nevoie de 
scurgerea unui interval de aproape patru decenii pentru ca supremația 
tenismenilor de dincolo de mări să fie pentru prima cară atît de serios 
amenințată, ca acum.

De-a lungul a șapte decenii de istorie, în întreaga competiție, pu
ține țări au reușit să parcurgă drumul presărat de obstacole care duce 
spre finală. România se află printre acestea. Și pentru a treia oară. Țara, 
al cărui nume, in trecut, era șters de pe lista participanților, aproape tot- 
deouna încă din primul tur, a reușit de două ori pînă acum să fie în
scrisă pe soclul cu mențiuni glorioase al trofeului, după ce a scos din 
luptă pe toate celelalte adversare de renume și forță deosebite. Pentru a 
treia oară acum, tenismenii români se află la startul unei mari tentative 
al meciului care poate fi, pentru ei, al unei întregi cariere.

Tenisul se bucură de o veche tradiție la noi, aproape seculară, fiind 
printre primele discipline sportive care și-au disputat campionate națio
nale. Totuși, abia in acești ani din urmă, ai orînduirii noi, în condițiile de 
dezvoltare asigurate astăzi mișcării noastre sportive de către partidul 
și statul nostru, mișcare sportivă largă din rîndul căreia s-au format 
acești doi minunați sportivi care sînt Ion Țiriac și llie Năstase, tenisul 
românesc a ajuns la un pas de apogeu.

Asupra lor și partenerilor lor vor fi îndreptate, din această zi, 
privirile tuturor iubitorilor de sport din țara noastră și din lumea întreagă, 
coci evenimentul depășește cu mult granița preferinței unui sport. Mai 
mult, interesează și pe cei care de obicei nu sint preocupați de sport, 
cel puți t pe măsura ecoului mondial al meciului secolului dintre Bobby 
Fischer și Boris Spasski.

La noi in țară evenimentul a fost pregătit la înălțimea reputației 
fără precedent a acestei intilniri de Cupa Davis. Arena Progresul s-a 
transformat ca peste noapte intr-o arenă modernă de tenis. Este deci 
'•esc co si întreaga atmosferă a meciului să fie in fiecare zi sportivă, 
spectate' români, mai numeroși ca niciodată la tenis, să demonstreze, 
ca de obicei, o atitudine de fair-play, să păstreze acea liniște necesară 
■ tirapuf jocrailor ți să acorde răsplata cuvenită actorilor din teren cînd 

loviturile lor măi a st re.
Inăerțaui pentru raecwi care începe peste puține ore se împletește, 
ca eraoțăe ce aproape ne copleșesc. Ne gindim la misiunea atît 

de graa pe core o <ra jucătorii noștri in fata redutabililor lor adversari. 
Dor raoiertrio subfiraâ a lui llie Năstase. reputația, experiența șl 
dâeraveo ira Im prioc, reunite intr-un fericit mănunchi, trebuie să ne fie 
:: ::: ' : • te - : i : ■ . - ce •=■ a «cetortelor ce le
■Mira cu tatu

‘ z— zz z s'-'situi -trecerii, după ultima minge ce va zbura
peste Sari trib, pe învingători, pe cei mai buni dintre cei buni. Cit 

«rit dorira cu topi co ocețtia să fie, desigur, tenismenii ce ne sint 
le dregi, Al NOȘTRI I

Avînd și o avanpremieră, etapă 
intermediară a campionatului mas
culin de handbal a programat ieri 
patru jocuri, unui dintre ele, cum 
spuneam, consumîndu-se miercuri 
(Universitatea București — Voința). 
Partidele de ieri s-au încheiat cu 
rezultate firești, cu toate că in li
nele cazuri, de pildă, la București, 
în meciul Dinamo — Universitatea 
Cluj, formațiile învingătoare ou fost 
obligate ia eforturi serioase pentru 
cucerirea celor două puncte puse 
în joc. Dar iată citeva succinte re
latări de Ia aceste întilniri:

STEAUA — POLITEHNICA 21— 
10 (10—5). Chiar și la această di
ferență, scorul nu reflectă pe de
plin superioritatea formației bucu- 
reștene, care a manevrat cum a 
vrut și a înscris cu o ușurință greu 
de anticipat. Timișorenii s-au pre
zentat modest, greșind mult în apă
rare și evoluînd reținut în atac. Ei 
au avut doar două momente de 
revenire, în finalurile celor două 
reprize, pentru că altfel rezultatul ar 
fi fost și mai categoric. Au înscris:

Birtalan (10), 
(2). Marinesen. 
ran, Gruia — 
Țimpu (3), Schragner (2), Manola- 
ehe, Diliță — Politehnica. Au con
dus : Gh. f.ungu și I. Boschner — 
Brașov.

Cristian (4), Kicsid
Popescu. Gațu. Go- 

Steaua. G unesc h (3),

DINAMO BUCUREȘTI — UNI
VERSITATEA CLUJ 18—15 (9— 
8). Partidă mult mai interesantă 
decît cea din deschidere. Clujenii 
au opus o rezistență dîrză, apărîn- 
du-se în forță și atacînd lung, 
pînă la apariția situației clare de 
gol. Formația învingătoare ni s-a 
părut ceva mai puțin clară ca 
de obicei în acțiuni, ca urmare — 
probabil — și a oboselii acumulate 
la recent încheiata Dinamoviadă 
După ce în primele minute scorul 
s-a menținut egal (1—1, 2—2) din 
min. 4 studenții au preluat con
ducerea (3—2) și au dominat, be
neficiind și de forma bună a por-

(Continuare în pag. a 4-a)

(Continuare in pag. a 3-a)

Papp (Dina no Bucur. f i unul dintre cei mai eficienfi jucători in meciu. 
de ieri, cu Universitatea Cluj Foto t V. BAGEAC

Radu VOIA

DERBYUL MONDIAL
NASTASE SMITH
sub sărutul soarelui

Ieri. către amiază, in timp ce Ca
lea Victoriei zimbea, ca o fată fru
moasă, soarelui regăsit, echipele de 
tenis ale Statelor Unite ale Americii 
și României urcau treptele de mar
moră și catifea care duceau spre 
Sala Coloanelor, în intimpinarea cu
rajoasă a Destinului.

„.Minutele treceau greu. Cercul 
numeroșilor ziariști prezenți se 
strîngea mereu, deplasînd spre ju
cători avangarda fotoreporterilor în- 
genunchiați. Reflectoarele televiziu
nii combinau savant luminile, ca la 
pupitrul unui teatru. Țiriitul nume
roaselor aparate de filmat amplifica 
solemnitatea momentului.

Toată această desfășurări de for-

• ••
fe viza, de fapt, o secundă sau două, 
cei mult. Toți cei din Sala Coloa
nelor și milioanele de telespectatori 
așteptau rostirea primelor două nu
me, care aveau să decidă tempera
tura și cardiograma întregului meci.

Și s-a auzit primul nume: NAS- 
TA.SE! Rumoarea din sală a înso
țit numele marii vedete a tenisului 
european și mondial. Pe chipul cîș- 
tigătorului de la Forest Hills am 
citit concentrarea. Năstase, ca nici
odată, era foarte grav. In partea 
opusă Stan Smith aștepta zîmbind, 
dar zîmbetul sugera doar o imensă 
nerăbdare. Apoi a fost rostit și al 
doilea nume: STAN SMITH. Ame
ricanul a continuat să zîmbească,

aparent impasibil, ca un stop-ca- 
d~u de pe genericul telecinematecii. 
Năstase, mult mai mobil și mai di
rect, nu-și ascundea emoția. In spa
tele lui am zărit apoi buzele lui Ion 
Țiriac, șoptindu-i: „E foarte bine". 
Năstase a zîmbit și el, la auzul a- 
cestor cuvinte.

Așadar, marele derby mondial al 
tenisului se va juca vineri la a- 
miază, între doi campioni inegala
bili, aflați și ei la amiaza uimitoa
rei lor ascensiuni.

...Tot ce a urmat a fost ca un fi
nal dinainte jucat. Ordinea jocurilor 
ultimei zile s-a anunțat în tumul
tul primelor comentarii, care își 
disputau finala Năstase Smith. 
Țiriac, aflînd că va juca primul 
meci în ziua a treia, și-a recăpătat 
gravitatea. Năstase a continuat să 
privească departe, dincolo de co
loanele de marmoră. Am avut chiar 
impresia că jocul privirilor lui par
ticipa de fapt la meciul cu Stan 
Smith, pe care llie l-a început în 
■hiar secunda tragerii la sorți.

A urmat asediul presei rostite Și

loan CHIRILA

(Continuare în pag, a 4-a) z



Miine seară, la patinoarul ,,23 August'1 din Capitală
tstrrm

In derby-ul campionatului . JCAIAC-CANOE

DINAMO A ÎNTRECUT LA LIMITA (8-7) PE RAPID „CUPA ȘCOALA

ILIE NASTASE Șl ION TIRIAC, INVITAȚI DE ONOARE

In cea de a doua manșă a tra
diționalului derby DINAMO—RA
PID. care urmează să decidă pe 
cîștigătoarea titlului național, ac
tualii campioni au reușit să obțină 
o victorie la limită : 8—7 
1—6. 4—3. 2- 
ce astă dată, potoiștii

După succesele înregistrate în cele 
două spectacole prezentate pe scena 
de gheață a patinoarului acoperit 
din Miercurea Ciuc, „artiștii gheții" 
din Uniunea Sovietică, Ungaria, 
R. D. Germană, Cehoslovacia, Polo
nia. Franța și România, printre care 
se află și cîteva stele mondiale, vor 
evolua sîmbătă în fata publicului 
bucureștean. Spectacolul, care face 
parte din manifestările prilejuite 
de aniversarea centenarului patina
jului românesc și a federației de 
specialitate, va avea loc pe gheața 
natinoarului din parcul „23 August". 
Maghiara Almassy Zsuzsa, sovieti
cul Iuri Ovcinikov, perechea ceho
slovacă de dans Diana și Martin 
Skotnicky șl alți laureați ai u- 
nor importante concursuri interna
ționale au fost mult aplaudați în 
cadrul demonstrației de la Miercu
rea Ciuc. Alături de sportivii de 
peste hotare și-au dat concursul și 
o serie de patinatori români, care 
se anunță ca viitori performeri.

Reamintim că biletele pentru 
spectacolul care va avea loc mîine 
seară la patinoarul „23 August" 
s-au pus în vînzare la casa din str. 
Vasile Conta nr. 16. Legitimațiile de 
intrare gratuită la manifestațiile

sportive, cu excepția celor rezervate 
ziariștilor, nu sînt valabile.

în încheiere vom nota că apre
ciatul nostru tenisman Ion Țiriae, 
un statornic prieten al ghe(ii (fost

jucător de hochei) și valorosul său 
coleg, Ilie Nâstase au fost invitați 
de forul de resort să asiste la acest 
spectacol omagial. Ei au primit cu 
plăcere invitația.

(1—2, 
I—Ș. Dar nici de a- 

din Ștefan 
cei Mare ou au strălucit, succesul 
lcr fiind insuficient de convingă
tor, dacă punem în balanță valo
rile ambelor loturi. In general, 
parxida s-a situat sub nivelul aș
teptărilor. j-jcătorii celor două e- 
chipe mmițind numeroase greșeli 
în apărare, sau in atac. Iar dacă 
spectatorii prezenți în număr mare

PATINOAR LA CLUJ
s.v <■ ■* < '

ARTIFICIAL SI5

în tribunele piscinei au asistat la 
15 goluri, aceasta se datorește și 
fermei slabe a portarilor Huber și 
Chefan, care au primit destule 
puncie parabile.

Dinamo a condus cu 1—0 (O 
Popescu superioritate numerică) și 
Rapid a egalat prin I. Slavei (4 m). 
Apoi feroviarii au condus cu 
(Slabei), 3—2 ~ ”

4—3 (C. Rusu 
dată Dinamo a 
firescu și D. Popescu (2). Din acest 
moment, însă, formația campioană 
a reușit să se desprindă în cîști- 
gătoare, speculînd unele erori în 
defensiva giuleștenilor ; Dinamo s-a 
aflat în avantaj cu 6—4, 7—5 și 
8—6, rapidiștii reușind în final 
doar să limiteze la maximum pro
porțiile înfrîngerii. Ultimele go
luri au fost realizate pe rînd de

2—1
(Culineac s.n.) și 
s.n.) și de fiecare 
egalat, prin Zam-

Rusu (4 m). Băjenaru 
concurs al lui Huber), 
(s.n.). Kroner și Băje-

Novac. V 
(cu largul 
Mihăilescu 
naru (2).

Mircea Stefănescu a condus cu 
scăpări următoarele formații I DI
NAMO : Huber—Kroner, Zamfires- 
cu, Mihăilescu. Novac, Lazăr. D. 
Popescu, Popa, Nastasiu, Frîncu, 
M. Popescu; RAPID : Chețan— 
Szabo, Culineac, Băjenaru, Țăranu, 
C Rusu, Miu, Olac. FI. Teodor. 
Slavei, Servan.

în urma acestui rezultat, Dina
mo a luat un avans de două punc
te asupra principalei sale rivale. 
Soarta titlului se va decide însă 
în turneul final 
pitală (bazinul 
27 octombrie și

SPORTIVA Nr. 2“
Eerăs-
Școala

programat în Ca- 
Floreașca) între

1 noiembrie.
Adrian VASILIU

NOUA EDIȚIE A DIVIZIEI A,

GONG!
o Sîmbătă seara, de la orele 18,30, 

în sala Giulești, se va disputa întâl
nirea amicală de box dintre re" e- 
zentativele de juniori ale munici
piului București și orașului Belgrad, 
în vederea acestui meci, comisia 
municipală de antrenori a alcătuit 
următoarea formație în ordinea ca
tegoriilor : Viorel Bobe (Viitorul), 
Teodor Dinu (Voința), Petre Paiu 
(Metalul), Marin Ploieșteanu (Pro
gresul), Petre Anton (Rapid). Dumi
tru Petropavlovschi (Electromagne
tica), Gheorghe Agapșa (C.S.S.), 
Mihai Imre (C.S.S.), Ștefan Barbu 
(Progresul), Vasile Croitoru (Meta
lul), Ilie Mihai (Dinamo).

• în vederea meciului prevăzut 
în calendarul pe acest an dintre re
prezentativa țării noastre și cea a 
R. D. Germane, ce urmează să se 
dispute în R.D.G., cele două federa
ții de specialitate duc tratative asu
pra datei de disputare a întâlnirii. 
Federația din R.D.G. a propus data 
de 15 decembrie. Deoarece 15 de
cembrie este prea aproape de data 
disnutării dublei confruntări cu re
prezentativele p lonie: 19—21 ce- 
c"mbrie). federația r. iastră a propus 
per^ada 1—5 decembrie. în acest 
sens se așteaptă răspunsul.

• La mijlocul lunii noiem! 
va disputa, in R D. Ge ~‘.- 
neul Armatelor Prietene. La t 
cor-petiție urmează să pârtii 
pmțilișfij clubului Steaua. Lz>! 
care va fi aicălui’ă echipa e* 
mătorul : Ștefan Băiata. Constantin 
G-uiescu, Marin Lazăr. Dinu r n- 
d'i”at. Aurel Dumitrescu. Ion Adim. 
G' ^'-ahe Ciochină. Ghc-rehe Pu-- 
C' Victor Zilbcrman, Alee Mriac. 
C ->-rî-e Chi-ăr. Marian CvHneac 
ș; D’.’.mitru Zclinea. Din disc.:‘:a cu 
antrenorul Ion Chiriac am aflat că 
formaHa militară nu va avea ren-e- 
z^ntant la categoria mijlocie mică, 
în schimb, vor participa doi boxeri 
la categoria mijlocie.

» Colegiul central de antrenori a 
an r'izat miercuri felul cjim s-au e- 
fectuat pregătirile lotului olimpic si 
comportarea pugiliștilor român: la 
.1 O de la M inchen Concluziile co
legiului vor fi supuse discuției Bi
roului F R Box.

Ați aflat, desigur, despre noul 
sistem ,de desfășurare a campiona
tului național de hochei (cu alcă
tuirea grupelor valorice, pe baza 
clasamentului „Cupei României", 
cu disputarea celor cinci tururi...) 
și ați luat cunoștință și de hotări- 
rea federației de 
orașul Cluj este 
gazda ultimului 
Da, nu-i nici o

resort prin care, 
desemnat drept 
tur al întrecerii, 
greșeală. Ultimul 

tur al campionatului de hochei a
fost programat la Cluj întrucît ora
șul de la poalele Feleacului și-a 
îmbogățit de curînd baza materială 
și cu un patinoar artificial.

Am fost la Cluj, am vizitat pa
tinoarul și am făcut fotografia pe 
care v-o prezentăm mai sus. Așa 
arată, deocamdată, noua bază spor
tivă. Spunem deocamdată, deoare
ce. chiar din prima decadă a Iui 
octombrie, aspectul patrulaterului 
de gheață se va schimba. Se aș-

teaptă montajul mantinelei, o piesă 
• indispensabilă acestui obiectiv și 
care, după declarațiile specialiști
lor, va fi o adevărată bijuterie. în
trucît este executată de către fa
brica de mobilă Libertatea. în con
diții cu totul și cu totul deosebite.

Patinoarul din Cluj, a cărui con
strucție a început in luna iunie 
1971 este amplasat in imediata ve
cinătate a marelui cartier Gheor
ghieni. unde se înalță un grup ma
siv de blocuri cu pes < 20 000 de
apartamente. Frumoasa bază care, 
într-o etapă viitoare, urmează să 
devină un modern patinoar acope
rit, este flancată, pe latura sa 
că de un dimb înalt

Instalația frigorifică, a cărei 
cuție a fost asigurată de 
Tehnofrig-Cluj este raca
fabrica de gheață din apmo-ece 
între fabrica de gheață tâ pat near 
c cabană, montată prosnaocix tn-

exe- 
către 

dată la

dcplinește de vestiar.
Am stat <fe vorbă cu directorul 

administrai e: parcuri ș: străzi din 
Cluj. tor. I»?. Mircea Micu care 
ne-a asigurat ci. patinoarul va fi 
dat în expăcetar-e La 15 octombrie. 
Dar, deocamdată, numai pentru a- 
grement Instalația electrică, mon
tată pe stSpL tateraH. și nu pe ca
bluri deasuura oglinzii de gheață, 
ca și alte rftera mici inconvenien
te stfejenese ovoeum. folosirea pa- 
tinoarahiL ta eoocEții optima, de 
către socetirL

„Total se ra rezolva și aceasta 
cit de eerind — declară tov. Nico- 
)ie Mereșae. președintele Consiliu- 
?ui j.detfs-. nertru educație fizică 
și sport La sflrșite] lai februarie. 
OcU -oarr' v» fi apt să găzduiască ' 
tare' ă al campionatului național 
de borbei*.

to*

Gk ȘTHANESCU

MODIFICĂRILE 
REGULAMENTULUI, 

DEZBATEREA AJtBfTIILOt

se

(de către 
nici
q-g sprv 
sâ-i i.-.d

CUPA RULMENTUL

3.^ i

« cu

L - 
f» “te

ECHI/FLE PI.OIESTENE 
ÂU EVOLUAT

Jh! R.D. GERMANĂ

speranțelor") : Floretă 
Galați 4 p ; 2. Ploiești 
Timișoara 2 p ; 4. Con- 
p. Floretă băieți : 1. Ti- 
2 p ; 2. Ploiești 0 p. Sa-

Dumitru — 920 p d. Mioara 
p d și Eleonora Nicolescu

A. VLASCEANU-coresp.

tu:nd. de fapt, 
ionaze 
vîluș- 

4a din 
comunei 

in condiții 
potrivniciei 
Cu același 

Rat „Cuoa Ti- 
i de CJEFS 

„Cupa j-jniorilor» (pe 
e cele trei competiții 

rest* IM de concurenți.
a RulmentuF s-au im- 
rii clujeni (proba mascu- 
rezentanteie Capitalei (A- 
»u. Ileana Sculy și mai 
> Popa, sosită la numai 

de a doua clasată). în „Cupa 
ilui *, primele locuri au re-

Echipele ele popice din Ploiești, Pelro- lii .. y .o '..a *f), au întreprins un 
tur ru 8 D Germană, la invitația 
clubului B.ș.G. Carl Zeiss Jena, sus- 
ți,.j..u cile două locuri. In primele. re 
uniuni ia Weimar jucînd cu reprezen
tativele de tineret ale R. D. Germane 
formațiile ploieștene au obținut urmă
tori rezu ■ ite ■ Poll ■ rl 51123—487Ș p d. iar Voința 2271—2271 p d. t-a Jena. lu
cind cu formațiile B.S.G. Car! Z.iss. 
Petrolul a pierdut la scorul de 5222 — 56 ;c p d. iar Voința cu 2281—2330 p d. 
Cele mat mari punctaje din echipele 
ploieștene le-au realizat V. Nicolescu — 911 p d., D.
An.tohi 400 
396 p d.

face < 
către 
atac, 
cînd es 
biirut , 
centreze 
niei de centr >

Venind In 
Colegiului c 
considerind nor 
tregijlui catnpi 
guli. Colegii 
propus, și Bir

CHIAR HU NE MAI INTERESEAZĂ FLORETIȘTII ?

□e au

și inadmisibilă neglijare 
ei arme in multe din sec- 
istente în orașele partici
pa această fază de zonă, 

șoara a aliniat următorul 
: : Gh. Stroini, A. Varga și 

l. Farkaș.
In sfirșit, la floretă fete s-a 

impus selecționata Galațiului în 
care a evoluat M. Gospodinov, 
D. Simu și A. Ghițu.

Clasamentele se prezintă astfel 
.'de reținut că primele două e- 
chîpe se califică pentru finala 
„Cupei 
fet’ : 1. 
4 P ; 3. 
stanța 2 
rr.ișoara 
bie : 1. Iași 6 p ; 2. Ploiești 4 p : 
3. Brașov A 2 p ; 4. Brașov B 
0 p. Spadă : 1. Craiova A p 4 : 2. 
Brașov 4 p ; 3. Galați 2 p ; 4. Ti
mișoara 2 p. (S. B.).

Raid-anchetă
la federații>

Ung din condițiile primordiale în 
practicarea sportului de pc-fcrn antă 
este existența unor ma'eri.i e de 
concurs optime, atît in priv.r.'a ca
lității cit șj a cantității Or, tocmai 
acesta este aspectul pe care ni l-am 
propus să-l analizăm cum sînt sa
tisfăcute cerințele sportului nostru 
de performanță de către producția 
autohtonă a materialelor sportive ?

în scopul de a obține date cit 
mai concrete, de la persoane com
petente, ne-am adresat unor secre
tari ai federațiilor de specialitate 
sau unor antrenori federal: -are a*1 
răspuns Cp amabilitate solicitării 
noastre, șalutind totodată va
acestei anchete

TENIS DE MASA (antrenor fe
deral, prof Ella Constantinescu) : 
„Sîntem complet nesatisfăcoți Ce 
materialele care ne sînt ofe: ite - 
cumțiârare în magazinele de o;o- 
fil Acestea nu numai că nu satis
fac imperativele sportului de per- 
fotwwță dar nu reușesc să acope
re mei măcar solicitările pentru ac
tivitatea cu caracter de mașă. Por
nind de la palete (cele produse in 
țară sînt depășite de aproape... 10 
ani (!) .iar cele importate, existente 
chiar cu intermitențe în comerț, nu 
întrunesc calitățile cele mai bune),

GRUPA I, DEBUTEAZĂ
Așadar „Cupa României" s-a în

cheiat, aducînd cîteva rezultate sur
prinzătoare și, odată cu ele, modi
ficări neașteptate în ierarhia celor 
mai bune opt echipe de hochei din 
țara noaștră. Componența celor două 
grupe valorice ale diviziei A este 
următoarea : GRUPA I — Dinamo 
București, Steaua, Sport Club 
Miercurea Ciuc și Dunărea Galați : 
GRUPA a Il-a : Agronomia Cluj. 
Avîntul Gheorghieni. IPGG Bucu
rești și Tîrnava Odorhei.

Săptămîna viitoare este progra
mat debutul unei noi ediții a cam
pionatului. dar modificările surprin
zătoare din clasamentul primelor 
noastre formații vor determina și 
schimbări în locurile de desfășura
re a jocurilor, în special a celor din 
grupa a Il-a. Pînă atunci. însă, tre
buie să anunțăm amînarea datelpr 
de desfășurare a turului I din pri
ma grupă valorică, programat ini-

LA MIERCUREA CIUC
țial la mi.ilpcul săpțămîmi viitoare. 
Conform "oilor date stabilite de fe
derație, partidele din cadrul turului 
I vor avea loc la Miercurea Giuc — 
un oraș în care hocheiul are nume
roși simpatizanți și adepți — în zi
lele de 19,20 și 22 octombrie.

Iată, de altfel, planificarea pe zile 
a jocurilor : JOI 19 OCTOMBRIE ; 
Dinamo București — Dunărea Ga
lati si Steaua — S.C. Miercurea 
Ciup ; VINERI 20 OCTOMBRIE: 
Steaua — Dunărea Galați și Dinamo 
București — S. C. Miercurea Ciuc ; 
DUMINICA 22 OCTOMBRIE : S.C. 
Miercurea Ciuc — Dunărea Galați 
și Dinamo București — Steaua.

Deci la finele săptămînij viitoare 
spectatorii din Miercurea Ciuc vor 
avea posibilitatea să urmărească 
primele partide ale noului campio
nat și, odată cu ele, cea dintîi 
rundă din campionat a meciului 
Steaua — Dinamo.

Pe cunoscuta pistă nautică a 
trăului s-a desfășurat „Cupa 
sportivă nr. 2“ la caiac-canpe rezerva
tă juniorilor. La startul unora din cele 
14 probe ale programului s-au înregis
trat recorduri de participare, locul în- 
tîi deținîndu-1 cursele de caiac ale bă- 
iețilpr (la șiinplu juniori mici, de pildă, 
20 de ambarcații înscrise). întrecerile 
au fost dominate de reprezentanții Șco
lii sportive nr. 2, care au reușit să 
lasă victorioși de șapte ori, acumulînd 
138 p. Pe locul secund în clasamentul 
pe echipe, s-a situat Clubul Sportiv 
Școlar, cu o singură victorie, dar cu 
numeroase locuri fruntașe, ceea ce i-a 
adus 1Q3 p. ” 
Rapid 52 p, 
50 p (deși a obținut trei locuri I). De 
notat în fine că s-a tras numai pe dis
tanța de 500 m specifică probelor de 
viteză.

Iată care au fost fruntașii acesței 
populare întreceri : j miori mici : 
iac simplu — 1. C. Petcu (C.N.U.),
C. Carp (C.S.S.) 3. A Rusu (Șc.
nr. 2) ; caiac dublu : 1. Șc. sp. 
Grădișteanu — P. Ștefan), 2. Șc. 
(B. Cojocaru —. M. Leonida). 3. Șc. 
(D. Mirică — V. NeagU) : caiac 4 — 
Ș’c. sp. (M. Buzdugă, A. Nicolae, 
Diaconu, V. Radu), 2. Dinamo, 3. C.S.S.* 
canoe simpn — 1. N. Modoran (Rapid), 
2. N. Stoica (C.S.S.), 3. M. Craivan
(C.S.S.) ; junioare mici : caiac simnlu 
— 1. N. Chîran (Șc. sp.), 2. E. Pirchiu 
(Rapid). 3. E. Chiripucă (Rapid) ; ca
iac dublu — 1. Șc. sp. (C. Popescu —
D. Vplicu), 2. Șp. sp. (C. Tudorache — 
S. premia), 3. Șc. sp. (G. Georgescu —ȚJdtgros) ; juniori mari : caiac

u — 1. R. Sof-ran (C.S&.). 2. D. 
i (Dinamo). 3. P. Gherghinoiu 

1. C.N.U. (G.
A. Tvan. 2 Șc. sp. (N. Molan — 

3. C.S.S. (G. Iota — G. 
caiac 4 — 1. Șc. sp. 
Coman. A. Bucică. M.

C.S.S. : canoe simplu : 1, 
(Rapid) ! 2. D ' ’ •
3. ‘

1.

Urmează : Dinamo sa p. 
Clubul nautic Universitar
că s-a tras numai pe dis-

ca-
2. 

sp. 
(A. 
sp. 
sp.

■ 1.
A.

M.

M. p 
simplu 
Dincă
(C.S.S.) ; caiac dublu 
Ivan
P. Cosma) 
sioearțu) : 
Matei. T" 
corlei), 
Tudor 
(C.S.S.), 3. T.
dublu — 1. Din-mo (M. Dlncă — A. 
Ungureanul. 2. Dinamo (T. Barna — v. 
Stan). 3. Sc. sp. (V. Hurduc — P. Fi- nantit) : junioare mari : caiac simnlu — 
1. M. Tancu (Șc. sr>). 2 A. Poenaru 
(pinamo). 3. p. EțărgăritCspu (Diiiamo); 
caiac dublu — 1. Șc. sp (V. Damian ♦-• 
JJ. Ciqrc(J4), 2. C.Ș.Ș. (E. Bișniță 
Mireșpu) ; senipare : 
C.N.U. (E. Constantin
— D. Simlon
3. Șc. sp.

IN JUDEȚUL PRAHOVA

Repere noi de atins în activitatea
în cîteva localități din județul 

Prahova — Cîmpina, Mizil, Văleni, 
și Ploiești (pentru oraș și pentru 
comunele înconjurătoare, separat) 
au avut loc cu cîtva timp în urmă 
consfătuirile cercurilor pedagogice 
ale profesorilor de educație fizică.

Peste 100 concurenți, în ciuda vrețpii 
nefavorabile

PRILEJ DE CONFIRMĂRI
venit bucureștenilor dar în proba 
feminină a învins clujeanca Eva 
Sznntai. Reprezentantele Clujului 
s-gu impus ți in „Cupa Juniorilor*’ 
a cărei probă masculină a revenit 
brașovenilor. în sfirșit, trebuie să 
mai menționăm prezența concuren- 
ților maj vîrstnici în „Cupa Rul
mentul" în care S. Szekely (Clu
jana) a terminat pe locul I cu o 
diferență de cca 23 minute, iar Geta 
Liță (Voința București) ?i-a 
cut adversarele cu...

Rezultate tehnice. 
MENTUL". Feminin, 
m, 320 ni, dif. niv..

într.e-
o oră !
„CUPA 
Cat. A.

10 posturi) ; 1. 
Alieta Cotițosu (Voința București) 
105,05 ; 2. Ileana Sculy (Voința
București 111,00 : 3. Geta Popa (Spi
cul Buc). 111,40. cat. B (6 000 m, 
250 m dif. niv., 8 posturi) : 1. Geta 
Liță (Voința Buc.) 87.46 ; 2. Nidia 
Rimbaș (Dumbrava Sibiu) 147,23 ; 3. 
Marga Lazăr (Confecția Tg Mureș) 
190. Masculin. Cat. A (12 800 m, 420 
m dif. niv., 13 posturi) : 1. St. Laza 
(Voința Cluj) 103,10 ; 2. C. Laszlo 
(Clujana) 108,48 ; 3. M. Țicleanu
(Dacia Buc.) 113. Cat. B (8 900 m. 
320 m dif. niv., 11 posturi) : 1. Z. 
Szekely (Clujana) 122,38 ; 2. G. Os- 
vald (I.T.B.) 145.06 ; 3. C. Zelenca 
(Clujana) 150.04.

„CUPA TINERETULUI*. 
(7 000 m, 300 m dif. niv.) : 
Szantai (Clujana) 141,35 : 2.
ana Nock (I.P.G.G.) 146,43 ; 3. Elza 
Kedves (St. roșie M. Ciuc) 200,30. 
Băieți (11 000 in, 400 m dif. niv.) :
1. M. Țicleanu (Dacia Buc.) 85.6
2. 1. Gheucă (I.P.G.G. Buc.) 98,0 , 3. 
B. Tohos (Met. roșu Cluj) 125,41.

Fete 
Opri- 
57,52 ;

RUL- 
(7.300

Fete
1. Eva 
Mari-

„CUPA JUNIORILOR". 
(5.0UO m, 190 m dif. niv.) : 1. 
șiu — Dumitrescu (Clujana) ,
2. Ispas — Petruș (Clujana) 80,30 ;
3. Niedermayer — Tartler (Voința 
Brașov). Băieți (7 900 m, 325 m dif. 
niv.) : 1. Miisam — Acker (Rulmen
tul Brașov) 95,45 ; 2. Henping — 
Fleischer (Dumbrava Sibiu) 104,41 ; 
3. Csiki — Nagy (Clujana) 110,20.

Mihai BÎRA

FROOUCȚIA MATERIALELOR SPORTIVE AȘAZĂ BARIERE
IN DRUMUL SPORTULUI DE PERFORMANȚA

continuînd cu fileurîle tegiatnie ■ 
terminind cu mesele — devea 
un fel de „rara avis* — material 
pe care jucătorii de tenis Ie {X 
procura d:n comerț se găsesc la u 
nivel submediocru. Singurul iucr 
care ne mulțumește este număra 
ît destulă tor șt 
In rest am dor 
soft, sau seturi 
calitate tnai bi
bumbac de toate cu.on*_e Și

GIMNASTICA (secretar gen. adj 
Francisc Lovij: pcc-

icuearce acestui sport există 
lazme. dar se ictreabâ oare 
n: de ce nu s« vind in can- 
care ar trebui 7 Explicația 

ul că majoritatea artico-
1 ce- 
dintre 
aceas- 

pan-

cal tatea mm*i 

le soft, len^i

in magi 
furnizor 
ti lăți ie 
stă in far 
leior sint încă sub nivelul 
rmteior actuale. UaiA 
exemplele concludente în < 
tâ direc'.ie este calitatea 
tQfilpr de g mnaștlcâ, confecționați 
din meșinâ de culoare bej cu elas
tic maro închis. Toți gimnaștii iu- 
mii fol >șe*c ipșă de multă vre
me. pantofi albi, din piele moale 
„de mănușă", cu o mare aderență 
la șol șj care permit piciorului p 
poziție foarte comodă. Cam a.reiaș' 
lucru s-ar putea spune și despre

SAl e cu zezras fiind inlo- 
• ceZt cin burete). despre 

se.mreast.re care se 
prea 
fete- 
este-

djvredesc ori prea rigide, ori 
eîasuce ș: despre costumele 
iar. r.u iniocdeau&a de culori 
țgce și svai ere» tinerești.

G "nzsrta mjdernă nu găsește 
deeît rareori obiectele portative 
care-i sînt necesare (cercuri, eșarfe, 
pfctglici. «faguri, corzi, mingi de 
dimensiunea oficial^ etc.), iar ab
sența magneziu; a apărătoarelor
pentru palme, sînt alte articole, tot 
aut de necesare, dar extrem de
zreu de procurat Cred că rezolva
rea aceste: situații nu poate fi 
determinată decit de păstrarea unei 
strinse legături intre întreprinde 
rile producătoare de materiale spor
tive și federațiile de specialitate 
Pînă acum, insă, nimeni nu 
vizitat, deși noi am semnalat 
on carențele despre care 
vorbit.*.

HANDBAL (secreiar general 
Lucian GriEorescu) : ..Echipamentul 
existent in magazjpe, destinat 
handbalului este în general sufi
cient și de bună ealitute Mă refer 
la treninguri, chiloți și tricouri Aș 
opina pentru mărirea gainej de cu
lori a tricourilor și pentru îmbina

ne-a 
dese 
v-an>

prof

rea lor mai armonioasă. Lipsesc, 
însă, din comerț cotierele Și ge- 
nunchierele întărite Cu burete, pre
cum și apărătorile pentru portari
— materiale indispensabile jucăto
rilor de handbal. Apoi, calitatea 
mingilor (atunci cînd se găsesc de 
cumpărat I) lasă de dorit, ele de- 
formindu-se foarte 
mică rezistență la 
din cauza atei cu
— ată extrem de 
htatea tenișilor nu ne mulțumește, 
dar apariția în comerț a pantofilor 
de tip „încălzire atletism- a supli
nit acest lucru".

JUDO (secretar general, prof. 
Anton Muraru): „Cum pulem fi 
mulțumiți de ceea ce ne oferă 
producția materialelor sportive, a- 
tîta timp cit disciplina noastră NU 
EXISTA pentru întreprinderile 
furnizoare?! La cei peste 13.000 
de sportivi legitimați magazinele de 
specialitate nu pot oferi nimic, 
nici costume, nici saltele specifice 
sportului nostru pentru simplul mo
tiv că nimeni nu ie produce I Am 
făcut numeroase demersuri, an' 
luat legătura cu Ministerul Indus 
triei Ușoare, cu fabrici de (e-ătnri 
și confecții, am fost trimiși de'a . 
„Ana la Caiafa * dar iată că aa tre-

cut anii și lucrurile stau tot așa, 
secțiile de judo procurîndu-și cos
tume prin comenzi la cooperative, 
la prețuri piperate. Și aceasta nu 
din vina noastră... !"

M.
2.

Nl- 
(M. 
N'- 
ivr. 

Ardeleanu 
Cîrstoj IRanid) : canoe

V.

M.
caiac 4 — 1.
— M. HrencUy:

Pașcariu). 2. C.N.U.,

•r

sportivă școlară

repede, avind o 
uzură, mai ales 
care sînt cusute 
fragilă. Nici ca-

★

nu ne permite să enu- 
celelalte materiale care

Spațiul 
merâm și . .
lipsesc din comerț sau sînt de o 
calitate necorespunzătoare, dar con
cluzia firească în urma celor ară
tate mai sus este că producția 
articolelor sportive nu Îndeplineș
te nici 
vității 
în acest 
procesul 
ti vi lor

Si dacă vom cere întotdeauna 
sportivilor noștri rezultate de va
loare. atît pe plan intern, cit si 
internațional, de ce să nu cerem 
și celor care răspund de asigura
rea bazei materiale — producători, 
întreprinderi comerciale, merceo
logi. responsabili de magazine etc. 
— marfă de calitate tntr-o can
titate suficientă, la nivelul cerin
țelor mereu crescînde ale sportu
lui de performantă ?

Horia ALEXANDRESCU

pe departe cerințele acti- 
de performanță, cauzînd 
fel serioase greutăți în 
de antrenament al spor-

De primă importanță pentru în
treaga activitate din noul an spor
tiv școlar, discuțiile participanți- 
lor și recomandările Inspectoratului 
județean școlar au scos la iveală 
cîteva dintre aspectele activității 
sportive 
veap și 
trebuie 
cadrelor 
exemple 
asistînd ia cercurile pedagogice care 
s-au ținut în Ploiești i

• în mediul rural, condițiile ma
teriale insuficiente necesită efor
turi deosebite din partea profesori
lor pentru adaptarea lecției la ce
rințele programei. (Este vorba do 
vechea programă, întrucît cea nouă 
nu a apărut, aceasta fiind un im7 
pediment destul de serios în mun
ca cadrelor didactice din județ). 
La nivelul municipiului Ploiești, o 
asemenea problemă nu există, date 
fiind cele 7 săli de sport de pe 
lîngă diferite unități de învăță- 
mînt. In dorința de a se evita, pe 
cit posibil, anomalia existentă, au 
fost prezentate cîteva documente 
exemplificative de planificare Și 
evidență pentru activitatea de edu
cație fizică din școli (un plan — 
tip de lecție, un exemplu de plafl 
calendaristic și un caiet de evi
dență al profesorului, cu toate ca
pitolele lui)

• Tot cu ocazia recentelor lucrări 
ale cercurilor pedagogice de la Plo
iești, s-au dat și indicații privind 
dotarea cu echipament a școlilor

din mediul școlar praho- 
în primul rînd cele care 
îmbunătățite prin munca 

didactice. Iată unele 
asupra cărora ne-am oprit,

din unele fonduri ale consiliilor 
populare comunale, care să dubleze 
acțiunea- Inspectoratului județean 
școlar de dotare a fiecărei școli cu o 
saltea de burete și cîteva mingi.

• O mare atenție a fost acordată 
problemelor de organizare a acti
vității competiționale sportive din 
anul carg a început. S-a procedat 
la fixarea unor centre de comună, 
care să fie gazde ale fazelor ime
diat superioare celor pe școală în 
funcție de mijloacele și posibilită
țile de transport existente. S-au de
finitivat, totodată, și cele cinci cen
tre în care se vor desfășura fazele 
pe județ ale diferitelor competiții.

• Sistemul de notare șl, mai ales, 
înțelegerea corectă a lui de către 
toate cadrele didactice, au determi
nat precizarea faptului că orice ca
lificativ trebuie să fie acordat ți- 
nîpd seama de diferite elemente 
(atitudinea elevului fată de lecție, 
disciplină etc.) și nu în mod auto
mat, numai după diferitele rezul
tate sportive obținute de elevi.

• Atît pentru gctivitatea compe- 
tițională, eît șj pentru pregătirile 
efectuate în vederea marilor ser
bări de început și de sfîrșit de an 
școlar, s-a preconizat împărțirea în 
trei grupe fi școlilor aflate pe raza 
municipiului Ploiești. Faptul 
repercusiuni directe asupra 
mai bune organizări și 
a marii mase de elevi 
în activitatea sportivă.

are 
unei 

conduceri 
antrenată

TIMOFTE

STIMAȚI
ADMINISTRAȚIA ASIGUR ARILGR DL STATSPORTIVI

Este neîndoielnic faptul că, în 
activitatea dumneavoastră din săli
le de sport, de pe stadioane, de 
pe pistele de întreceri automobi
listice, motocicliste sau cicliste, în 
escaladarea înălțimilor amețitoare 
ale munților etc., pot rezulta unele 
accidente, cu urmări dintre cele 
mai grave.

poate că cunoașteți astfel de si
tuații sau ați trecut chiar dv. prin 
momente deosebite.

Astfel de motive ne determină 
să vă amintim că Administrația 
Asigurărilor de Stat practică nu
meroase asigurări pare sînt folosi
toare pricui — și, bineînțeles Și dv.

Considerînd că dorința dv. de

vâprevedere trebuie concretizată, 
prezentăm una dintre numeroasele 
asigurări pe care de puteți în
cheia, în condiții avantajoase, iar, 
în caz de nevoie, veți primi un 
ajutor material important și vă 
veți convinge că ADAS este prie
tenul dv.

Asigurarea despre care vă infor
mări este asigurarea de accidente, 
care poate fi încheiată de orice 
persoană în vîrștă de la 16 pînă Ia 
70 ani inclusiv.

Contractul de asigurare se în
cheie, după preferință, pentru su
me asigurate fixe, sau pentru sume 
asigurate convenite cu Administra
ția Asigurărilor de Stat.

ASIGURAREA PENTRU SUME ASIGURATE FIXE
Măsura de prevedere respectivă 

se poate solicita pentru sume asi
gurate fixe și anume : 10.000 de lei 
pentru invaliditate permapentă to
tală și 5.000 de lei pentru deces, 
sau dublul ori triplul acestor su
me, pe o durată de 3 sau 8 luni, 
în funcție de categoria tarifară 
prevăzută în tariful d.e prime, adi
că de profesia (ocupația) persoanei 
care se asigură și avîndu-se în ve
dere felul întreprinderii în car* 
lucrează.

Este important să se rețină fap
tul că contractul de asigurare se 
poate încheia și pe durate repre- 
zentînd un multiplu al duratelor 
de 3 sau 6 luni .corespunzătoare

plătesc 
poliței. 
Cîteva 
acesto-

categoriei tarifare respective, insă 
nu mai mult de 2 ani.

Primele de asigurare se 
în momentul înmînării 
pentru întreaga perioadă, 
amănunte despre valoarea
ra : pentru persoanele cuprinse în 
categoria I tarifară (instructorii de 
sport, antrenorii, profesorii de 
educație fizică, lucrătorii din fa
bricile de articole de menaj, de 
voiaj, de bijuterii, din comerț, con
fecții din hîrtie și piele, îmbrăcă
minte, dulgherii, reporterii, func
ționarii administrativi de orice fel. 
etc.) — prima de asigurare este de 
12 lei pe 6 luni.

ASIGURAREA PENTRU SUME ASIGURATE CONVENITE
Această asigurare se poate în

cheia pe durata de 1 an pînă la 
5 ani inclusiv, suma asigurată — 
atît pentru invaliditate permanen
ta totală, cît și pentru depes — ne- 
putînd fi mai mică de 5.000 de lei.

Suma asigurată pentru invalidi
tate permanentă totală poate fi 
egală sau mai mare deeît suma 
âșigurată pentru deces, fără Ipsă 
a depăși dublul acesteia. La aceas
tă formă de asigurare primele se 
plătesc fie în momentul înmînării 
poliței de asigurare (pentru în
treaga durată), fie în rate anuale, 
semestriale sap trimestriale — an- 
ticippt. Prjmele pot fi plătite și 
în rate lunare, dacă o astfel de 
rată nu este mai mică de 8 lei.

Menționăm că, la Inmînarea po
liței, asiguratul achită simultan cea 
dintîi rată de primă, plus o sumă

2 luni. Celelalte 
termenele stabi-

egală cu prima pe 
rate se plătesc Ia 
lite în polițe de asigurare.

Iată în continuare și unele amă
nunte cu privire la primele de a- 
sigurare ce se plătesc de cei care 
se hotărăsc să ia o astfel de mă
sură de prevedere. Astfel, persoa
nele cuprinse la categoria I tari
fară, despre care am amintit mai 
sus, plătesc — la 1.000 de lei sumă 
asigurată pentru fiecare an — cile 
1,6(5 lei pentru invaliditate perma
nentă totală și 1,60 lei pentru 
deceș.

Pentru încheierea asigurării, vă 
puteți adresa responsabililor cu a- 
slgurările din întreprinderi, orga
nizații economice și instituții, agen- 
ților și inspectorilor de asigurare 
sau — direct — oricărei unități te
ritoriale ADAS.

(3825)
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DUPĂ VERIFICAREA DE MIERCURI A LOTULUI
IU mare din pag. 1)

vești, Elveția la Zurich, Cehoslovacia 
la Guadalajara sau făcea meci egal 
cu B.F.G. la Stuttgart! „Unsprezece- 
le“ nostru national poate căpăta noi 
potențe valorise prin recuperarea, 
mai intii fizică și apoi ca randament, 
a lui Dumitru, prin reincorporarea 
lui Dinu, prin recuperarea altor ju
cători de valoare aflați, deocamdată 
din diverse motive în afara lotului 
național. Eforturile federației, ale 
tehnicienilor săi, ale antrenorului 
echipei, trebuie, prin urmare. în
dreptate în ambele sensuri, adică 
ațît spre continua creștere a capaci
tății de joc, de exprimare în teren a 
garniturii actuale, cit și spre recupe
rarea tuturor jucătorilor noștri con- 
șacrați. spre valorificarea experienței 
lor.

Și acum, scurte notații asupra ju
cătorilor care au apărut pe țeren 
miercuri. Adamache șî-a făcut dato
ria cu succes ; în prima repriză a 
avpț două intervenții excepționale; 
după pauză a fost m'ai puțin Solicitat 
dar a apărat cu siguranță. Sătmărea- 
nu. util în ofensivă, a fost în-â de 
cîteva ori trecut cu ușurință de Si- 
mov, mai ales în primele minute. 
Dobrău e un jucător sobru, plin ce 
energig, îi trebuie însă mai multă ex
periență, pe care, la vîrsta sa. o poate 
căpăta Antonescu a fost o s—-pri.ă

plăcută, muncind malt si n»a- f^s~l- - 
o evidentă aorisșă de a se i-psi-- 
Prea— activ uneori (dad s-a dus fa 
atac, după jnarien Dinu") a ca= 
riscat dar e-'.e. credem xzi. m cm 
pe care lotul trebuie sâ-1 «dopte. 
Ceea ce nt> înseamnă. des-<ar, d 
problema cuplului de fuadas; ceatra.: 
tret„:e ștearsă de ne ager, 'a ore«-— 
pârilor. <m aice chiar— gri.iicr ! R-- 
marcab.lâ. mierruri. si crutr-.rujia ia 
atac (chiar ș: a co<ateina|iî ae arac 
ă lui Delcaași dar - t trebuie să-ș. 
tempereze eiazurdt, rețlaiud d i- •— 
inte de orice este apărător. A»ca î; 
Nunweiller s-au luptat ca Ezijkacmu 
mai mult poate, de rit alții c-j teren.. 
greu, dar au dovedit resurse- Trer _:e 
să reflecteze însă mai mm: asepra 
importantei jocului direct ; asapra 
ponderii pe care jocul lor • are ■» 
orientarea generală a echipei, pe za r 
o dorim patruasp de mișcare, de spi
rit pfeosîv. de Pipe in adiocime. In 
atac, Dobrin a fătut
de o mare frumusețe, joefad faceliat 
variat, cu mjlU *pWbiMBBBt Hbti 
rul Roznai, țpai activ - pțrt

...
reluare. Este un ;jzăt:r r. a 
se dep'.i .ză bine, are s.mș.i

ra fi

■-

AL»*

»â^r.L • i
li Dresa»,.

UN PUNCT
DE VEDERE

AL CLUBULUI
STEAGUL ROȘU

BRAȘOV
în legătură cu accidentarea jucă

torului brașovean Marin Oitear.u, in 
minutul 85 al meciului cu Rapid, 
la redacție ne-a sosit o scrisoare din 
partea clubului sportiv .Steagul 
Roșu", semnată de președintele să— 
iov. Ion Indrei.

In această scrisoare, clubul bra
șovean afirmă că jucătorul rap—i.st 
Nâsturescu l-a lovit intcațiooa: pe 
Olteanu tpunindu-i o .:a pă~, după 
ce arbitrul fluierase $i opnse jocul 
pentru un fauiti, ztefîind dec. ce 
acord cu punctul de vedere expri
mat de trimisul nostru-

In urma acestei scrUarL re-am a- 
dresax și observatorului fetâera. 
CCocrel Drăgușinj. Acesta Le-a de-

câ «prc€.ÂZ<i x*_
Kăsjurescu drept -taulx ce joc*.

la orice caz. accidentare* ha Ot- 
teasu este regretabuA cu aci: -=a. 
Sririt eu ci: acest talentat ^ocăcoe * 
C-TSGK in uiumul t-~rț> * frv- 
snasă afirma.-e. mer-.:e> safe fcrrf 
reretit recunoscute șe pnn rterrarra 
ia 30012

DUMINICA,
ÎN CAPITALĂ
Stadionul 23 August, ora 13,30 : R = - 

pid — Petrolul Ploiești (tineret-re- 
zerve) ; ora 15,30: Rapid — Petrei.:'. 
Ploiești (Divizia A) ;

Stadionul Dinamo, 
mo — Steagul roșu 
ora 15,30: Dinamo 
(Divizia A) ;

Stadionul Metajul,
— Politehnica Iași (Divizia B) ;

Terenil Electronica, ora 11 : Elec
tronica Obor — Tehnometai (Divizia 
C) :

Terenul Laromet, ora 11 : Laromet
— Flacăra roșie (Divizia C) ;

Terenul Constructorul. ora 13 ■ 
Unirea Tricolor — Autobuzul (Divi
zia C) ;

Țerenul Voința, ora 11 i Voința — 
Sirena (Divizia (A.

ora 13,30 : Dir.a- 
(tineret-rezervsi ț 
— Steagul roșu
ora 11 : Metalul

LACUL URSU SOVATA - 
KINIZSI DEBREȚIN 2-1 (1-0)

La Sovata a avut Ioc primul meci 
internațional de fotbal intre forma
ția locală Lacul Ursu, din Divizia C, 
și echipa maghiară Kinizsi cin De
brețin, formație care activează în 
cea de a IH-a ligă a campionatului 
Ungariei. Meciul s-a ridicat la un 
bun nivel tehnic și a fost urmărit 
de un mare număr de spectatori. 
Au marcat Bordâș (min. 10 — au
togol) și Engi (min. 77) pentru lo
calnici, respectiv, Bone (min. 86).

A. FEKETE-coresp.

...Miercuri dimineață. Aflăm că 
Marin Olteanu, cea mai încercată 
victimă din ultima etapă, va fi ope
rat la spitalul de Urgență. Doctorul 
Dumitru Tomescu și-a părăsit trico
lorii venind special să-l opereze pe 
cel ce trebuia să debuteze în echipa 
națională. N-a fost, deci, fractură, 
cum au zis unii duminică seara. De 
la „informații" aflăm că operația a 
înc.eput. Așteptare lungă. De mai 
bine de' o oră și jumătate, urcăm la 
„trei, Ta ortOpfedie“. Doctorul își spri
jină capul în palma dreaptă. E obosit 
după lunga luptă cu bisturiul și cu 
ligamentele. O undă de bucurie îi a- 
coperă însă, față : „Una din cele mai 
grele operații pe care le-am efectuat !“

— în fond, care a fost diagnosti
cul exact?

— Etorsă gravă de genunchi. Adică, 
ruptură de ligament intern, ruptura 
ligamentului încrucișat, ruptură de 
menise. Aud că tot cu piciorul drept 
a mai avut necazuri în iarnă, în Ma
roc. Așa se explică, poate; gravita
tea accidentului. Regret accidentul a- 
cesta care a însemnat un debut ratat 
ca și faptul că minimum șase luni 
Olteanu nu va mai juca fotbal. Acum 
însă, djn punct de vedere al opera
ției, sînt sptisfăcul și optimist.

— Ce vrea să însemne acest opti
mism al dv. ?

— Că Olteanu va țnai juca fotbal, 
și încă de performanță și va uita 
momentul acesta trist pentru el. Da
că nu aveam speranța asta, nu urgen
tam intervenția chirurgicală. Se pu
tea rezolva și fără bisturiu, dar după 
un an, doi, exista riscul ca piciorul 
să cedeze iar. Acum însă, totul de
pinde de voința lui, de dragostea lui 
pentru fotbal, de tăria sa de carac
ter, calități atît de necesare după ce 
i se va scoate ghipsul.

— Nici o grijă, tovarășe Tomescu, 
e serios și iubește fotbalul cu pasiu
ne, de cîrjd era copil în Paptilimon, 
la Mețalul. Se poate discuta cu el ?...

...'Camera 353. în patul de lîrtgă 
geam, Marin Olteanu. Up aparat de 
?adio‘ revarsă o melodi.e calmă. Dis
cuția demarează greu. Acum trei 
sferturi de oră băiatul acesta era 
încă pe masa de operație. Răsfoiește 
ultimul număr al revistei „Fqtbal“. 
Cînd își vede fotografia, în dreptul 
călui mâi buri om al meciului în care 
s-a accidentat, oftează lung : „Mai 
bine primeam nota 4 și nu eram azi 
aici ! Așa sînt eu. ghinionist I îna
intea meciului cu Danemarca, de la 
Cppephaga, cînd să fiu chemat la lot, 
fac gripă. In Maroc, dau un autogol, 
care n-a fost din vina mea, și pierd 
echipa. Intru în ultimul joc, la 'Tan
ge ■ 6 minyte și fac ruptură de 
mușetii ta drpptul. Actjm... Dar ce 
rost mai au regretele !“ Estă limpede 
că „băiatul acesta sfios și cuminte 
ca o domnișoară?, cum i-a zis q soră, 
e un temperament .destul de tare, 
care se ridică deasupra durerii.

— Hai să discutăm deschis, Mari
ne ! Crezi că Nășturescu A VRUT să 
te loveas.ă ?

— Cred ! Eu trăiesc cu impresia 
asta ! Ani fost lingă el ; dv. ați fost 
la nu știu ciți metri, în afara tere
nului. Poate greșesc, dar eu cu im
presia asta trăiesc I Acum, cS a vrut, 
că nu a vrut, faptul e consumat...

— Crezi că nu al și țu partea ta

W

GIOCONDĂ, DEOCAMDATĂ FĂRĂ SURIS!
Reaece ș in mare șoaptă, ca să nu ne audă con- 

c„ er.c, dacă s-cz putea chiar pe mutește, prin 
semne, șâ o spunem sincer și vesel : echipa 
Rom; e ae fotbal nu s-a mișcat rău, pc ară
tura 
na 
gării 
cr.ua ca:e trei 
mișcat ezteert, 
cce»a s a <ăzu 
rabd cu cil
-•■ o șcactă v-aș mai putea îngina citeva tangouri... 

A dacă echipa ar fi făcut meci nul 
pc-tat c-e.-.tacl, dacă Angelo np

— r introdus pc Hajnol, pe Rbznai, 
p« Axes cș fi sărit ca ars, și aș fi 
eescr t o cură c-t o șură fie și pen
tru ua acei oe antrenament. Ce, un 
■ce ce crtre-ament nu e bun pentru 
o C3-:c-c pentru un mic exercițiu de 
trtL. Parcă eu n-aș putea sări la 
Arșevo se i spus .reo două pentru 
cc >-c C3.i p-ematur pe Roznai iij na- 
t ccc'i * F nă acum i-am dat cu pa-
- ^3 cu re oferă noutăți și e con- 
se-ctcr Ac.ar aș putea lua de git,

că prea face pe inovatorul..
O- e cute* foc* cu omul ăsta, cu 
swișr este f ndcă și ei fac ce vor 
c. ocștn. Dar in timp ce noi,

daco
tă o spunem sincer și

el ae fotbal nu s-a mișcat rău,
aceea ae teren ; echipa României de fotbal 
pierdut meciul de antrenament cu bul- 

s r e făcut meci nul; a dat chiar cinci goluri, 
foarte, foarte frumoase ; Dobrin ș-a 
Radu a muncit ca un mines Roznai 
binișor, Hojnal a dat un pas memo- 

iiul, Lucescu a fost serios, și ținînd-o tot

»i s-ar fi com-

'I

.......

chibiții, nu ne 
-r. - rr: •« de zugzwong (cum se zice

zz-z cind cnce joci e mat) — ei 
: -• z-zzz secă, riscă să fie mat. Fotbalul
• ou safe bl care chibiții pot face oricind mat pe 
sz-. u»i C*a*ct sr-st — in vorba între noi, dar mai 
wu*es dbac* decit șahul, unde România a prins o 
OUțnbcăă de ie buci la ochi de uimire, victorii după 
»> — -•- -3*—» cc-e re i”-piedică să învingem cu 
1—C s< să ■* ■ahuMim cu un 2'h—I1.'?, probleme du-

: --- c-'tre crimii patru din
jrr« kr- p-- cot. c jdc ce ne-om calificat in

■ -i..s r. cc:- oe - -ă ți sudori reci, lată de unde
■ k--« « o.'-'sc — dar ce ță-i faci dacă la

Beta: u e mai fascinant decit per-
O După cum nu știu ciți oa-

ce.-a din 
a ieere ocex-s c=r« se 

o cbueoa cu țipete
j*e- - Vctofăle la

după ce au biruit descurajarea și deruta, chemind 
cu chiote nebune norocul, victoriile acelea meritau 
să fie văzute, ca să ne mai aerisim puțin de intoxi
cația cu Dumitrii și Răaucani... (Superb, absolut în- 
cintător articolul lui Fănuș, monologul lui de înger 
cu coadă de păun aflat în slujba Rapidului — om 
șă ajung să țin cu Rapidul nu pentru că acolo apă
ră Tamango, ci fiindcă-l apără Fănuș).

Dar mai tare decît șahiștii, decît Groman, decît 
Dobrin, mai strălucitor decît fotbalistul numit Năstase 
(cine e acest tovarăș? Unde a mai jucat?) mi sa 
părut duminică Dem Râduipscu, actorul poreclit de noi 
și ,,Bibanul', invitat in studio să comenteze meciul ‘ 

de box Clay — Patterson. Un tele-e- 
veniment I Țopescu și Vornicu erau 
groggy, după trei poante și patru ex
presii „bombă”, Bibanul amestecînd 
adorabil bunul simț, plăcerea de a 
șueta și a bate cîmpii cu un umor 
enorm și candid.

Plasticitatea cuvintelor — cum ar fi 
apariția unui boxer „care nu putea fi 
tăiat decit cu bomfaierul... sau ru
gămintea de a nu fi considerat „un 
Moisil al boxului"..., — bonomia, in
teligența unor observații privitoare la 
meseria de actor și de crainic tv., la 
sport ca „parte din estetica vieții", la 
poezia cailor, reportajul său de la 

mecipl din copilărie dintre boxerii din Drăgâșani și 
cei din Rm. Vilcea, toate la un loc mă fac să le strig 
celor de la emisiunea „360 de grade" : mai aduce- 
ți-l I să mai vină I sportul are neveie de amatori ca 
Bibanul I

Ca să nu mai spun cită dreptate avea artistul cînd 
ne-a pus în gardă cu privire la finala „Cupei Davis" : 
meciul nu e jucat, ne-a spus Domnia Sa, cu acea 
„față" inimitabilă —, 
luați ușor, „am 
ambițios"... Mai 
decîț un singur 
din sala Dalles, 
dată fără surîs. Acel cetățean Georgescu era de pă
rere că dacă învingem cu 3—2 e un rezultat de 
ajuns de onorabil... O mie de ani să mă fi gîndit 
și nu mi-ar fi trecut prin cap că așa se zice I... Vor
ba lui nenea lancu : „Nene, vino să te pup !...'

auzit 
bine 
om, • 
aflat

nu vă culcați pe o ureche, n-o 
că Smith e un individ foarte 
decît Bibanul nu s-a exprimat 
un interlocutor al lui Țopescu 
lingă acea Giocondă deocam-

BELPHEGOR

—T

HALAGIAN VA URMĂRI
PE REAL MADRID

Arbitru român la un curs In Iugoslavia

George MJHALACHE

MECIURI INTERNATIONALE

SPANIA ARGENTINA

DIN NECAZURILE ACTIVITĂȚI

— O se-ntimplâ cu Surdan ? Nu 
l-im vâzut in echipa...

la 25 octombrie, 
va juca un meci 
campionatul Spa- 
sau 22 octombrie,

ve
la 
fi

— Credeți că. in sfirșit. „Poli*...

sfirșinil acestui an veți auzi mai 
ces de ei... vă asigur...

— Și-a terminat stagiul militar. 
El va reintra, foarte curînd, proba
bil pe postul de fundaș sau la mij
locul terenului, unde va fi mai mul
tă nevoie—

VIA : Măriei — Krivokucea, Stepa- 
oovict. Paulovici, liatalinski (Hol
ier;. Paunovick Pelkovici, Aciinovici, 
Ba je viei. \ ladici, Geaici.

semnul de noapte, pri- 
pmoarâ și se prăpădesc 
mari „un coș' la care 
Ungaria și Polonia, mai 

e ser.-se. d.pc ce ou fost conduse,

— —Va intra în „A“ ? Vom 
oea_ Deocamdată, iată sintem 
jumătaum turului.. Ce-o mai 
vccs» vedea—

L ECHIPEI DE TINERET

J

1 ~

IN OBIECTIV,

nz •
&, -ry > s*

—-1

nr
—u răriră

?up:j pentru balon fundașul dreapta spaniol Jose Lins (echipament de 
. „riz-e i'nciiAă) și mijlocașul argentinian Rols. (Rază din meciul amical 

; — Argentina, desfășurat miercuri seara pe ștadionul „Santiago 
Bernabeu'" din Madrid, ciștigat cu 1—0 de echipa spaniolă}

Aurelio

AXGIJA: ShiltM—Mills.

.Subsrmtuwl Gbeorgbiti MUuil. arbi
tru de fotbal aparrîcmd de Coiegiul ju
dețean Ilfov, delegat să eoodue Jocul 
dintre Constnretbrnl Galați si lALf. 
Medțridia. deetar următoarele :

— tn mia. șa al jocului, la o centrare 
In careul oaspeților, sar ta cap doi ju
cători. După ce ău revenit la sol. fun
dașul central de la LM.f.M. ii aplică

tarea unor exerci 
fel să elîtnise dc 
pregnar.te a^e 
iași Unui, se strâd—-es. 
mai temeinic .llMe < 
sit In meciul cficia..

Intilnirea echipei di 
ținută miercuri dupâ-a 
compania Fenolului Fi 
avut caracterul mai Ic. 
tit. ci de veriflenre a 1 
actual al lotului ce v« 
în deplasare, peste două să 
— in campionatul europea: 
neret. Deci, era de așrecta 
compon cn ții lotuluL care c 
au și fost folosiți pe o dur 
mică sau mat mare, să evc-lueze -a 
nivelul maxim, să areieae ia tm - 
cunoțflnțeie lor per. mu a arăta ci 
pot reprezenta cu ciasa» X- iau. — 
nostru in coatpeu^a europe. - r. Dcr. 
comportarea loc s-a situat ca ara-: 
sub limita posibilităților t-nce -. 
tehnice. Este adevărat, așa c. 
amintit și in cronica meci_L.
tul de tineret a încercat să evolue
ze la un nivel cit mai apropiat ce
rințelor, dar, cu toate modi licări '.e 
efectuate pe parcursul jocul—, ca-

c

si

TEMERI Șl... SPERANȚE
TIMIȘOARALA „POLI

LIBUDA ANGLIA
SUSPENDAT
PE VIATA!

Intrucît pînă 
Real Madrid nu 
în deplasare, în 
niei, decît lt) 21
antrenorul piteștenilor, FI. Halagian, 
se va deplasa atunci în Spania. La 
această dată Real Madrid va juca 
la Saragossa. Prilej pentru Hala
gian de a se documenta asupra ma
nierei de joc a madrilenilor, în de
plasare.

Arbitrul S. Mîndreș, vice-preșeCTinte al 
colegiului central, participă zilele aces
tea la un curs international de arbitri, 
organizat de federația iugoslavă la O- 
patija. Cursul se desfășoară în zilele de 
13. 14 și 15 octombrie.

IUGOSLAVIA 1-1 [1-0]

de vină în faza aceea bieate- 
Arbitrul fluierase—

Qlteanu tace. Cere un Ci:-:
— Dacă aș fi știut ce se utiapii L- 

Trebuia să rantin' la pauză 
bina...

— De ce trebuia
— Acum o lună am avut o 

la dreptul. Și după zece minate ă_n 
riieciul cu Rapid am început - 
dureri pină in zona genunea . _ 
D„, n-am vrut să ies. Fu-esem con
vocat, doar, Ia lotul nați.u»! ’ Toc
mai cind îmi luasem gindul de ta eL 
deși de trei ani și jumătate de cind 
jQp la Brașov nu știu dacă am făcut 
trei meciuri slabe. La pauzi. $erbă- 
noiu a inceput să se încălzească. Tre
buia să-l înlocuiască pe Gh. rgb ;. 
I-am făcut semn antrenorul. Proca 
să nu-l inlocuiascâ. spunindu-, că u 
riu ină simt prea bine și că nu șt:a 
cit o să mai joc. Dacă știam ce ml 
așteaptă, rămineam la cabină, lăsata 
și naționala și top

— Chiar nu te mai gîr.destt la r a
țională ?

— In primul rînd mă giodesc să 
joc la echipa mea de club. După 
aceea o să mă gindesc ți la oatîouă- 
13. Mai este pina voi intra iar ia te
ren... Dr. Tomescu ce v-a spus

— Dr. Tomescu mi-a sous vă 
depinde acum de tine, de vein, 
de felul cum 'ubești fotbalul.

Fața lui Qlteanu se des:;.-.ăe, la 
semn de bucurie sinceră. S-coîește ne 
degete și spune : „Duminică e a cin-

Gaxdele a. 
prin Royle. 

esalarea da-
48 de

Angonese 
formații : 
Lampard.

Pe Stadionul ..Santiago Bernabeu ‘ 
din Madrid, in prezența a peste 

IHH> de spectatori, s-a desfășurat 
intilnirea internațională amicală 
dintre selecționatele Spaniei și Ar
gentinei. Fotbaliștii spanioli au ter
minat învingători cu scorul de 1—0 
(1—t»> prin golul înscris in minutul 
32 de Asensi.

ȘTIRI. REZULTATE

Duralnipa trecută s-au c-spu-.at jocu- . 
rile celei de a Vin-a etape a Diviziei 
C. Puține victorii in deplasare. Cea mal 
prețioasa — Mureșul Deva, .a GPelar, 
Unde de regulă toate ecliipeie pceaca 
Învinse. D® asempnea, nici scoruri marț 
n-au fost prea multe’: Someșul Beclean 
a pierdut iâr eu 5—0. la Tg. Mureș, 
Minerul Motru — echipa cu cele mai 
multe goluri înscrise, 29 — a ciștigat 
qu S—fl medul cu Pandurii Țg. Jiu, tot 
cu 6—0 a învins și Oltul SI. Glieorghe 
pe Forestierul Tg. Secuiesc, iar cu Ș— 0 
au mai ciștigat Prahova Ploiești icj 
Petrolul Berea), Bihoreana Marghita 
(cu Bradul Vișeu) și Victoria Cărei (cu 
Mirjerul Baia Borșa). Destul de puține 
șl amănuntele „de culise" furnizate de 
corespondenții noștri : meciul Autobu
zul București — Sportul Ciorosîrla. ia 
care au asțstat maximum 100 de spec
tatori" plătitori. a fost condus de o bri
gadă din... Galați, deci yppiți dg la mai 
bine de 200 de ’ km, deși partida nu 
amțnța deloc Virtutl ,4e derby. Bineîn
țeles. fondurile echipei gazdă, după ple
carea at-bițrilor, au fost serios zdrun
cinate... ; lbșeanul Cupermaii (transfe
rai după cum se știe de lă Politehnica 
Ia Uțiițea Iași — echipă aflată în acest 
moment pe ultimul foc a) serigi I) 
a ratat un u m în minutul 86. și echi
pa (în care mal joacă și Moldoveanul 
a pierdut cu 2—0. pe teren propriu, 
meciul cu noua promovată Străduința Suceava I '

Așa că — din lipsă de date suficiente 
— am coborît la F.R.F. și am deschis 
doșarul în care erau adunate toate foi
te de arbitrai șl raporatele observatori
lor federali de la meciuri': etapei tre
cute, Și am dat peste ;

DIVIZIA C

un pumn In stomac adversarii «ii, care 
cade la pâmint. Fiind foarte aproape de 
fază, am acordat fără ezitare 11 m, la 
care nicj un jucător de pe teren n-a 
protestat (n. n. — scorul era în acel 
moment 0—0).

Cînd mingea a fost așezată insă la 
punctul de ia 11 m. la marginea tere
nului a venit antrenorul oaspeților, Za- 
hăria, care a strigat : „pe el. nu-1 lă- 
sațl cupă care toată echipa a înce
put să protesteze. împingîpdu-mă, tră- 
gind de mine, ca să revin asupra deci
ziei. După două minute, fiind ferm 
poziție, spiritele s-au mai calmat 
lovitura a putut fi executată.

— In min. 65, gazdele au înscris 
doilea gol în urma unei faze în care
apărător a luftat și înaintașul gălățean 
a înscris nestingherit. Acum au început 
însă alte proteste, jucătorii de Ia 
I.M.U.M. zicînd, unii, că a fost fault în 
atac, alții, că ar fi fost ofsaid, nici ei

pe 
Și

al 
un

dm a 
harta

Dup4

meetLa _ ___ ___
Tomnatic J—«>. Gfc- Scăvare.»

< ca.-ahsebeț> «Oa&țt p» 'JbcBai* 
oaspeți lazan s: lacra, in crea rr 
abateri care Pe la regr'a—:f— Os Joc. 
„Ambii ffliB insultat, apoi cu-aa «*<a 
ră sint escroc, că am fesa U ei. n-m 
Îmbătat, că pe deasupra am plecat șl cp 
i .-.li/a p-:::a acasă și anta ii eSaria S 
Precizez cT. împreună cu I. KT;ier și 
L. Szabo — care pot H martori — am 
arbitrat irur-adevțr La lomnauc. dax 
in valiză n-am plecat decît cu eciu- 
pamehtuL..-

Prin urmare, insulte, calomnii - Trist. 
Iată singurul lucru pe care îi n.pu
tem spune. E trist că pe terf.zri-'e noas
tre de fotbal se trial găsesc tnci > . )«»-.. 
E trist că oameni cu părut ».b tint 
nevoiți să ascu'te asemenea Insu'.-.e. Ar 
fi însă și mai trisf dacă n-am fece ni
mic pentru ca situația să se schimbe. 
F.R.F. și Corr.Aia sa dg OismpUriă « 
buie să-și spună cuvlrtul—

D. GlAUR

COMUHSUl SPECIAL PRIMOSPOIIT Dt DUMINICĂ
Concursul special Pronosport de dumt- 

mcă 15 octombrie a.c., oferă participan- 
țiior clștiguri suplimentare din ond 
special în valoare de 250.OOo lei, din carp 
2 autoturisme : 1 DACIA 1300 și 1 TRA
BANT 601. Deci, la acest concurs -- in 
afara câștigurilor obișnuite în bani — se mai pot .obține cîștîguri suplimentare 
în bani de valoare variabilă și autotu
risme. Cele două autoturisme vdr fi 
acordate prin tragere la sorți.

Participarea se face pe aceleași 
tine (bilete) cu care se joacă la 
cursurile obișnuite Șl cu aceleași 
de participare. Precizăm Că numai:eie (buletinele) cu o taxă de participare 
de minimum 15 Iei iau parte și la c®tț- 
gurile suplimentare în bani și allto- 
rurisme."

Publicăm în continuare programul a- 
cestul concurs : I : Dinamo — Steagul roșu ; n: A.S.A. Tg. Mures — F.C. At-- 
«eș ; HI; S.C. Bacău — Steaua ; IV ;

bulc- 
eon- 
taxp 
oile-

Rapid — Petrolul ; V : Jiul — C.F.R. 
Cluj ; VI : Farul — Universitatea Cra
iova ; VII : Universitatea Cluj — Spor
tul ’ studențesc ; VIII : U. T. Arad — 
C.Ș.M. Reșița ; I£ : Bologna — Roma ; 
X : Laziq — Juventus ; XI : sampdoria 
— Intămazionale ; XII : Verona — Fio
rentina ; XIII : Cagliari — Palermo.

• înscrierile pentru „RALIUL AUTOMOBILISTIC AL CISTIGĂTORILOR LA 
LOTO-PRONOSPORT", continuă. “ 
cșst raliu se oîeră importante 
in obiecte și' bani. Autoturismele 
tra în concurs. în clasament împărțite pe următoarele clase: 
TRABANT ; cl. II : FIAT ,85,0 ; III . 
DA IV : DACIA 1100 : V : MOSKVICI : 
VI : DACIA 1300 ; VII : special (alte ti
puri de mașini).

Rubrică redactată 
de LOTO-PRONOSPORT

La a- premii 
vor in- 
cornun, 
ci. I : : SKO-

cr.ua
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Echipa României, in titnpul festivității tragerii la sorți, ieri, in sala de marmoră a Casei Centrale a Armatei

DERBYUL MONDIAL NASTASE - SMITH
(Urmare din pag. l)

scrise. Ilie Năstase a lansat primul 
atac : „Foarte bine I O dată și odată 
tot trebuia să joc cu Stan. Foarte 
bine 1“ Țiriac zîmbea calm. Pentru 
el erau importanți nu atît sorții, cît 
numele celui de-al doilea american. 
„German este un mare jucător. 
Vreau să vă reamintesc că acest 
Tom Gorman este nici mai mult, 
nici mai puțin, decît semifinalistul 
Wimbledonului de anul trecut și 
Forest Hillsului din acest an. Cu 
toate acestea, Tom este un jucător 
care-mi convine mai mult decît 
Solomon. O spun direct I"

în rotonda de lingă Sala Coloa
nelor, Stan Smith. Ilie Năstase, Ion 
Țiriac și Tom Gorman, își stringeau 
mîinile zîmbind. Dar, în privirile

Cărți poștale ilustrate la 
dispoziția iubitorilor 

tenisului
începînd de ieri, Direcția de 

expediere a presei București 
vînzare la toate 

din Ca
ii ustrate 
doi te- 
Năstase

a pus in 
chioșcurile de ziare 
pitală cărți poștale 
cu fotografiile celor 
nismeni români Ilie
și Ion Țiriac, Prețul unei cărți 
poștale este de 1 leu.

tuturor se simțea aviditatea cu care 
voiau să-și citească gîndurile...

Cineva îmi spunea, privindu-i: 
„Stan Smith are o stăpînire pe care 
nu i-o cunoșteam. Aseară am vă
zut trei filme împreună, dar el era 
mereu cu gîndul la meci. La un 
moment dat mi-a spus • „Acest Năs- 
tase este un jucător fantastic. Une
ori îți este imposibil să găsești o 
replică. Imaginează-ți cît îmi va fi 
de greu*.

Sala comentează. Unii salută sor
ții. Alții au rezerve. Primilor le 
plac meciurile care se încheie prin 
k.o. Ceilalți preferă deciziile la 
puncte Unii ar fi preferat un Năs
tase — Smith în ultimul meci, ca 
într-o apoteoză Alții sînt mulțumiți 
de faptul că la sprintul final se 
angajează Năstase și Gorman.. Cei 
mai mulți reflectează... filozofic: 
„Orice tragere la sorți e privită din 
unghiuri diferite. Dar, la nivelul u- 
nor asemenea campioni, jocul sor
ților e mai puțin important. Ce s-ar 
face, însă, cronicarii, dacă n-ar a- 
vea la îndemînă acest formidabil 
pretext de 
ților ?“

...Așadar,
Destinul 

româno-americane pentru 
chea Salatiera de argint își dezvă
luie treptat tainele Alaltăieri a reu
șit să alunge norii, după zile care 
păreau nesfîrșite. Ieri a reușit să 
așeze jucătorii exact în poziția de 
la Charlotte, pentru ca datele re

vanșei să intre perfect in perime
trul echivalențelor.

Astăzi, la amiază, Salatiera de 
argint va trăi 
tele sale cele 
dacă istoria ei 
avut atitea și 
fiș.. Cite din 
in primul șoc, 
la propriu și la figurat, pe ciștigă- 
torul Wimbledon-ului și pe cel de 
la Forest Hills ?

Fie ca această sărbătoare unică 
în istoria sportului românesc să se 
bucure de lumina și dulceața soa
relui nostru de octombrie.

unul dintre momen- 
mai glorioase, chiar 
aproape centenară a 
atitea capete de a- 
finalele ei au opus, 
un meci al amiezei.

PRIMELE

(Urmare din pag. 1)

Iui Gorman. Deși adversarul său a 
fost preferat de Ralston lui Solo
mon tocmai pentru plusul de con
stanță și experiență. Deci, meciul 
cu Gorman se anunță și mai difi
cil pentru Țiri. Totuși, calitățile 
multilaterale demonstrate cu pri
sosință de român ar putea să pri
meze.

Fără îndoială că rezultatele pri
mei zile vor conta in modul de a- 
bordare a meciului de dublu d« 
sîmbătă, care și el apare, în con
dițiile date, ca foarte important. 
Cit de reținuți am fi în aprecieri, 
nu putem însă să nu observăm că 
perechea noastră are un avantaj, 
cel puțin de ordin psihologic, din 
start. Anul trecut la Charlotte, tan
demul Năstase-Țiriac a cîștigat. la 
Smith-Van Dillen, tară să lase vreun 
set. Chiar dacă 
Smith ar fi înregh 
o anumită creștere 
ar putea cîntări 
mult în fața unui 
și în formă ca cel 
mâni. Dacă ar fi 
decît faptul că in cele cinci partide 
de dublu susținute în actuala edi
ție a „Cupei Davis'*. Ilie și Țiri nu 
au pierdut decît un singur set și 
este suficient de elocvent. Dar cu
plul român a scos la iveală și va
lențe cu mult superioare.

In sfîrșit, ziua a treia (dumini
că) programează mai intti partida 
Țiriac—Smith, u—.sl, de intîlnirea 
Năstase—Gorman. Desigur, in func
ție de evoluția >:■: r__ general de
pină atunci, fiecare dintre aceste 
două meciuri își are ponderea lui. 
Cert este că dacă rezultahil final 
n-ar fi încă decis și totul ar de
pinde de Ilie Năstase. atunci, cu 
toate eforturile l 
aproape imposibi 
sprintul spre viei 
ar mai putea fi 
duminică v<xn s 
emoții. Așa câ să așteptăm 
dată să vedem ce 
primele o

O dată a 
sosit si mor 
nesc. îl dori 
în această

partenerul lui 
itrat intre timp 
valorică, ea nu 
totuși atît de 
cuplu aureolat 
alcătuit de ro
șă nu reținem

i Gorman, ar
de crezut că 

:rie al românului 
opr-.L Dar pină 

destule 
leocam- 

tot aduce
r.ec.

re.
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ECOURI

Campionatul european de baschet feminin

ROMÂNIA A ÎNVINS ITALIA (46-38) 
ȘI S-A CALIFICAT ÎN TURNEUL FINAL

BURGAS, 12 (prin telefon, de Ia 
trimisul nostru special).

Joi seara, în ultimul meci sus
ținut în cadrul grupei A a edi
ției a XIH-a a campionatului euro
pean feminin de baschet, reprezen
tativa României a 
rie clară în fata 
(24—17) — într-o 
pentru calificarea 
tre în turneul pentru locurile I—VI. 
Realizînd 
României 
grupa A, 
Sovietice 
Iugoslaviei,

■ui final, care începe sîmbătă 
'arna, reprezentativa României 

de cele ale 
(calificate din 

Cehoslovaciei

obtinut o victo- 
Italiei — 46—38 
întîlnire decisivă 
sportivelor noas-

acest succes, selecționata 
s-a clasat pe locul 3 în 
după formațiile Uniunii 

și Ungariei, și înaintea 
Poloniei și Italiei. în

turnp 
la V;
va evolua alături 
U.R.S.S. și Ungariei 
grupa A), Bulgariei, 
și Franței (grupa B).

Prin victoria obținută în preli
minarii în fața Ungariei, baschet
balistele românce pornesc în tur
neul final, unde vor avea de sus
ținut doar trei meciuri (cu Bul
garia, Cehoslovacia și Franța), cu a- 
vantajul celor două prețioase punc
te, și, teoretic, au asigurat, cteocam-

dată, locul 5 în Europa (față de 
locul 8 pe care l-au cedat atît în 
1968 cît și în 1970).

în partida de joi jucătoarele 
noastre s-au comportat mai bine 
decît în întrecerile anterioare, mai 
ales sub aspectul procentajului rea
lizat la aruncările din acțiune, încă, 
insuficient, dar totuși superior celui 
din partidele precedente. Determi
nante, în acest succes, au fost sis
temul defensiv al formației ro
mâne, combativitatea cu care pur
tătoarele tricourilor naționale au 
luptat pentru recuperări de sub 
ambele panouri și intercepții, pre
cum și respectarea disciplinei tac
tice, îndeosebi în repriza a doua. 
In această perioadă, avînd perma
nent un avans de 9—11 puncte, for
mația tării noastre a utilizat aproa
pe în exclusivitate atacuri pozițio
nale de lungă durată, iar cînd a 
fost cazul a folosit cu succes și ar
ma contraatacului.

Scorul a evoluat la început în fa
voarea adversarelor, care au con
dus cu 6—2 în min. 4. în conti
nuare. tabela de scor a indicat de 
mai multe ori egalitate : 11—11

nou sim-

Nicola 11,
Szabados

LUI ILIE NASTASE 
apropo de cele 4 goluri, mar
cate 
tase

de fotbalistul Viorel Năs

Tizul tău
A marcat
Patru puncte într-un meci;
Tu înscrie măcar... trei /

Al. CLENCIU

e-n formă deci., 
sub ochii mei

PE AGENDA ZILEI
• Aviz important pentru spectatorii 

finalei ! posesorii de bilete pentru tri
buna A vor intra prin str. Florea Teo- 
dorescu, B și D — str. Dr. Pasteur, 
C — str. Dr. Staicovici. Tot pe aceas
tă intrare vor avea acces și reprezen
tanții presei.

• In ședința tehnică s-a stabilit ca 
să se joace cu 6 mingi (de fabricație 
Dunlop), care vor fi schimbate prima 
oară după 7 ghemuri disputate, iar în 
continuare la fiecare 9 ghemuri.

• Transmisiile televizate sînt pro-

IN CAMPIONATUL
MASCULIN DE HANDBAL

(Urmare din pag. 1)

tarului Keil. Ei au ajuns chiar să 
aibă la un moment dat un avan
taj ce părea decisiv i 6—3 (min. 
14). Dar, dinamoviștii și-au găsit 
totuși cadența și, profitînd de fap
tul că adversarii lor au ratat cîte- 
va ocazii clare, au redus din han
dicap și au egalați 6—6 (min 17). 
pentru ca după puțin timp (min. 
.24) să ia chiar conducerea! 8—7.. 
După pauză, lucrurile s-au petre
cut la fel. Clujenii, 
egalat rapid și, din 
dus (11—9 și 12—10), 
sia câ sînt deciși să 
victorie cu mai mult
musețea jocului a constat tocmai 
in faptul că, amenințați de o în
frângere pe teren propriu, handba- 
liștii bucureșteni au acționat mai 
energic, au fost mai atenți în apă
rare și după ce au egalat (12—12, 
In min. 43), s au detașat net. In 
concluzie, Dinamo a obținut o vic
torie meritată, dar pentru care 
a muncit enorm. Au marcat i Mol
dovan (6). Papp (5), Dan Marin (2), 
Comon (2), Dinea, Samungi Licu
— Dinamo, Schobel (6). Tudosie (4), 
Stuparu (3), Capră. Popa — Uni
versitatea. Au condus i V. Cojoca- 
ru și / Mihăilescu — Craiova.

TROTUȘUL — MINAUR BAIA 
MARE 12—11 (6—4). Victorie la li
mită, dar pe deplin meritată și 
obținută la capătul unui joc pal
pitant. Gazdele au condus tot 
timpul și ar fi putut cîștiga mai 
clar, dar au ratat mult, printre 
care și două aruncări de ila 7 
Cele mai multe puncte au fost 
scrise de Blaj (4) și Ghioc (2) 
Trotușul, Alboaica (4), Rotaru
— Minaur. Bun arbitrajul lui Gh. 
Stoicovlcj și M. Stoicovici, Bucu
rești.

in vervă, au 
nou. au con- 
lăsînd impre- 
lupte pentru 
apiomb. Fru-

m.
In

(3)

Gh. GRUNZU, coresp.

INDEPENDENȚA SIBIU — DI
NAMO BRAȘOV 19—15 (10—8).

FINIS PALPITANT 
LA OLIMPIADA DE ȘAH
SKOPLJE, 12 (prin telefon, de Ia 

’rimisul nostru special)
Oboseala și tensiunea nervoasă 

și-au pus amprenta hotărîtor pe 
finișul palpitant al acestei ediții 
jubiliare a Olimpiadei masculine 
de șan. Runda a 14-a, penultima, 
a confirmat starea de spirit care 
domnește în întrecerea celor mai 
puternice echipe ale lumii, dînd 
r.aștere la citeva surprize de mari 
proporții-

Cine și-ar fi putut închipui, de 
pildă, că reprezentativa U.R.S.S., 
cu doi foști campioni mondiali în 
formația 
rundă 
scana 
sere, 
chină

(min. 10), 13—13 (min. 13). Din a- 
cest moment, baschetbalistele ro
mânce iau pentru prima oara 
conducerea, pe care nu o vor mai 
ceda pînă la sfîrșit. Am condus 
cu 18—13 în min. 16, 28—17 în 
min. 24 șj de aici înainte întrece
rea se va reduce la încercările dis
perate ale formației italiene de a 
recupera din handicap. Acestea însă 
s-au lovit cu regularitate de apă
rarea dîrză și tenace a sportivelor 
noastre. Reprezentantele noastre au 
dominat finalul și au cîștigat pe 
merit un meci în# care încordarea 
nervoasă s-a făcut din 
țită la ambele echipe.

Au marcat i Gugiu 14, 
Ciocan 9, Diaconescu 5.
4, Tita 3 (a mai jucat Szabo) pen
tru reprezentativa României res
pectiv, Corsini 2. Milocco 6, Tre- 
vissi 11, Bozzolo 6, Piancastelli 4, 
Bocchi 4, Gorlin 4, Alderighi pen
tru Italia. Au arbitrat foarte bine 
G. Gancev (Bulgaria) și J. Nowak 
(Cehoslovacia).

Alte rezultate — BURGAS : 
U.R.S.S. — Ungaria 73—39 (28—21); 
Polonia — Italia 43—36 (19—15); 
Ungaria — Polonia 52—47 (35—21).

VARNA i Cehoslovacia — Austria 
79—56 (40—15), Bulgaria — Olanda 
53—38 (22—23); Franța — R.D. Ger
mană 58—47 (3.3—25) ; Franța — Au
stria 72—48 (31—18); R.D. Ger
mană — 
La ora 
în curs 
U.R.S.S.
min. 16) 
ria (la Varna).

Vineri, toate echipele au zi de 
urmînd a fi re-
Palatul sportu-

- Olanda 54—53 (23—23). 
convorbirii telefonice, sînt 
de desfășurare

— Iugoslavia 
și Cehoslovacia

meciurile 
(34—25 în 
— Bulga-

Partoș a remizat repede cu Kes- 
tler, iar Ciocâltea l-a învins foarte 
frumos pe marele maestru Darga, 
capturîndu-i dama în 22 de mutări. 
In schimb, Gheorghiu (cu Hiibner) 
și Ghizdavu (cu Pfleger) — ambii 
cu negrele, cum am arătat — au 
ajuns în situații dificile, pierzînd, 
după o apărare lungă și lipsită de 
speranțe. Scor final i 
pentru echipa R.F. a Germaniei.

Continuîndu-și seria
Cehoslovacia a întrecut conforta
bil Elveția (3—1), în timp ce Bul
garia — principala noastră contra
candidată la locul VI — a termi
nat la egalitate cu Spania (2—2), 
într-un 
miză.
marca
— R.D.
slavia — 
timei runde, a 15-a, clasamentul 
este următorul i U.R.S.S. 39, Un
garia 381.'», Iugoslavia 35*/2, Ceho
slovacia 33. R.F. a Germaniei 32, 
România 30’,2, Bulgaria 30, Olanda 
27’ 2. S.U A. 26. R.D. Germană 25. 
Spania 24I.'2. Polonia 23’/2, Dane
marca 21l/±, Suedia 21, Argentina 
20’ 2, Elveția 19. Iată programul 
ultimei runde; Ungaria — R.F. a 
Germaniei, România — U.R.S.S.,
Argentina — Bulgaria, Spania — 
R.D. Germană, S.U.A. — Polonia, 
Iugoslavia — Suedia, Danemarca
— Elveția, Cehoslovacia — Olanda.

în competiția feminină a fost 
programată zi de odihnă. în ulti
ma rundă, a 7-a, urmează să se 
dispute meciurile i Ungaria — 
l.RS.S, Anglia — R.D. Germană, 
Cehoslovacia — Bulgaria și Ro
mânia — R.F. a Germaniei. Adău
găm că înaintea acestei ultime 
runde jucătoarele sovietice sînt 
virtuale câștigătoare ale Olimpia
dei, după cum se poate vedea Și 
din clasament : U.R.S.S. 10. Unga
ria 7-.t, Bulgaria 6Vi. România și 
Cehoslovacia 6. R.F. a Germaniei 
5> 2, R.D. Germană 4. Ar glia 2>.'j.

Valeria ChIOSE

2>/s—lVi

victoriilor,

odihnă, întrecerea 
luată sîmbătă, în 
rilor din Varna.

D. STANCULESCU

TELEX
Raliului auiomo-
s-a încheiat laCea de-a 6-a ediție a 

bilistic al Iugoslaviei - - --------- , .Vmjacka Banja cu victoria sportivului 
italian Rafaele Pinto, care a concurat 
pe o mașină „Fiat 124-S”. La capătul unui 
traseu în lungime de 2 600 km, învingăto
rul a totalizat 6 204 p, fiind urmat de 
campionul polonez Sobieslaw Zasada 
(„Porsche 911“) — 6 511 p și de iugoslavul Jovica Palikovicl („Renault 12 Gor- 
dini“) — 6 84o p. Din cele 79 de echipaje 
aliniate la start, numai 14 au reușit să termine cursa. In urma acestor rezul
tate, în clasamentul campionatului euro
pean de raliuri, pe primul loc a trecut 
Rafaele Plnto cu 95 p, urmat de Sobie
slaw Zasada cu 90 p.■
Intr-un meci internațional de rugby dis
putat la Varșovia, reprezentativa Polo
niei a întrecut cu scorul de 23—9 (7—9) 
selecționata Cehoslovaciei.■
tn etapa a 3-a a campionatului ceho
slovac de hochei pe gheață, echipa Dukla 
Jihlava a surclasat, pe teren propriu, cu 
11—0 (4—0, 3—0, 4—0) formația H. Z. Lit
vinov. Alte rezultate : V. S. Kosice — 
Motor Ceske Budejovice 4—1 (2—o, 0—0, 2—1) ; Sonp Kladno — Sparta Praga 1—1 
(1—0, 0—1, 0—0) ; Tesla Pardubice — Z.K.L, 
Bmo 4—1 (0—0. 1—0, 3—1) ; Skoda Plsen . . - - - - 1).

; 2. 
Tesla Pardubice

prezentată la această 
(Petrosian și Smîslov), va 

Ca prin minune de înfrîn- 
i.n intîlnirea cu modesta e- 
a Argentinei, aflată pe pe
nii loc! ? Sud-americanii, 
probabil de pozițiile bune pe 
t dețineau in acest meci, au 
i» propunerea de a se în- 
renvze la toate cele patru 
(Petrosian — Garcia. Korci- 

etti, Smislov 
►v — Hase), 
e ulterioare 
toni titlului

variațiuni pe tema sor-

sorții au decis.
celei de a treia finale 

străce-

(Urmare din pag. 1)

echipa 
patra 

ît cîș- 
timpul

■ul final 
favoarea

cătorii mei. Mi-a fost toarte grea 
aleg pe echipierul nr. î. dar form 
bună a lui Tom Gorman m-a decis, 
sider că el are șanse mar t 
Solomon, pentru un rerulra» 
în contramarea rachetelor m 
Tiriac-.

ION TIBIAC : .Totdeauna, 
spune că tragerea la sort es-.e 
data aceasta, insă, cu to«u 

cred câ ea este eu o Idee 
i pentru echipe noastră. Eu 

pe Gorman ca adversar, n ce pe- -rește p 
toe ee era oe-eneștr 
te pccueata ets mai de mare rȘspuroOeee.

SB>• Ssax S^et.

— De- 
Așadar, 

au ară- 
olimpic

să piardă acest meci, 
cu scorul de 1—3 ! 
junctură. formația 
iștiga ultima dată 

în 1928. la Haga) 
ivit o șansă cu 

i a forțat Ia ma- 
intilmrea cu te- 

Ohndfi. După pa-

se. Ort.

meci agitat, fără nici o re- 
Celelalte rezultate: Dane- 

Suedia 2V2—lVz, S.U.A. 
Germană 2‘/î—1*/2» Iugo- 
Polonia 3—1. înaintea ul-

— Slovan Bratislava 5—1 (0—0, 3—0. 2- 
Clasament : 1. Dukla Jihlava — 6 p 
Skoda Plsen — 5 p ; 3.
— 4 p.

Întrecerile cam- 
karting. Victoria

La Caen au luat sflrșit 
pionatelor europene de a revenit echipei Angliei (compusă din 
Fullerton, Allen și Fletchner) cu 802 P. 
Pe locurile următoare s-au clasat formațiile R. F. a Germaniei — 786 p, Bel
giei — 735 p. Suediei _  732 p, Elveției —
726 p, Olandei — 685 p etc.

gramate în fiecare zi, 
tă pentru începerea i 
ora 11 pentru vineri și duminică, iar 
sîmbătă — ora 12,30 (cuprinzînd și fes
tivitatea de prezentare a .Cupei Da
vis* și a celor două echipe).

• Ieri, a fost ultima zi de vizio
nare a faimoasei „Salatiere”, în exno 
ziția de la Sala Dalles. Conform 
calcul estimativ, trofeul suprem 
tenisului a fost 
zile, de aproxim; 
tori ai expoziției.

RUGBYȘTII ROMANI
ÎNVINGĂTORI ÎN

6-3 cu selecționata

DIN NOU
ANGLIA
comitatelor

Cornwall-Devon
După ce, în primul meci (destâ

rât sîmbătă. la Rudruth), selec
ționata României a întrecu: selec
ționata comitatului Cornwall cu 
18—3, rugbyștii noștri au susț.r.ut 
— la Devon Porth — cel de-al 
doilea meci din cadrul turneului 
pe care îl întreprind in Anglia. De

-* a 
adversară formația co-. 
(mwal’-Devon, Evoluînd 
s*e așteptări. rugbyștii 
bfinut victoria cu sco- 

(0—0). Vom reveni cu 
1 ziarul nostru de sim-

aceas'j XV-Ie României

ACTUALITATEA LA TENIS
• Intîlnirea internațională de te

nis, desfășurată in trei tururi, in
tre selecționatele de tineret ale An
gliei și Spaniei s-a încheiat la Bar
celona, cu un scor egal : 9—9. In 
ultimul tur s-au înregistrat urmă-

rezu'

VA AVEA LOC MECIUL
FISCHER -MECKING?

Șahistul brazilian Henrique Costa 
Mecking, unul din „copiii minune* ai 
șahului mondial (el a început să joa
ce în mari turnee încă de la virsta 
de 14 ani), a declarat că este dispus 
să-l întîlnească, într-un meci amical, 
la Sao Paulo, pe actualul campion 
al lumii, marele maestru american 
Robert Fischer. Meciul ar urma să 
se desfășoare în luna martie a anu
lui viitor, cheltuielile și bursa cam
pionului mondial fiind suportate în 
întregime de federația braziliană. 
Rămîne de văzut dacă Fischer va 
accepta meciul...

Costa Mecking, consacrat recent 
mare maestru, participă cu echipa 
Braziliei la Olimpiada de șah Je la 
Skoplje.

• In anul viitor se vor organiza 
în S.U.A. 28 de turnee internațio
nale feminine de tenis.. Astfel de 
competiții 
New 
San 
ledo

__  vor avea loc la Dallas, 
Jersey, Forest Hills. Richmond, 
Francisco, Miami Beach. To- 
etc

• Din New- York se anunță câ 
a fost creată Liga nord-americană 
de tenis, al cărui prim campionat 
se va disputa în vara anului 1973 
și va opune echipele principalelor 
orașe din S.U A. și Canada. Preșe
dintele ligii este Charles Reichblum, 
fost comentator de radio și tele
viziune. Formațiile participante Ia 
campionatele ligii nord-americane 
vor fi mixte, cuprinzînd cîte trei 
jucători și două jucătoare fiecare.

ii și e- 
Ro mâniei.

R.F. a 
declarat 
a ce a 

alcătuirea 
aceste con- 

ca echipa 
fel îneît 

amente o- 
albe. Con- 

a nroce- 
i formația i 

Ciocâltea 
negrele) 

reanu nu

In ziua a doua a competiției internațio
nale de tenis pe echipe (tineret), care se 
desfășoară la Madrid, selecționata An
gliei a învins cu 2—1 formația Iugosla
viei. Iată rezultatele înregistrate : Feaver 
— Stavlci 6—2, 6—2 ; Kosak — Collin 3 
6—3. 6—2 ; Collins. Feaver — Stavici,- 
Kosak 6—4, 6—2. Intr-un alt meci, echi
pa Suediei a dispus cu 2—0 de repre
zentativa Italiei.

Meciuri amicale de fotbal
A.S.A. TG. MUREȘ — HONVED BUDAPESTA 2-1 (1-0)

Popularitatea șahului a crescut enorm in ultimele 3—4 luni. Meciul 
Fischer — Spasski, Olimpiada de Ia Skoplje, au ridicat interesul pentru 
sportul minții la cote nebănuite, lată o imagine grăitoare surprinsă oe una 

din străzile orașului Santiago de Chile în timpul unui simultan.
Fotoi PRENSA LATINA

CUPLUL MERCKX SWERTS
A CÎȘTIGAT „TROFEUL BARACCHP

— Cea 
cicliste 

dispută 
formate

ROMA, >12 (Agerpres). 
de-a 31-a ediție a cursei 
„Trofeul Baracchi", care se 
contracronometru de echipe
din cîte doi alergători, a revenit cu
plului belgian Eddy Merckx — Ro
ger Swerts. învingătorii au acope
rit distanța de 109 km, între orașele

Bergamo și Brescia, în 2h 15:01 
(medie orară 48,416 km). Pe locurile 
următoare s-au clasat Gimondi și 
Boifava (Italia) — 2h 17:37, frații 
Gosta si Thomas Pettersson (Sue
dia) — 2h 17:38.
Merckx aceasta a fost a 5-a vic
torie internațională obținută în de
curs de o săptămînă.

Pentru Eddy

BASCHETBALISTII DE LA»
în cadrul turneului internațional 

masculin de baschet de la Wroclaw, 
echipa Steaua București a întîlnit 
formația Ask Kiev, în fața căreia a

STEAUA IN POLONIA
pierdut cu scorul 76—96 (42—46). 
Intr-un alt joc, echipa locală Slansk 
a învins cu 66—58 (29—28) formația 
iugoslavă Industomontaj Zagreb.

TG. MUREȘ, 12 (prin telefon).
Frumos acest amical internațio

nal. Spre deosebire de evoluția 
lor de la C'uj. fotbaliștii de la 
AJS.A. au reușit să depășească 
acel ..punct mort* care apare în 
joc după pauză. Ei au dominat ma
joritatea timpului, construind ata
curi numeroase. în specia! prin 
Czako. Orza. Mureșean s: Naghi. 
Ultimul este autorul celor două

superbe goluri i în 
ce a driblat cinci 
portarul, și în min. 
lent servit de Czako, a reluat ful
gerător în poartă de la 18 m. De 
partea cealaltă, Honved și-a onorat 
poziția de lider în 
maghiar, contraatacând 
culos. Golul oaspeților 
scris în min. 58 de 
■upă o greșeală a portarului Nagel. 
(G. Raețchi).

min. 34, după 
adversari plus 
63 cînd, exce-

campionatul 
foarte peri- 
a fost în- 
Fehervari,

FARUL — CERNO MORE 
VARNA 1—1 (0—1)

CONSTANȚA. 12 (prin telefon). 
Pe un timp foarte frumos, s-a 
disputat la Constanța un meci de 
m r. vel mea u. intre ech:pe!e Fa
rul și Cento More țVarna). tn pri
ma repriză cele mai multe ocazii 
le-au avut gazdele, dar oaspeții 
au deschis sccrul prin Bogomilov 
(min. IIL La 6 minute după pauză 
constănțenii egalează prin Tânase 
care a primit o pasă ideală _de la 
tînărul Rădulescu.
coresp.)

(G. Tameș,

GLORIA BUZĂU — DUNAV 
RUSSE 2—3 (2—1)

BUZĂU, 12 (prin telefon).
Disputat în prezența a 

spectatori, meciul de la 
fost foarte spectaculos, 
cat i Toader (min. 28) 
(min. 40) . pentru gazde, 
Hristov (min. 25 și 78) 
chiov (min. 75) pentru oaspeți. In 
min. 7, buzoianul Tr. Popescu a 
ratat un penalty. (V. Gașpar — co
resp.)

6 000 de 
Buzău a 
Au mar- 
și Dobre 
respectiv 

și Paras-

MARIN IONITA (Dinamo) CAMPION NATIONAL LA SEMIFOND 
CU ADIȚIUNE DE PUNCTE

Pe velodromul Dinamo din Capi
tală au continuat, ieri după aptiază, 
finalele campionatelor naționale pe 
pistă. Vremea bună a creat con
diții optime de concurs celor 35 de 
cicliști prezenți la startul celei mai 
spectaculoase curse pe velodrom : 
semifond cu adițiune de puncte. Pe 
parcursul celor 40 de km (100 de 
ture) au avut loc numeroase tenta
tive de evadare din pluton, unele 
dintre ele reușite. Bătălia pentru 
puncte la acele 33 de sprinturi in
termediare, ca și la cel final, în
cercarea de desprindere și ardoarea 
disputei pentru primul loc au făcut 
diti semifond o întrecere deosebit 
de interesantă, care a plăcut foarte

D. SPÎRLEA A CÎȘTIGAT PROBA
' DE PENTATLON MODERN

mult spectatorilor prezenți, ieri, pe 
velodromul Dinamo. Cursa s-a des
fășurat intr-un ritm foarte rapid, 
fapt ce a determinat abandonul a 
opt cicliști.

Iată clasamentul final: 1. Marin 
Ioniță (Dinamo) 45 p — campion 
național ; 2. Constantin Gonțea
(Steaua) 39 p; 3. Ștefan Laibner (Di
namo) 32 p; 4. Sorin Suditu (Olim
pia) 27 p; 5. Anton Neagoe (Dinamo) 
25 p; 
namo)
20
20
20
16

6. Mircea Romașcanu (Di- 
22 p ; 7. Paul Soare (Steaua) 
8. George Negoescu (Steaua)

9. Ion Cernea (Olimpia)
10. Petre Dolofan (Steaua)

DE

P ;
P ;
p;
p etc.

CĂLĂRIE A CONCURSULUI

TIMIȘOARA, 12 
de la corespondentul 
țean). Pe terenurile 
la Izvin s-a

(prin telefon, 
nostru jude- 

hergheliei de 
desfășurat 

doua proba a concursului 
tatlon modern, călăria. 
puțin de cinci concurenți 
iizat punctajul maxim, departaja
rea făcîndu-se pe baza timpilor 
înregistrați de sportivi. A fost de-

astăzi a 
de pen- 

Nu mai 
au rea-

semnat învingător Dumitru Spîr- 
lea, urmat de Șt. Cosma, C. Călina, 
Gh. Rolic, A. Kim — toți cu 1100 
p, și Francisc Rolic — cu 980 p.

După două 
clasamentului 
nul C. Călina 
de D. Spîrlea — 2 
— 2 100 p.

probe, 
se 
cu

în fruntea 
află bucureștea- 

2 180 p, urmat 
100 p și A Kim

Petru ARCAN


