
UN SUCCES DE PRESTIGIU AL SPORTULUI NOSTRU

REPREZENTATIVA FEMININĂ A ROMÂNIEI, 
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REALIZĂRI IMPORTANTE OBȚIMTE DLPA CE ILIE
DE INDUSTRIA JUDEȚULUI BIHOR

de 
stră-

X—

DE

Partida de dublu

NASTASE A PIERDLT CL
VOINȚA. A ÎNVINS PE

SMITH (0-3). ION TIRIAC, CU

GORMAN (3-2). REALIZÎND
UN ADMIRABIL

EGALITATEA

EFORT

de azi (Nâstase, Țiriac— Smith, van Dillen) 
are un caracter hotâririlor pentru victori a finală. Programul 
începe la ora 12,30, cu festivitatea de prezentare a echipelor

E termină cu bine, spune proverbul 
pe arena Progresul, în prima zi a

și așa a fost 
finalei „Cupei

Sub îndrumarea organizațiilor 
partid colectivele de muncă se 
duiesc să folosească tot mai raționai 
tehnica modernă de care dispun, am
plifică necontenit întrecerea socia
listă, descoperind și valorificând noi 
rezerve interne, folosind tot mai in
tens timpul de lucru. Ca urmare, 
realizările închinate celei de-a 25-a 
aniversări a Republicii sporesc ne
contenit.

Bilanțul prezentat de industria ju
dețului Bihor, pină la expirarea pri
melor 8 luni din anul curent, ilus
trează în mod convingător că cinci
nalul va fi realizat înainte de ter
men.

In preajma Conferinței Naționale 
a partidului, oamenii muncii din in
dustria județului Bihor au raportat 
îndeplinirea aproape în întregime a 
angajamentului anual, iar In prezer.t 
ei raportează că la producția marfă 
depășirile au ajuns la 303 milioane 
lei față de 250 milioane lei anga
jament anual, iar la producția glo
bală a fost obținută o depășire de 
2S0 milioane lei. Sarcina de creș
tere a productivității muncii a fost 
depășită cu 2 la sută.

Depășirea sarcinilor Industriei ~.- 
dețului nostru pe primele 8 Iert se

NUMEROASE ACȚIUNI1

un cadru cu

R

•ce atunci 19t lirtzS er-
aecentuat

zscâ

Durerea 
pe care 

țării

DEDICATE
MARII SĂRBĂTORI IN JUDEȚUL ARGEȘ
Ca pretutindeni în județul Argeș 

sînt organizate ample și importapte 
acțiuni in cinstea aniversării a 25 
de ani de la instaurarea Republicii.

La loc de frunte se situează orga
nizarea la nivelul reședinței de ju
deț, precum și în orașele Cimpuij-.g- 
Muscel, Curtea de Argeș și Topeic- 
veni, de expoziții și micro-expczița 
de prezentare a istoricului sportului 
argeșan și din localitățile respective.

Tn perioada de timp care a mai 
rămas pînă la măreața aniversare 
vor avea loc expuneri pe tema rea
lizărilor mișcării sportive, in secțiile 
de performanță ale cluburilor F. C. 
Argeș, C. S. Pitești, C.S.U. precum 
și î„ asociațiile sportive Dacia, Tex- 
tilistul Mușcelul C. Lung, Liceul cen
tral experimental de atletism C. 
Lung, Clubul Sportiv Orășenesc C. 
Lung, în școlile sportive din Pitești 
și Curtea de Argeș la Montorul, Pe
trochimistul Foresta șl altele, pre
cum și diverse întîlniri cu activiști 
de partid și de stat.

Pe baza indicațiilor organelor lo
cale de partid cluburile și asociațiile 
sportive, societățile tehnico-știir.țifi- 
ce și cultural sportive din marile 
unități industriale și oficiile de tu
rism din județ, vor organiza pe baza 
unui plan deja întocmit, numeroase 
acțiuni de vizitare a locurilor turis
tice, istorice, a unor mari întreprin
deri industriale și cooperatiste, în 
vederea cunoașterii realizărilor ob-

ce 1

Asta seară in sala Giulești

BUCUREȘTI - BELGRAD

Sezonul de toamnă pentru întîlni- 
rile internaționale ale pugiliștilor 
români va fi deschis sîmbătă seara 
în sala Giulești din Capitală, cînd 
pe ringul instalat aici, se vor în
frunta reprezentativele de tineret 
ale orașelor București și Belgrad.

Reuniunea se anunță deosebit de 
interesantă, mai ales că în ambele 
formații vor evolua o serie de tineri 
boxeri în care specialiștii întrevăd 
frumoase prespective.

Reprezentativa Bucureștiului s-a 
pregătit cu atenție in vederea aces
tei întîlniri, iar cei doi antrenori ai 
selecționatei Constantin Cionoiu și 
Marin Diaconeseu au toată încrede
rea că elevii lor vor realiza rezul
tate bune, pe măsura condițiilor de 
pregătire pe care le-au avut la dis
poziție în ultima perioadă.

De altfel, în urma testelor de ve
rificare Ia care a fost supus întregul 
lot avut la dispoziție, cei doi antre
nori au stabilit ca, în această seară, 
să urce treptele ringului următorii 
11 pugiliști, în ordinea categoriilor : 
Viorel Bobe '"Viitorul), Teodor Dinu 
(Voința), Petre Paiu (Metalul), Ma
rin Ploicșteanu (Progresul), Petre 
Anton (Rapid), Dumitru Petropav- 
lovscki (Electromagnetica), GT :or- 
ghe Agapșa (Clubul sportiv școlar), 
Ștefan Barbu (Progresul), Ștefan 
Florea (Steaua), Vasiîe Croitoru 
(Metalul), Hie Mihai (Dinamo).

Vasile Croitoru 
sportivul in care antre
norii selecționatei bucrs- 
reștene iți pun «cri 
speranțe in meciul ca 
echipa Belgradului.
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ADEVARATA LEGE A
*u cel mare, 
■ație? Ar fi 
rate. Singura 
t toate cele- 
ie Nâstase a

juea: cu prudul cd ar putea pierde 
săgurul meci pe care nu avea 
crepcul să-l piardă Un gind care 
țesute impe-zăru numai elanul unei 
narași de o pontase mcompara-

iu tmbune se așternuse tăcerea. 
Hule de spectatori trăiau triste
țea lui llie \ estate. Gindurile se 
indrepcau departe, sp-e Charlotte... 

victoria Iui 
drumul in

xpex

Toți iți aminteau de 
Smith, care deschisese 
iringerii noast~e..

Și atunci. a apă'ut 
Clți s-an gândii, Insă, 
ff-enadier al echipei noastre ar pu
tea ii recapete tn această după 
amiază de foc suflul primei sale 
tinereți ?

Ion Țiriac s-a îndreptat cu gravi
tate spre scaunul arbitrului. In mi
na ltd, racheta părea neînchipuit 
de g-ea. Țiriac era de nepătruns

Jo-. Țiriac. 
că bătrânul

are .a aceasta ora

putini, afirmă că pe Stan 
nu-1 putea învinge nici un 
din lume ieri, la Progresul. 

COLLINS
ne declara :

e gong va răsuna

de la -Boston 
„La 2—0 pen- 

pen-

Oaspeții, sosiți aseară
București, au anunțat că vor pre
zenta pe cei mai buni tineri pugî-

AZI ÎNCEPE CEA
A CAMPIONATULUI

DE-A 24-a EDIȚIE A DIVIZIEI A
NATIONAL MASCULIN DE BASCHETi

Cu toate că. in aceste iile atenua iaMMeSar kMcfeetatai din tara noastră 
este îndreptată asupra evoluției rLFltiewrtvtl ftmlatae la turneul tina] al 
Campionatului European de la Varaa. au : ;»i: de importanță este debutul 
echipelor masculine Intr-o nouă ediție — a XMV-a — a campionatului na
țional. Sperăm că și in 
participante să ofere, 
pină acum.

Citiți in pag. a S-a. 
precum și un material. 
TACOL f

acest nou cam^Kxu: — care începe an _ formațiile 
«tic nou. partide-speetacoL cum ne-au obișnuit S>

la mt>reâ. cărtCe «Se voită »îe 
sugestiv intivulax : -CALITATE.

celor U participame, 
DISCIPLINA. SFLC-

1

t

bine ceea ce se 
ieri după-amiază 
Davis*.

O zi insorită, nesperată după intempestivele ploi,
•.ctv. ,-eoit. ca mărime și organizare, 6 000 de spectatori și ciți tele-
spectatc-î oare (?), schimbind în răstimp de peste 6 ore cele mai 
,-c-c:e stan sufletești, satisfacțiile și decepțiile împletindu-se pînă cînd, 
după eșecui lui llie Năstase in fața lui Stan Smith, Ion Țiriac a reușit 

e’ort admirabil să învingă in extremis pe tînărul și puternicul 
Gorman, egalind situația care devenise otit de critică, după ce 

Ga—c- coi cucea și el cu două seturi la zero. In acel moment, bucuria 
a rost justificată, aplauze prelungite l-au însoțit pe Ion Țiriac 

c e: -ea de pe teren pentru excepționala dăruire în joc care i-a 
cc.i z « .tș-'e de mare. prestigiu și a lăsat deschisă poarta echipei 
Rc-c- ei către o posibilă victorie

Nc smtem ooișnuiți să-l 
partidele importante, așa 

ț. Am trăit ajaturi de 
ținut pumnii stiinși și 
n oceicsi timp succesul

vedem adesea pe Țiriac autodepâșindu-se 
cum a făcut și în meciul cu australianul 
el marile emoții ale finalului cu Gorman, 
ne-am bucurat pentru succesul lujr care 
echipei noastre naționale de tenis. Colegii 

. ce- ooroape Î00 de ziariști de peste hotare, au fost in schimb 
c_- si s-me.u uimiți de Ion Țiriac, nu-și credeau ochilor văzînd cum 

nostiu sporuv reface handicapul de pînă atunci, relansînd dublul 
■z~z-nz ce .Cupa Davis" către cucerirea invidiatului trofeu. Laudele 
z "ts: .oat- nu.'ui* Davis-cupman inundă ozi paginile de sport ale 

tuturor zioreior din lume.
E>:e edevamt că ieri Năstase n-a fost ace! Nasty de la Wimbledon 

ș Fc est s. pentru că in același timp Stan Smith n-a fost același

MAI AMBIȚIOȘI
» 9

DECÎT ORICÎND!

ie. pauze. după meciuri, comentarii 
aprinse pe marginea primelor două 
tocuri de simplu ale finalei, în rin
gurile reprezentanților presei. Unii 
xint de părere că dacă llie nu intra 
In long-sec. alta ar fi fost desfășu
rarea partidei de debut Alții insă, 
si nu 
Smith 
jucător

BUD 
Globe” 
tru Gornian m-am grăbit . _
tru a prinde ediția de prinz a zia
rului meu — să anunț cititorilor 
noștri că Salatiera va traversa din 
nou Oceanul. Cine-și mai putea în
chipui Ce rezerve zac în Ion Tiriac, 
și veritabila lovitură de teatru pe 
care jucătorul român avea să ne-o 
furnizeze în această splendidă zi de 
toamnă. Smith a jucat — pot afir
ma fără rezerve — ca Ia carte, 
servicii foarte bune și retururi 
desea impecabile. S-a agățat cu 
energie demnă de toată lauda 
fiecare minge și a ciștigat clar. Năs
tase mi s-a părut emoționat la de
but și apoi depășit de importanța in- 
tilnirii. Despre Ion Tiriac, ce să 
vă mai spun ? In partea a doua a 
partidei a gindit ca un matemati
cian. purtindu-1 pe Gorman dintr-un 
colț în altul fără ca acesta să mai 
poată riposta".

LAWRENCE P1GNON de la „Dai
ly Mail", unul dintre 
vîrstă ai confraților noștri 
țat pentru cîteva clipe la
babilul său calm britanic
„BRAVO ȚIRIAC ! Sincer sa
— ne-a declarat el — am crezut 
ostilitățile acestei finale se vor în
cheia mîine la 
toria netă a lui 
promițător al Iui

decanii de 
a renun.- 
impertur- 
strigînd : 

să fiu

amiază. După /ric-
Șmith și startul
Gorman, șansele

(Coatinuare în pag. a 4-a)

loan CHIRILA

(Continuare în pag. a 4-a) Aurel NEAGU

STAN SMITH A DESCHIS SCORUL

(Continuare îa pag. a 4-a)

lovituri mai mult de tato- 
se comit greșeli. Aceasta

I ca și 
și van

la Charlotte 
Dillen, acjver-

duel 
dar 

stîn- 
dis-

Fotografii de
Theo MACARSCHI 

și Paul ROMOSAN

llie Năstase sa treacă mai ușor peste eșecul 
Smith și să redevină alături de Ion Țiriac artistul 
de o mare eficacitate și voință, de o forță

un titlu 
care îl trăim acum, 

SUPORTERA ROMâ-

succesul atit 
toți amatorii 

sti-

ECHIPEI...

obțină
plin că

ii iubesc și ii

siguranță, pe arena Progresul și la televizoare,

Inlilntre la fileu llie Năstase Stan Smith

n core o fost eliminat de Ashe, tot la Forest Hills 
A cs: - Srr.:- evtroominor, pe cere Năstase numai intr-o formă cu 

l-a.- fi putui învinge. Reputatul nostru campion n-a 
- plenitudinea forțelor lui, dar sint toate motivele să 
partida de dublu de azi, care in proporție de 90 Io 

i pe câștigătoarea „Cupei Davis ’72", Hie Năstase va 
i Țiriac, cuplul de netrecut, invincibil 
an a învins cu 3—0 tot pe Smith ;

In fața lui, Gorman zburda la în
călzire, jonglînd eu voleul său ușor. 
Țiriac părea absent. Se gindea poate 
la lunga poveste a echipei noastre 
in Cupa Davis. Se gindea poate la 
acel meci neuitat al victoriei sale 
ac debut asupra neozeelandezului 
Ottuzay... Dar Țriac acea 
an!...

Primele două seturi au

In fața unor tribune arhipline, 
competitorii meciului inaugural al 
celei de-a 61-a finale a „Cupei 
Davis“ apar pe terenul central de 
la Progresul, care se prezintă în 
cele mai bune condiții de joc, tras 
parcă la riglă. Mai întîi americanul 
Stan Smith, apoi românul llie Năs
tase. Sînt întîmpinați cu ropote de 
aplauze și, după încălzirea de ri
goare, arbitrul de scaun Mircea 
Constantinescu dictează lovitura de 
începere.

Smith servește primul în această 
partidă, care avea să dureze aproa
pe două ore și jumătate. Năstase, 
aflat la primire, își adjudecă cele 
dintîi două puncte, este egalat apoi, 
dar preia din nou conducerea și 
cu un stop și un retur excelent el 
face primul break : 1—0 . pentru 
Năstase. Cei doi tenismeni încear-

totul excepționala 
fost inso ieri i 
sperăm că in 
sută vc maica 
fi împreună cu 
unde , acum un 
sari și astăzi.

Avem credința că jucătorii noștri vor reuși să 
de necesar la dublu, pentru că ieri au simțit din 
de sport din țară, nu numai obișnuiții tenisului, .. _____ .. ...
mează, le admiră reușitele si le ințeleg ezitările, acordîndu-le un. credit 
nelimitat: Smtem- Convinși Că această apreciere unanimă, caldă și emo
ționantă, va face pe 
din jocul inaugural cu 
pe care-l cunoaștem, 
irezistibilă.

Vom fi astăzi, cu
martorii unei întilniri dramatice, asupra căreia va fi îndreptată atenția 
întregii lumi sportive. Abia acum, după acest rezultat de egalitate ai 
primei zile, 1—1, începe marea desfășurare de forțe intre cele două 
echipe candidate la „Cupa Davis", România și S.U.A.

Am văzut ia jucătorii americani, in evoluția și privirile lor, marea 
ambiție de a nu lăsa „Cupa Davis’ în Europa, după 35 de ani de 
reședință peste Ocean.

lato de ce ambiția jucătoriior români trebuie să fie și mai mare 
nu numai pentru că va oferi patrimoniului sportiv al țării noastre o 
bijuterie rivnită de multe țâri puternice în sport, dar va reda și Europei 
sportive o satisfacție. Un ziar italian publica zilele trecute 
peste o pagină dedicată evenimentului sportiv pe 
titlu care suna astfel : ÎNTREAGA EUROPĂ ESTE 
NIEI ! Este nespus de frumos 1

Ce părere aveți, dragii noștri tenismeni î 
Hai băieji I Unae-s .doi, puterea crește...

că însă 
nare și 
s-a văzut și în ghemul doi, cînd 
Smith a reușit totuși să se revan
șeze și să egaleze scorul (1—-1). pe 
contră serviciul adversarului. Tot 
californianul cîștigă și următorul 
ghem, venind mai des la fileu. 
Apoi, llie pare mai hotărît și, prin 
cîteva voleuri bine plasate, nu lasă 
nici uin punct și restabilește egali
tatea : 2—2. Jocul continuă într-o 
alură moderată și Năstase trimite 
două mingi ușoare afară. Un 
la fileu îi revine românului. 
Smith cu un passing pe 
ga și un smeci puternic se 
tanțează : 3—2. Al șaselea ghem cu 
llie la serviciu îi aduce un avan
taj : 40—15, dar el nu poate fina
liza. Urmează prelungiri, cu alte 
două mingi de ghem (pentru jucă-

torul nostru) și tot atitea egalități.’ 
Smith are și el un singur avantaj, 
pe care însă îl fructifică, făcînd 
break. Mai bine zis, adversarul 
său1 i-a facilitat cîștigul prin două 
duble greșeli la serviciu. Faptul se 
pare că a adus americanului un 
plus de încredere. Frecvența servi
ciilor lui a crescut simțitor în ghe
mul următor și Stan Smith se ara
tă mai sigur pe lovituri, iar startu
rile spre fileu au sporit. Dar, de la

C. COMARNISCHI
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DEVIZA EDIȚIEI A 24-a A DIVIZIEI A

CALITATE, DISCIPLINA, SPECTACOL!
în vizită la asociația sportivă sătească Avintul Frasin

PENTRU CA El ÎȘI IUBESC RÎNDURI DIN SCRISORILE DV
12 echipe de baschet, cele mai 

bune din țară, își încep disputa 
într-o nouă ediție, a 24 -a, a cam
pionatului național. Eveniment aș
teptat cu justificată nerăbdare de 
jucători, dar și de iubitorii acestui 
sport, doritori să-și revadă favoriții 
în spectaculoasele meciuri. In Ca
pitală, Ia Cluj, Timișoara și Cons
tanța (din pătate, doar aceste pa
tru orașe mai au reprezentante în. 
primul campionat al țării), publi
cul va putea urmări, sâptămînă de 
săptămînă, 
perimentați 
să învingă, 
Un loc cît 
competiției.
A, spectatorii vor avea prilejul 
să-i vadă pe cei din rîndul că
rora vor fi selecționați viitorii re
prezentanți ai României la ediția 
1973 a campionatului european, ■ 
principalul obiectiv al lotului re
publican în anul viitor.

.Europenele" vor fi, desigur, un 
st.mulent în plus pentru cei mai 
harnici și talentati baschetbaliști, 
dornici să-și împlinească visul ori-

cărui sportiv i un loc în echipa 
națională. Desigur, ^ceasta implică 
un spor de munca, de disciplină, 
de conștiinciozitate, toate, însă, pu-

MECIURILE PRIMEI ETAPE

pe baschetbaliștii. ex- 
sau tineri, ambițioși 
să-și urce formația pe 

mai sus în clasamentul
In întîlnirile diviziei

Prima etapă programează ur
mătoarele partide i 
Voința București 
Floreasca, de la 
mîine, Rapid — 
tehnica București 
tea Timișoara (ambele în sala 
Ciulești, cu începere de la ora 
9), Politehnica Cluj — Univer
sitatea Cluj, Farul Constanța — 
Dinamo. Meciul Academia ML 
li tară — Steaua a fost aminat 
pentru marți 17 octombrie.

I.E.F.S. —
(azi, în sala 

ora 17,30). iar 
I.C.H.F., Poli- 
— Universita-

tind influenta favorabil calitatea 
meciurilor, atractivitatea lor, ceea 
ce nu ar fi decît în folosul bas
chetului românesc și ne-ar da spe-

ranțe că drumul ascensional, re
marcat în anul 1972, poate fi con
tinuat. Firește, saltul calitativ pe 
care îl dorim nu poate fi conceput 
fără disciplină, capitol la care ju
cătorii de baschet mai sînt, cîteo- 
dată, restanți. în această direcție 
trebuie să se facă simțită munca 
de educație din cadrul cluburilor. 
Tot de cluburi, dar mai cu seamă 
de curajul antrenorilor, depind 
și promovarea și evoluția tinerilor 
dotați, de care care baschetul ro
mânesc are multă nevoie și pe 
care vrem să-i vedem evoluînd la 
un nivel cît mai ridicat. în sfîrșit, 
nu poate fi omis aportul arbitri
lor. cei care, prin maniera de a 
conduce întîlnirile, prin hotărîrea 
lor în prevenirea și curmarea aba
terilor, pot contribui în mare mă
sură la succesul campionatului și 
la progresul baschetului. 1

Să sperăm că toate aceste dezi
derate le vom vedea concretizate 
în decursul întrecerilor care încep 
duminică și cărora le dorim de
plin succes.

MUNCA, STADIONUL Șl PLOPII.• • •

CĂRȚILE DE VIZITA ALE CELOR 12 PARTICIPANTE
Al XXIV-lea campionat republican, de 

masculin începe azi. în rîndurile de mai jos 
tăm loturile ce vor fi folosite (între paranteze"i înăl
țimea și vîrsta).

baschet 
prezen-

I.C.H.F. BUCUREȘTI

DINAMO BUCUREȘTI

ANTRENOR t Dan Niculescu,
LOTUL i Radu Diaconescu (1,86—28) -— căpitanul 

echipei, Gheorghe Novac (1,96—27), Constantin Dra- 
gomirescu (1,89—29), Adolf Cernea (1,96—31), Mircea 
Chivulescu (1,85—28), Pavel Vizner (1,90—33), Dinu 
Haneș (1,82—28), Vasile Popa (1,95—23), Dan Geor
gescu (2,00—23), Dan Niculescu II (1,90—19), Nicolae 
Rotaru (1,93—23).

STEAUA BUCUREȘTI

ANTRENOR i Vasile Popescu.
LOTUL i Alin Savu (1,90—30)

Romulus Baciu (1,80—25), Mihai Dimancea 
Dorin Dumitru (1,86—22), Valeriu Gheorghe 
Gheorghe Oczelak (2,01—21), Dan Poleanu 
Titus 
Cezar
Petre

Ta rău
Ioneci 

Ronay

căpitanul echipei,
(1,76—32), 
(1,96—32), 
(1,87—19), 
(2,00—23), 
(1,95—20),

(1,98—26), Petre Grădișteanu
(1,96—26), Gabriel Ionescu

(1,97—25), Nicolae Pîrșu (1,84—24).

POLITEHNICA BUCUREȘTI

ANTRENOR i Corneliu Călugăreanu.
LOTUL i Florin Dudescu (1,83—32) — căpitanul 

echipei. Victor Rusu (1,87—28), Mihai Troacă (2,00— 
24), Andrei Anastasiu (1,86—25), Mircea Posa (1,98— 
20), Petre Szell (1,92—29), Florin Dumitrescu (1,94—21), 
Romulus Cîmpeanu (1,91—23), Ion Șerban (1,92—24).

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA

ANTRENOR t Nicolae Ionescu.
LOTUL i Petru Czmor (1,95—25) — căpitanul echi

pei. Gheorghe Cîmpeanu (2,02—23), Anton Minius 
(1.88—23). Cornel Chirluță (1.83—28), Marian Rocsin 
(1.84—22), Constantin Habatiuc (2,02—21), Leopold 
Weber (2,02—22). Nicolae Mănăilă (1,95—20), Gheorghe 
Munteanu (1,94—20), Nistor Gali. (1,88—29), Octavian 
lancea (1.96—23), Doru Iliescu (1,86—18), Gelu Mi- 
îiișcă (1,90—21).

RAPID BUCUREȘTI

ANTRENOR i Alexandru Fodor.
LOTUL i Cristian Popescu (1.8>3—35) — căpitanul 

echipei. Radu Popovici (1,90—37). Teodor Stânesca 
(1,98—30). Haigazun Tursugian (1,84—37). Vasile Pre- 
dulea (1,80—33). Constantin Ivan (1.78—28). *rmȚinti 
Andronescu (1,93—24), George Petruc (1^2—221, 
Gheorghe Petreanu (1.80—24), Dumitru Vintilă :1.89— 
21), Vasile Victor (1,86—22), Ion Flora (1J6—2SK 
Dan Vlădescu (2,01—23), Ion Simulescu 1.84—

UNIVERSITATEA CLUJ

ANTRENOR i Vasile Geleriu.
LOTUL i Horia Demian (2,00—30- — căpitan. echi

pei, Matei Riihring (1,81—30), Emerit Vizi '1.85—361 
Iosif Kun (1,83—28), Vasile Zdrenghea (1.92—:: Mi
hai Simon (1.84—25), $tefan Mathe 0.88—2: . S>- 
fan Nagy (1,98—22), Augustin Schuller (1.96—2 
Tudor Ursache (1,97—19), Alexandru Antal (UK—*t>

VOLEI
Notam cu satisfacție săptămina 

trecută faptul că mișcările de jucă
tori efectuate înainte de începerea 
campionatelor, și îndeosebi promo
vările unor tineri, au produs un 
sensibil reviriment al echipelor cre
ditate pentru partea a doua a ierar
hiei. Etapa masculină de duminică 
a scos insă în evidență un lucru mai 
puțin plăcut, și anume evoluția ne
concludentă a formațiilor fruntașe. 
Chiar și Dinamo — care încorpo
rează aproape întregul sextet al na
ționalei și care, dată fiind superio
ritatea sa valorică, trebuie să facă 
demonstrații de volei în compania 
partenerelor — nu a dat măsura 
întregii sale capacități în partida cu 
noua promovată, Voința Arad, lă- 
sîndu-i acesteia un set nesperat. 
Dar nu faptul că actualii campioni 
nu cîștigă la zero (cum ar fi firesc) 
impacientează, cit acela că ei se 
mulțumesc — pentru a nu compro
mite rezultatul — să facă doar ceva 
mai mult decît adversarii. Și o ase
menea concepție a alb-roșilor nu o 
considerăm folositoare pentru afir
marea pe care Dinamo o urmărește 
în apropiata competiție europeană 
a cluburilor, unde întîlnește, chiar 
în primul tur, un adversar deose
bit de puternic, pe Dinamo Mosco- 
va. „Internaționalii" din Ștefan cel 
Mare — ne spunea fostul purtător 
al culorilor reprezentativei, arbitrul 
Dumitru Medianu — par plictisiți 
de minge, indolenți din cale afară ; 
și nu este de mirare că cei mai 
buni jucători dinamoviști au fost nu 
componenții lotului national, ci cei
lalți (Tirlici, Stoian) care depun 
mai multe strădanii".

Fără doar și poate, între Dinamo 
și toate celelalte echipe ale divizi
ei este un decalaj valoric evident, 
dar asta nu înseamnă că formația 
campioană trebuie să se coboare 
pînă aproape de cele mediocre.

De altfel, primele două etape ale 
campionatului indică alunecări spre 
centru, în special la celelalte echipe 
fruntașe. Giuleștenii Iui Drăgan au 
pierdut duminică, în fief-ul propriu, 
jocul cu studenții clujeni. Și nu 
ne-a făcut de loc impresia că este 
vorba de un accident, ci de o evi
dentă scădere a potențialului acestei 
echipe, scădere pe care cei mai 
mulți dintre specialiști o pun pe 
seama descompletării lotului prin 
plecarea lui Paraschivescu, la

ANTRENOR, i Mihai Ionescu.
LOTUL i Emil Niculescu (1,76—40) — căpitanul 

echipei, Mihai Chiciu (1,84—28), Ștefan Tudăssy 
(1,90—29), Horia Mălușel (1,91—28), Mircea Cîmpeanu 
(1,96—33), Toma Bulat (1,97—24), Francisc Dikay 
(2,01—29), Mircea Andreescu (1,83—29), Ion Antonescu 
(1,85—31), Florin Niculescu (1,82—26), George Onofrei 
(1,80—18), Ion Cribai (1,92—18), Constantin Dumitra- 
che (1,80—18), Dumitru Stefa (1,93—18).

POLITEHNICA CLUJ

ANTRENOR i Vasile Mureșan.
LOTUL i Zoltan Horvath (1,87—30) — căpitanul e- 
chipei, Gheorghe Roman (1,95—24), Cornel Voicu 
(1,99—21), Ion Bocoș (1,94—21), Viorel Moisin (1,94— 
23), Marinelly Banu (1,92—20), Alexandru Vidican 
(1,83—20), Mircea Barna (1,82—20), Dan Sălăjan (1,72 
—20), Marius Crăciun. (2,02—19), Traian Scridon (1,95 
—21), Liviu Moraru (1,86—26), Dan Moldovan (1,87— 
20).

VOINȚA BUCUREȘTI

ANTRENOR ! Mircea Vasilescu.
LOTUL i Mihai Kiss (1.94—34) — căpitanul echi

pei, Marian Strugaru (1,87—33), Ion Duță 
Nicolae Bodîlcă (1,85—27), Radu Sterian 
Dumitru Capsali (1,76—26), Octav Teodoru 
Horațiu Giurgiu (1,95—33), Grigore Bradu (1,92—22). 
Mihai Dumitru (1,94—20), Gheorghe Dumitru tl.92— 
21), Emil Grigorescu (1,85—25).

I.E.F.S. BUCUREȘTI

(1,98—26), 
(1.81—27), 
(1.80—28).

ANTRENOR i Dumitru Evuleț.
LOTUL i Ladislau Nagy (1,99—21) — căpitanul echi

pei. Laszlo Molnar (1,98—20), Dan Roman (1.9.3—23x 
Zoltan Szep (1,95—20), Ludovic Heghecuș 1.95—" , 
Radu Racovstan (1,95—22). Marian Braboveanu (LB7— 
20), Andrei Molnar (1.83—22>, Liviu Doct: a (IA3— 
Dan Berceanu (1.98—19), Dan Chireă .1.83—18k 
Tucunel (1,88—18). Castel Ornat (1,92—181

Undeva, în sus, pe apa MoLdovei, 
înfundată între dealuri, care mai 
păstrează ceva dintr-o istorie ve
che de secole, se află localitatea 
Frasin.
Oamenii pe care îi intîlnesc aici — 
ca toți moldovenii — sînt înceți la 
gest, au vorba domoală și darul 
povestitului. De aceea. îi asculți cu 
plăcere și reportajul se scrie parcă 
de la sine. Singura greutate rămîne 
să alegi dintr-o mulțime de idei 
și de fapte care apar succesiv, no
tate din fuga condeiului. S-ar putea 
scrie despre cei 25 de ani de cînd 
Gheorghe 
asociației 
1947, s-a 
fotbal.

— Pe vremea aceea, 
noi că ce-ar fi să jucăm 
un meci ? Și duși am fost. Mai greu 
a fost cînd ne-am întors, căci pier
dusem cu 1—11 și dacă mai pri
meam un gol, după „tradiție*, ne 
luau dorohoienii si echipamentul 
pe care ni-1 cususem 
miinile noastre...

S-ar putea scrie si 
mărul Iosif Chis, care, 
stă bine unui adevărat primar, vor
bește prea puțin față de cît face.

— Ei, am făcut și noi ce-am pu
tut...

Dar parcă-: puțin lucru să fi 
construit — fără rJe un a;utor din 
afara comune: 
multe terenuri 
atletism, gropi 
nrafețe pentru
Si profesorul Ion Muntean». — aes- 
tru emerit al soartuiui Ia oir.ă_ ar 
putea fi un subiect tot așa de inte
resant

— Nu-s. de loc. din Frasin, dar 
cînd am terminai institutul, am ve
nit aici, am iutilnit oameni cărora 
ie plăcea oină. • jurau de mult 
sub o variantă tradițională denu
mită hirer — ti tici am rămas.

A adunat orau’. o mulțime de tro
fee de la difer-te cammortate na
ționale. cupe dipCcme. plache*e. ne 
care le-a strins sti văzî-.du-si asriel 
munca răsp'ăttă ti pas-ursea satis
făcută. no î-a fort să
rămir.ă— Ș: anot atit de bine 
<-ar putea sere iestee sr»> fnu. 
n-am greșit- strteări de să tem. ti
neri și îîist-ări. care fac «nori in 
Fmtin; san despre dnoenirile cnl- 
tura! -sportive >a cere se adună
docă-tre tnfi de oereerti : sau des
pre recrp-i vtatiea aeevor săteni
pentru toate imIIIV. fi* si de 
natură st>T- vă CCînd ne faci, to
varășe pr-hnae- ti nucă ur. teren tie 
tenis m : sas. *= sfirvt. despre ati- 
tea succes* ne t£an
tean la eeăe taac dE5e-:-e st 
Dar. tfc-itre toeto ara aSes sta

o adevărată

tineri și deși, așezat intre 
dealurilor dimprejur. pe

CRIZA COORDONATORILOR

Gingolea este secretarul 
sportive. Sub ochii lui. în 
născut prima echipă de

ne-am zis 
la Dorohoi

singuri, cu

despre pri- 
asa cum îi

— un stadion, mai 
de oină, piste de 

pentru sărituri. su- 
vo’ri și handbal ? ’

de plopi 
verdeața 
malul repezii ape a Moldovei. Un 
dreptunghi verde de iarbă, încon
jurat de o pistă de atletism și de 
gropi de sărituri, cu tribună din 
lemn acoperită, cu împrejmuire 
înaltă de gard. întreb : „Cum l-ați 
construit Mi se răspunde sim
plu, fără formalități : „Cu munca 
oamenilor". „A fost greu „N-a 
fost, că le-a plăcut și ne-a plăcut 
și nouă. Mai greu a fost cînd au 
venit inspectorii ca să evalueze te
renul și s-au mirat cum de-am pu
tut face așa ceva și ne-au luat Ia 
întrebări, că nu-i lucru cinstit. 
Ne-am mirat și noi că nc-au zis 
așa, dar ei s-au apucat să contro
leze, numai că n-au găsit nimic și 
nici n-aveau ce. Ne-a fost rușine 
c-au crezut că am furat sau am în
șelat—- Tristețea acestor oameni mi 
s-a transmis și mie, străinului ca- 
re-i vizitam acum. De trei ani apa 
Moldovei vine primăvara umfla
tă de ploi. Viiturile sapă cîirieste 
malul de pietriș, malul pe care se 
află stadionul construit cu atîta 
trudă. Singuri plopii cei tineri le 
mai țin piept cu rădăcinile lor. dar 
nu pentru multă vreme. Privesc 
petele de seînduri albe, noi. prin
tre cele vechi, din gardul stadionu
lui și mi se spune că pe acolo a 
spart apa și a năvălit pe terenul 
pe care l-a mîlit cărînd în același 
timp și zgura de pe pistă. în locul 
ei a rămas o groapă imensă. ~ 
fiecare dată nu credeam că se 
poate face ceva*. Si totuși, de 
care dată, oamenii s-au pus 
nou pe treabă după ce apele s-au 
cuminții, au reparat, au curățat.

— Și totuși, așa nu mai merge 
— îndrăznesc. Nu se poate face ni
mic ?

— Ne-ar putea ajuta întreprinde
rea de minerit, prin construcția 
unui drum intre stadion și apă: 
s-ar putea face un dig care să aba
tă spele, cu atit mai mult cu cit 
ele amenință si o parte din casele 
•amenilor. Dar pentru asta trebuie 
știință și apoi e mult prea greu 
pentru noi să facem o asemenea 
lucrare. Poate că o să mutăm sta- 
dional. cu totul, mai sus.

Și cînd spuneau asta, 
na glumeau.

După modul în care 
pesem vizita in Frasin, 
o poveste foarte frumoasă, epilogul 
a fost cu torul neașteptat. Neaștep
tat $: trist. Un epilog care. însă, a 
accentuat și mai mult sincera ad
mirație pentru niște oameni care 
iau pînă și joaca — atunci cînd e 
nevoie — in serios.

Rodu T1MOFTE
PS. Epilogul epilogului : ce părere 

forurile județene competente ?

• „Eroul meu preferat. Com
punere, Ilie Năstase... A fost greu 
să-mi aleg un erou, fiindcă 
m-au impresionat mulți, dar 
pînă la urmă m-am hotărîț a- 

. supra primei rachete a lumii, 
Ilie Năstase. De cînd s-a lan
sat, am fost alături de dînsul. 
Nu în tribună pentru a striga 
„Hai Năstase" ci alături, 
gîndul și sufletul. L-am 
fiindcă prin talentul și 
sa, duce faima noastră, .a

cu 
ales 

munca 
româ-

Desen de N. CLAUD1U

„De 
mai 
fie- 
din

sub deal... 
oamenii

îmi înce- 
anticipînd

nilor, în lumea întreagă...'* 
(STOICA ROMULUS, elev anul 
I de liceu). Mulțumim pe aceas
tă cale profesoarei de limba ro
mână, Gabriela Marinescu, de 
Ia Liceul industrial de petrol 
Teleajen, Ploiești, care ne-a tri
mis o frumoasă compunere a 
unui elev al său, notată cu 10.

• „în județul Ilfov s-a orga
nizat o competiție — Cupa cam
pionilor — pentru impulsiona
rea mișcării sportive în rîndu
rile elevilor. Ne-am pregăjtit, 
profesori și elevi, ne-am antre
nat dar... competiția n-a fost 
dusă pînă la capăt. Ce părere 
aveți “ ? (M. PARASCHIV, Giur
giu). Una singură : decît așa or
ganizare, mai bine lipsă...

® „...Doream să-i scriu 
Năstase dar în aceste 
cred că este 
ocupăt. Spuneți-i 
cele trei 
alături 
riac îi 
EMIL 
B 54, 
foarte

scrisc pentru primii noștri te- 
nismeni.

© „Dragă Ilie, sînt un pen
sionar de 75 de ani care, doresc 
din suflet victoria voastră. Un 
sfat: joacă calm și_succesul_va 
fi al nostru" 
GIURGEA, str. Claudiu nr. 
București). N-am rămas surprins 
de scrisoarea dv. așa cum bă
nuiați. Fiindcă-i explicabil ca 
în aceste zile, 'inimile tinere — 
indiferent de vîrstă! — să fie 
alături de iubiții noștri tenis- 
meni.

• »în 
dar cu 
parcurși 
în numele meu si a altor 3 ci
cliști amatori, să-mi spuneți ce 
formalități trebuie să îndepli
nesc pentru a pleca în 1974 — 
pe două roți — la C.M. de fot
bal de la Miinchen ?“ (RADU 
BORȘAN, com. Voila 83. jud. 
Brașov). în primul rînd, antre
namente intense pe bicicletă, 
fiindcă... drumu-i lung. Pe ur- 

cu cîteva luni înainte, fa- 
formalitățile necesare pen- 
obținerea pașaportului. în 
nimic.

„La capătul de jos al pîr- 
de schi Clăbucet din Pre- 
— în fața hotelului „Clă- 

;** — organizatorii
concursuri de schi 

sportive, ș.a.) mon- 
cîte o tri- 
și arbitri, 
fi de fru- 

o strică, 
cheltuiesc, 
cu aceste

(CONSTANTIN
4.

vîrstă de 57 de ani, 
foarte multi

pe bicicletă,
kilometri 
vă rog,

lui 
zile

să-i 
în :

foarte obosit, 
că în toate 

__ „zile fierbinți" sîntem 
de el, că lui și lui Ti- 
dorim succes" (Lt. maj. 

VLADOIU, str. Craiovei 
Pitești). Frumoase, chiar 
frumoase rîndurile dv.

rest,
9

tiei 
deal 
bucet so6ire' 
diferitelor 
(cluburi i 
tează de fiecare dată 
bună pentru oficiali 
Pe care — oricît ar 
moașă — la sfîrșit 
Vă gindiți ce bani se 
ce efort se depune 
prilejuri ? (NICOLAE SUCIU, 
Sibiu). Ne-am gîndit și apre
ciem, că cel mai bun lucru ar 
fi să se construiască aici o plat
formă de beton, înaltă, care —• 
așa cum spuneau locuitori 
Predealului — ar putea 
sită și ca ring de dans 
pul verii.

® „...V-am mai rugat 
scrisori și nu m-ați luat în sea
mă. Vreau să corespondez cu 
susținători ai echipei de fotbal 
Steaua. Vreți să-mi faceți o 
bucurie" ? (CRISTINA BICLE- 
ȘEANU, str. Matei Vasilescu 
76, Drobeta Tr. Severin). V-am 
făcut-o !

Rubrică redactată de 
Modesto FERRARINI

fi 
în

în

ai 
folo- 
tini-

două

CONCURSUL DE PENTATLON DE LA TIMIȘOARA
Vineri, în cadrul concursului republi

can de toamnă la pentatlon modem, au 
avut loc două probe : tirul și Înotul. La 
concursul de tir. desfășurat pe poligo
nul C.F.R. din Arad, pe primul loc s-a 
clasat D. Spiriea (Olimpia. Buc.) cu 934 ■5. i'e F. .Rolle (Universitatea
Tim.) 714 p și St. Cosma (Universitatea 
Tim.) 643 p. Proba de înot, disputată în 
bazinul Industriei linii din Timișoara, a 
revenit lui Fr. Rolic — 1076 p, iar P®

locurile 2—3 s-au clasat : D. Spiriea — 
948 p și St. Cosma 864 p. După patru 
probe situația in clasament arată ast
fel : 1 D. Spîrlea 3982 p. 2. Fr. Rolic 
3G10 p, 3. C. Călina (Olimpia Buc.) 3226 
p, 4. A. Khim (Universitatea Tim.) 3225 
p, 5. St. Cosma 3212 p. Sîmbătă, ’ în Pă
durea Verde din apropierea Timișoarei 
are loc ultima probă, cea de cros. (P- 
ARCAN — coresp. jud.).
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FARUL CONSTANTA

Partide atractive m runda de mrine
— echipe recunoscute pentru cirze- 
nia eu care evoluează pe teren pro
priu — vor crea destule momente 
grele teamurilor oaspete. Mai lip
site de probleme ni se par sarcini
le Politehnicii Timișoara și Univer
sității București, care vor juca cu 
Voința București, cea dintîi, și res
pectiv cu Trotușul.

Iată deci că etapa de azi și mîine 
oferă partide atractive, care pot a- 
duce și unele surprize...

Cel mai important eveniment 
sportiv al sezonului este, fără 
îndoială, „Cupa Davis'*. Ținînd 
seama de interesul cu care a 
fost așter>»*ată marea finală de 
tenis,, revista ilustrată „SPORT" 
și-a aminat cu cîteva zne apa
riția în dorința de a oferi ci
titorilor un amplu fotoreportaj 
al grandioasei întreceri.

Steaua, și a lui Cristian Ion. toc spre 
acest club, dar pe căi mai inteeto- 
chiate care-1 vor ține mult tmp pe 
afară. Firește, explicația are temei 
mai ales In privința celui de ai 
doilea jucător, care era coordona
torul echipei, dar aceasta nu poate 
scuza pregătirea mai slabă a celor
lalți rapidiști și mai ales blazarea, 
dezinteresul de care ei dau dovadă. 
Și ne punem întrebarea dacă Rapi
dul. în situația actuală, poate să re
prezinte voleiul în „Cupa cupelor* 
fără a șifona un prestigiu interaa- 
țic.ial cu care nici un alt club, de 
la noi și — 
mindri ?_

Aceeași 
observăm 
Politehnica Galați. Prima nu reu
șește, deocamdată, să-și convingă 
suporterii că poate aspira.- la foto
liile dinamoviștilor. în timp ce for
mațiile studenților bucureșteni și 
gălățeni trag targa pe uscat. Un 
lucru este însă comun acestor echi
pe, care tind să fie înghițite de cele 
ce vin din urmă: și-au pierdut 
ridlcătorii-coordonatori. aceste per
sonaje a căror prezență in „scenă" 
este îndeobște mai puțin sesizabilă 
decît— absența lor. Steaua nu bene
ficiază încă de aportul lui Stama- 
te, indecis între a mai juca și a 
abandona voleiul; I.E.F.S.-U1 l-a dat 
Electrei pe Tudor Popescu și nu-și 
găsește cadența ; Politehnica a ră
mas fără Marcel Popa, care a în
tărit team-ul clujenilor, iar celălalt 
ridicător gălățean, Dragoș Popescu, 
rămîne o incertitudine pentru ac
tualul campionat ; Rapidul nu-1 
mai are, după cum am spus, pe 
Cristian Ion... Criza de ridicători, 
care s-a făcut resimțită și la ni
velul reprezentativelor, este un fe
nomen explicabil prin lipsa unei 
preocupări din partea antrenorilor 
specializați în formarea voleibaliști
lor pentru acest sector (e adevărat, 
mai pretențios), prin goana lor du
pă trăgători foarte înalți, din pă
cate și aceștia puțini... Un fenomen 
care trebuie să dea de gîndit nu 
numai tehnicienilor de la cluburi, ci 
și celor de la federație. Un fenomen 
care determină și el această ten
dință de nivelare spre centru. Căci 
dacă ne bucură faptul că o serie de 
echipe din zonele obscure încearcă 
să iasă la lumină, nu putem fi de 
acord cu un curent invers dinspre 
sferele mai înalte...

din Europa, nu

tendință de nivelare o 
și Ia Steaua. I.E.FĂ. și

«er e de B rj o ec rișă 
țin, ram s-a Inttep^t 
an tu urmă, rind ș-a ret 
Ga^țl ? Neputind da sh 
punsuL l-am căutat, firește, la fe
derație- Aici se spcoe că tocsl 
in ordine : așa s-a bxirf: cu < vo 
turi pentru si 4 co*4ra_ Hteateai 
au fost mai isteți si a 
teorie* mai lungi- 1 
semne, de asemenea, 
prea tirziu (cu toate că. 
primul joc a fost aminat 
consultări, tur-.ee sau trag» 
sorți, ci CS.U- e ma: aproape d< 
seria In care figura .Vagceiti 
că. ce mai tura-vura. a avut 
roc si II merită, chiar dată 
trebui să se deplaseze la_ 
Suceava, Săvinești_ Dar ce 
portantă mai are criteriul ? 
portant este că (f-S U. eu a 
locul „Vagonului* înainte ca 
cesta din urmă să se retragă.

Dacă cineva dintre curios.: care 
ni s-au adresat nouă In această 
problemă mai are vreo întrebare 
suplimentară, să o pună direct 
federației.

ULTTMP.E MECIURI 
DIN RETUR

VA PROPUNE EXCURSII CU PETRECEREA REVELIONULUI 
LA PRAGA, BUDAPESTA, SOFIA, VARȘOVIA

București — Budapesta — PRAGA — Karlovy Vary — Brno — Bratisla
va — București
27.12.1972 — 5.01.1973 sau 28.12.1972 — 6.01.1973
București — Budapesta — PRAGA — Bratislava — București 28.12.1972— 
4.01.1973
București — BUDAPESTA — București
28.12.1972 — 3.01.1973 sau 29.12.1972 — 4.01.1973
București — SOFIA — București
29.12.1972 — 3.01.1973
Bucuiesti — Cernăuți — Lvov — VARȘOVIA — București
25.12.1972 -----------
București — VARȘOVIA — Cernăuți
28.12.1972 ------ ----
Transport
Pentru înscrieri și cîte informații vă puteți adresa O.N.T. „Carpați" — 
București sau Oficiilor Județene de turism din întreaga tară. (5910) 

PUBLITURISM

VA FI O ETAPA A ECHIPELOR GAZDĂ!
programate în Capitală 
tombrie și 1 noiembrie DE VIA [A

Campionatele naționale de volei, 
continuă, azi ș: mi ine, cu parti
dele etapei a treia.

La feminin, „capul de afiș** este 
deținut de întîlnirea de la Cluj, 
dintre Universitatea și Medicina, 
ambele formații avînd o compor
tare foarte bună în jocurile ante
rioare. Demn de urmărit este și 
meciul dintre Constructorul și U- 
niversitatea Timișoara, avînd în 
vedere că bucureștencele s-au nu
mărat pînă acum printre protago
nistele competiției. în celelalte 
dispute (Rapid — CJS.M. Sibiu,

I.E.F.S. — Farul Constanța. Cea
hlăul p. Neamț — Universitatea 
București) gazdele au prima șansă.

La masculin, studenții de la 
Politehnica Galați primesc replica 
echipei Steaua. Chiar dacă gălățe- 
nii au cedat partidele precedente, 
meciul se anunță a fi totuși, spec
taculos. De văzut și evoluția Uni
versității Cluj, autoarea surprizei 
din duminica trecută. în compania 
colegilor din Craiova. Alte parti
de î Electra — LE.F.S., Progresul 
— Viitorul Bacău, 
Rapid, Dinamo —

IN FAȚA FILEULUI
• Federația de specialitate a desem

nat arbitrii români care vor conduce 
partide In competițiile internaționale 
ale actualului sezon. în „Cupa cam
pionilor europeni-, vor arbitra: Mircea Albuț și Dumitru Rădulescu (meciul re
tur dintre echipele campioane ale El
veție! și Israelului). Ioachim Niculescu și 
Ion Covaci (partida retur dintre forma
ția campioană a italiei șl invlngâtoarea 
din jocul anterior). Constantin Armășes- 
cu și Marinei Oance» (Întîlnirea dintre 
campioanele Turciei și Greciei), Emil 
Costolu șl Viorel Chioreanu (partida tur 
dintre formațiile campioane ale Unga
riei și Bulgariei), iar în ..Cupa Cupe
lor", Ion Armeanu și Gheorghe Ionescu 
(meciul tur dintre echipa cîștigătoare a 
Cupei Ungariei și învingătoarea dintre 
formațiile din Austria si Turcia).

POP IC E '
Simbătă si duminică, la Brașov
ROMANIA — R. D. GERMANA 

LA JUNIORI

LE.F.S.,
Voința Arad 
Tractorul.

le vor susține re-• La meciurile ce . _ __ ,__  „
prezentantele țârii noastre au fost pro
gramați arbitri din Bulgaria (partida tur) 
și Israel (retun — la meciul dintre Di
namo Moscova șl Dinamo, la masculin 
— din Italia (tur) si Ungaria (retur) — 
la partida dintre Rapid si Hapoel Ha- 
mapil, la feminin. în „Cupa campioni
lor europeni : in -Cupa Cupelor", arbi
tri din Ungaria (tur) și Italia (retur) — 
la iocul dintre Rapid și Hapoel Hama- 
pil, la masculin —, din Grecia (tur) și 
Bulgaria (retur) — la partidele dintre 
Penicilina Iași și Hapoel Hamifratz, la 
feminin.

Rubrică redactată de
Aurelian BREBEANU

Reprezentativele de junior! la popice, 
care se pregătesc pentru campionatele 
europene din primăvara anului viitor, 
vor susține azi și duminică o impor
tantă întîlnire amicală, de verificare, 
cu selecționatele similare ale R. D. Ger
mane. tn Ioturile noastre, radical re
maniate, au fost introduși o serie de 
jucători tineri, pînă la 21 de ani, deși 
junioratul în sportul popicelor este de 
pînă la 23 de ani. La fel, a fost numit 
un nou conducător tehnic la băieți. în persoana cunoscutului popicar cîmpi- 
nean. Petre Purje. La fete, echipă care 
a dat satisfacții în întîlnirile internațio
nale ca și la ultima ediție a C.E., an
trenor continuă să fie Constantin Negu- 
țoiu.

Pentru jocurile cu echipele R.D. Ger
mane. care vor avea Ioc simbătă și du
minică pe noua arenă cu patru piste 
Rulmentul din Brașov, cei doi antrenori 
s-au fixat asupra următorilor sportivi: Vasilica Pințea, Elena Goncear (ambele 
de la Rapid București), Erica Szasz, 
Elisabeta Szilagyi. Maria Todea (Voința 
Tg, Mureș). Mirică Bălașa (Laromet 
București), Caliopi Băticilă (Frigul Bucu
rești). Margareta Nagy (Metrom Brașov), 
Ion Stefucz (Voința Cluj). Grigore Ma
rin (Rapid București). Iosif Szasz, Fran
cisc Beretzkj (Voința Tg. Mureș), Liviu 
Moldoveanu (C.F.R. Tg. Mureș), Cezar 
Lebădă (Constructorul Galați). Aurel 
Marcu (Gloria București) și Gheorghe 
Marin (Rulmentul Brașov).

Că Administrația Asigurărilor de Stat este de un real ajutor ce
tățenilor o dovedește faptul că ori de cite ori în viața asiguraților 
survin unele evenimente neprevăzute și, firește, nedorite, care lovesc 
in capacitatea lor de muncă sau in bunurile agonisite, ADAS acordă 
importante despăgubiri. In acest scop, ADAS practică diferite forme 
de asigurări — unele prin efectul legii, altele facultative. O atenție 
deosebită se acordă protecției prin asigurări a familiei. Una din aceste 
forme de protecție o constituie asigurarea mixtă de viață, care se 
practică la aproape toate țările lumii. Această formă de asigurare se 
bucură de o mare popularitate, datorită faptului că spiritul de preve
dere se împletește strîns cu spiritul de economie. Dacă, de exemplu, 
in timpul cit durează contractul, asiguratul suferă un accident, care 
are drept urmare o invaliditate permanentă (totală sau parțială), el 
primește suma pentru care s-a asigurat (sau o parte din ea, proporțio
nală cu gradul de invaliditate). In caz de deces, familia asiguratului, 
(sau o altă persoană pe care asiguratul o desemnează Ia încheierea 
contractului de asigurare) primește integral suma asigurată. De ase
menea, dacă asiguratul se află in viață la data cînd expiră contractul, 
el își primește in intregime suma asigurată. Așadar, în afară de pro
tecția — de natură materială — cetățeanul realizează și ECONOMISIREA 
UNEI SUME DE BANI, al cărei cuantum și l-a planificat el insuși. In 
plus, el participă la TRAGERILE LUNARE DE AMORTIZARE.

Nu de mult, Administrația Asigurărilor de Stat a pus în aplicare 
o formă specială a asigurării mixte de viață. Aceasta are denumirea 
de „ASIGURARE FAMILIALA MIXTA DE VIATA“. Noutatea constă 
în faptul că în această formă de asigurare se află asigurată, printr-un 
singur contract, toată famUia : soțul, soția și copiii de la cinci ani în 
sus. De subliniat că această formă specială de asigurare a familiei nu 
sporește costul asigurării decît cu 1 leu pe lună la 1 000 de lei, sumă 
asigurată pentru membrii de familie pînă la vîrsta de 30 de ani, înire 
1 leu și 1,50 lei pentru membrii de familie in vîrstă de 31—40 ani, 
pînă la 2 lei pentru membrii de familie în vîrstă de 41—45 ani etc.

Administrația Asigurărilor de Stat practică, de asemenea, ASIGU
RAREA FAMILIALA DE ACCIDENTE, care se încheie pe durata mi
nimă de trei luni. In această asigurare, se cuprinde de asemenea, asi
guratul principal, celălalt soț, precum și copiii intre 5 și 16 ani, indi
ferent de numărul lor. Costul asigurării este de numai 25 de lei pe 
3 luni. (5931).



A DIVIZIEI A

Nr. 7205

A Vil-a
ETAPA

0 „RUNDA" CU MULTE MECIURI IMPORTANTE

Pag. â 3-a

MĂSURI PENTRU PREGĂTIREA
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două etape, vor fi urmăriți, în mod 
deosebit, Năstase și Marcu, Jucăto
rul bucureștean s-a arătat în vervă 
la meciul cu C.S.M. Reșița, dar el 
va trebui să convingă și în conti
nuare. Marcu a dat și el satisfacție 
la ultimele jocuri de campionat ale 
echipei sale și folosirea lui în parti
da de Ia 29 octombrie i-ar oferi lui 
Angelo Niculescu posibilitatea de 
a-1 utiliza pe Lucescu, în postul de 
aripă dreapta. Numai în cazul în 
care cei doi nu își vor justifica se
lecționarea se va păstra formula de 
atac din partida cu Akademik, for
mulă care — spunea Angelo Nicu
lescu — prezintă avantajul de a fi 
făcut un pas înainte, jucînd împreu
nă intr-un test cit de cit conclu
dent.

tidcle de duminică ; o acțiune care 
merită a fi remarcată, ca venind să 
răspundă și la unele critici adresate 
federației de specialitate, în legătu
ră cu munca de îndrumare și con
trol la echipe.

în vederea meciului cu Albania, 
lotul va fi reunit luni 23 octombrie, 
la București. In liniile lui mari, el 
va cunoaște aceeași componență 
dinaintea jocului cu Akademik. Sint 
posibile, insă, și unele mici retușuri, 
deoarece — așa cum ne-a declarat 
— antrenorul Angelo Niculescu nu 
este pe deplin satisfăcut de randa
mentul liniei de atac in formula in 
care a evoluat miercuri. El a ținut 
să ne precizeze că punctele nevral
gice ale atacului au fost posturile 
de înaintaș central-vîrf și aripă 
stingă. In acest sens, in următoarele

In dorința de a pregăti temeinic 
următorul joc din preliminariile 
campionatului mondial (29 octom
brie, cu Albania, Ia 
torii responsabili ai 
trecut din reme la 
suri.

Prima dintre ele 
imediat după amicalul cu 
mik Sofia și a constat dintr-o șe- 
dință-consult care a avut loc in- 
tr-una din sălile Complexului „23 
August". A fost un s< himb de expe
riență util — pe marginea datelor 
oferite de verificarea de miercuri 
seara — între Angelo Nicnlescu și 
antrenorii echipelor divizionare A 
(Iile Oană, Constantin Cernăianu, 
Florin Halagian ; an lipsit Valentin 
Stănescu și Ion Nunweiller) care an 
furnizat jucători lotului nostru re
prezentativ.

Tot cu acest prilej, s-au trasat 
sarcinile care revin, in continuare, 
fiecărui component al lotului (pen
tru fișa lor_ pașaport), s-au dat 
indicații privind antrenamentul in
dividualizat, precizindu-se metode
le de lucru dar, mai ales, mijloa
cele.

In scopul unei mai eficiente le
gături eu „cluburile furnizoare*, 
s-an alcătuit '.rigizi ale federației 
care vor urmări, pe durata unui 
ricin săptăminal (deci șl jocurile 
oficiale din campionat). Întreg pro
cesul de instruire-antrenament al 
seleetionabililor. concretizat te paz-

București), fac- 
F.R. Fotbal au 
o serie de mă-

a fost aplicată 
Akade-

STEAGUL ROȘU JIUL - C. F. R. CLUJ
G. NICOLAESCU

Aceste două echipe au făcut, în 
ultimele ediții ale campionatului, 
atîtea meciuri egale, la București 
ca și la Brașov, îneît pronosticul 
aproape că vine de la sine... Da 
data aceasta intervin însă două e- 
lemente care par a înclina balanța 
în favoarea lui Dinamo : 1. Re
intră Dumitrache, ceea ce repre
zintă o reală șansă în plus pen
tru ofensiva 
ză Olteanu, 
peților.

Cum însă
lor în a scoate puncte în deplasare 
este certă iar Adamache continuă 
să se mențină in mare formă, a- 
cest derby rămîne, după părerea 
Ticjastră, deschis oricărui rezultat 
(Radu URZICEANU).

Nu mai departe cecit în cam
pionatul trecut, o confruntare între 
echipa minerilor din Valea Jiului 
și aceea a ceferist, lor clujeni avea 
caracterul unui veritabil derby al 
codașelor, cu implicații directe în 
disputa pentru evttarea retrogra
dării. Acum, o fntftaire a acelorași 
echipe constituie, de asemenea, un 
cerb", dar de - factură cu totul 
deosebiți tavtagătsarea artad per-

spectiva de a deveni duminică sea
ră. în funcție și de celelalte re
zultate ale etapei, chiar lideră a 
clasamentului.

Evident, această perspectivă su- 
ride maj mult formației din Petro
șani, în favoarea căreia se îndreap
tă — fără ezitare — și pronosticul 
nostru pentru meciul de miine. 
(Constantin FTRÂNESCU)

DIALOG OCAZIONAL

gazdelor 2. Absentea- 
pilon al apărării oas-

specialitatea brașoveni-

PESCARU : -Voi foști campioni, 
noi actuali lideri, ața cd- yu*u- 
juma ! ! !

ta

FARUL UNIVERSITATEA CRAIOVA

Există toate condițiile ca partida 
de la Constanța să fie una dintre 
cele mai pasionante ale etapei. 
Asta nu numai datorită apropierii 
locurilor (8 și 9) ocupate de cele 
două echipe (le departajează doar 
golaverajul), ci și în urma... ante
cedentelor : din toamna lui 1964, de 
cînd se înțîlnesc, nici un joc egal 
între cele două combatante ! Doar 
victorii de o parte și de alta, a- 
vantajul fiind de partea craiove-

S 
ta 
să

ta te. De

S. C. BACAU — STEAUA

Pozițiile ocupate actualmente în 
clasament, ca urmare a rezultatelor 
bune înregistrate în etapa preceden
tă. numărul mare de jucători de va
loare din ambele echipe (Dembrov- 
schi, Sătmăreanu, Gniță, Năstase, 
Rugiubei, Vigu etc.) și pretențiile

1
fi

afisate de aceste dccâ peter*xe 
team-uri a'e fotbaîuhn nostru cno- 
feră partidei de ta Bacău un pta» 
de interes Este greu de pcerăzut 
eui fi va reveni victoria îackoriHL 
totuși, spre un succes al Sport Ghe
bului. echipă pornită — in aoest 
campionat — mult mal decsă. ma- 
întreprinzătoare. mat— caicu^tâ. 
Cu atît mai mult cu cit bucureste- 
nii nu pot alinia în teren dura 
dintre jucătorii de bază : Dumitru, 
Iordache. Iordănescu. Votnea da»- 
rențiu DUMITRESCU).

A. S. A. T|. MURES - F. C ARGEȘ

a celoe doct formații constituie, in 
ori ce na. o garanție a unei dispu
te ecn;_bcate ș: de calitate. In ca
drai drria campionii se vor stră
dui <presapenesr: > să se mențină pe 
lenta framcasei tor comportări din 
cta*u precedentă, iar gazdele — 
dapă don* Wrtaferi consecutive — 
vor încerca să aducă immoșilor loc 
suporter: satisfacția unei victorii 
^cccfcrtarite. (Mihai 1ONESCIX

DOAR 4 ANI AU TRECUT...

un

„U" QUJ-SPORTUL STUDENȚESC

raci a ambelor for- 
occilante ptaă

U. T. A.-C S M. REȘIȚA

ra varaota a 
■a aceasta^ m.

RAPID — PETROLUL

NĂSTASE t „Nea Ghiță, cum 
zice ăluia care bagă patru goluri 
intr-un meci ?...

UTA împotriva lui CLS.iL Re
șița. ur. meci intre două echipe din 
a doua jumătate a clasamentului, 
care luptă strîngînd din dinți pec- 
tru._ a stringe puncte. Desigur a- 
vantajul terenului propriu și revi
rimentul anunțat de etapa anterioa
ră pot fi două argumente in stare 
să convingă orice pronosportist de 
a nu 
solist, 
cut o 
contra

deroga de la legea lui -1* 
Dar nici C-S.M.-ul nu a fă- 
figură
Stelei

palidă. la București, 
și, acoperiți de acest

*

t

spre arbitrul de tușe, care fusese ia cițlva metri de fază. Ne-a făcut un semn liniștitor cu capul, adică : „Fiți 
fără grijă, am văzut 1”. Și, în adevăr a început o convorbire cu arbitrul de cen
tru, pentru ca. deodată să-l văd luînd-o 
la fugă spre linia de centru 1 Finlan
dezii, care stătuseră destul de nedume
riți pînă atunci, au sărit în sus de bucu
rie Abia atunci. La terminarea meciu
lui' l-am interpelat pe arbitrul de cen
tru. Am văzut cartonașul roșu. îmi vine 
aă urlu de necaz că nu m-am stăpînit. 
Dar n-am crezut că un arbitraj inter
național se poate coborî la asemenea 
inexactități 1— Și-acum ?

— Acum stat unul dintre puținii jucă
tori din lume... la dispoziția F.I.F.A. 
Sper să nu se prelungească prea mult 
această rămtaere în suspensie.

— Socotești recuperabil handicapul de 
la Helsinki 7

— Da. Și chiar la Berlin sau la Leip
zig sau la Dresda, acolo unde vom ta- 
tilnl selecționata R.D. Germane. Am 
văzut o parte din jocul ei cu Finlanda. 
E foarte puternică, e masivă, așa cum o știm, dar nu Invulnerabilă. Condițiile 
nu vin însă din partea adversarului, ci 
a noastră. înțeleg prin asta că jocul și componența selecționatei României 
comportă îmbunătățiri. în așa fel ca 
drumul comportării noastre să cunoască 
altitudinea unui med ca cel de la Lau
sanne. de pildă. Nu e imposibil. Și ceea 
ce trebuie urgent regenerată este starea 
de spirit a naționalei, refacerea unității 
ei de suflet. La acest punct aș zice că 
noi trebuie să ne regăsim ca ta zilele 
dinaintea partidelor cu Ungaria. Subli
niez. dinaintea !

— Intră puțin ta rolul de judecător al campionatului.
— înțeleg perfect fenomenul Steaua.Pînă la cernerea unei formule de echi

pă, după reunirea 
formați la acest 
nu se poate evita 
Previzibilă căderea a Rapidului. Va fi 
echilibrate campionate din cîte s-au 
văzut. Gîndiți-vă că echipe care nu in
trau niciodată ta socotelile pentru fruntea clasamentului _  Jiul, C.F.R. Cluj —
sint astăzi forțe de care trebuie să se 
țină seama. Cred că se va juca mat 
bine. Etapa trecută a reprezentat un 
semn. Vin și altele. Nu se poate î'tsă să ajungem la o echilibrare, prin ascen
siune, a valorii campionatului, dacă ar
bitrajele — mai cu seamă arbitrajele 
față de echipele în deplasare — nu se 
vor ameliora, prin mai mult curaj și 
obiectivitate. Ctad spun asta vorbesc ta 
numele tuturor jucătorilor fiindcă... ab
solut toți joacă și în deplasare. Regret, 
trebuie să plec, am antrenament...

...Pînă să-i adresăm ultima întrebare, O- zbughise. I-o punem acum : cine va 
cîștiga „unul dintre cele niai echilibrate 
campionate din cîte s-a văzut

Constructorul Arad, GavrilasDoar patru an au trecut de ctad, 
la Tiirișoara. ta finala cam^ocamtai 
republicări de juatari, G.T-A. învin
gea pe Dînamo Bocuresti ; S—♦! Go
lurile fuseseră sem-.ște de Siaaa (de 
două ori). Atadiresei. Briedescu. 
Arpad N'agy si Broșovscki. Dome cu- 
n-osccte et-um — cu exreo*,j lui 
Nagy. Fusese un socces spectaculos 
și fețele ricsociosUor iradiau ta mo- 
■neatei dnd le-a fost teanlnM* cupa, 
iar antrenceuj Alexandra Dan. cunos
cut pvta specialitatea sa de a șlefui 
talentele fotpaiistice, declara : -Mai 
■nit derit victoria de astăzi mi 
bacnră taptnl că un rensit 
Banța cu un nucleu in care 
rut de cwui l-nui r t unit, cu ani 
arași, intr-o formație de pitici*.

Doar patru am au trecu:...
CU prilejui unei vizite făcute 

UT-A as revăzut, ta urmă cu 
tern zile, cupa cucerită atunci de 
morii textil.sti. pusă ia loc de cinste 
te bogata expoziție de trofee de la 
sediul clubului. In plus, un foarte 
frumos taolou-suvenir ne-a readus 
în mercerie acea după amiază înso
rită, de sflrsit de iunie 1968... Ală- 
tur: de figurile antrenorilor AL Dan 
si Z. FarmatL chipurile surîzătoare 
ale celor 14 învingători. Fireșește, 
ne-a interesat ce mai fac, unde mai 
joacă. Răspunsul a fost mai mult de
cît neașteptat, de-a dreptul dureros: 
NICI MACAR JUMĂTATE DIN 
ACEȘTI CAMPIONI NU MAI SINT 
PE TERENURILE DE FOTBAL ! 
Dintre toți, doar doi apără culorile 
textilistilor : Broșovschi și Sima.
Atodiresei (C.S.M. Reșița) este cel 
de-al treilea care mai joacă în Di
vizia A. Un singur nume în Divizia 

Schwartz. în rest: AL Mercea

■i:t de

perfar- 
im c re

in

Ia 
ci- 
ju-

e 
rezer-.ă de portar ia Vagonul, Bodea 
se aEă Ia Vulturii Textila Lugoj, 
uiți in „C*. Brindescu, fost la U.T.A., 
fost la Politehnica Timișoara, nu 
ma: joacă fotbal, ca și Nagy. Peci- 
caa. Cornel Dobay, Bătrina, Vastag, 
Ghîrlea !

Ce motive au avut toți acești ti
neri să renunțe ia un sport spre care 
singuri s-au îndreptat, un sport care 
Ie-a adus satisfacțiile cele mai mari 
ale vîrstei lor (cucerirea unui titlu 
national), tineri în care se puseseră 
atîtea speranțe ? Antrenorul Al. Dan 
declara In 1968, că șase ani a lucrat 
cu ei. Șase ani care au însemnat 
sute și mii de ore de antrenament, 
o frumoasă sumă de bani cheltuită 
de clubul din Arad — adică de fot
balul românesc — cu acest nucleu de 
fotbaliști, dintre care doar trei (cu 
deosebire unul singur : Broșovschi) 
au ajuns pe treapta cea mai de sus, 
și patru sint niște anonimi, ca să nu 
mai vorbim de ceilalți. S-ar 
spune la prima vedere 
tia au renunțat pentru 
valoare, ceea ce ar fi 
blema selecției. Dar nu 
campioni de juniori în

Situația de la U.T.A. 
dem, singulară.

Și în alte locuri tineri fotbaliști în 
care s-a investit, pe lingă altele, spe
ranțe și încredere, renunță la fotbal 
tocmai în anii ce trebuiau să le 
aducă împlinirea. Credem că însăși 
federația ar trebui să analizeze a- 
ceastă stare de lucruri pe care ne-a 
adus-o în față tabloul foștilor cam
pioni de juniori de Ia U.T.A.

putea 
că toți aceș- 
că n-au avut 
ridicat pro- 
ei au devenit 
19G8 ? 1
nu este cre-

grupului de jucători 
club cu noii veniri, 
perioada de tatonare, 
lui U.T.A. Poate și 
unul dintre cele mai 

din cîte

FORMAȚIILE PROBABILE FAȚA IN
JIUL : Ion Gabriel — Geor

gescu, Tonca, Stocker, Naidin — 
Naghi, Libardi — Stan, Roznai, 
Stoian, Multescu.

C.F.R. CLUJ : Gadja — Lupu, 
Dragomir, Szdkc. Roman — M. 
Bretan, Tegean — Pripici (S. 
Bretan), Atlam, Vișan, Petrescu.

IN VIZITĂ LA

O „UZINĂ DE TALENTE

OAMtNII St CINDfSC,
TOTUȘI, U DIVIZIA A

D1NAMO : Constantinescu — 
Cheran, Dobrău, Stoenescu, De- 
leanu — R. Nunweiller, Dinu — 
Lucescu, Doru Popescu, Dumi
trache, FI. Dumitrescu.

STEAGUL ROȘU : Adamache 
— Ivăncescu, Pescaru. Alecu, 
Anghelini — Gliergheli, Cadar, 
Scrbănoiu — Zolincă, Florcscu, 
Gyorfi.

RAPID : Răducanu — Pop,
Boc, Grigoraș, Codrea (Ștefan) — 
Savu, Angelcscu — Petreanu 
(Năsturescu), M. Stelian, Neagu. 
Dumitriu UE

PETROLUL:
K. lonescu. Tudorie. Ciupită. 
Gruber — Cringașu, Cuzarec — 
Oprișan. Din cută (Grazes). L 
Constantin, Moldovan.

Am fost tnaj deunăzi In Panteli- 
mon. Pfoua. un viat rece batea 
dinspre lacul care înconjoară ca 
un briu ceea ce ar trebui să fie 

se pare, există chiar un pro
ject foarte serios In acest sens) 
cccnpiexul sport.v al clubului Me- 

Ne-a dus. acoio. 
u;m-rea startului 

nou] campionat al 
al unei echipe mai

S. C. BACĂU : Ghită — Mar- 
gasoiu, Catargiu. Velicu, Comă- 
neseu — Vătafu, Hrițcu — Pană, 
Oembrovschi, Rugiubei (Florea), 
S. Avram.

A'.S.A. TG. MUREȘ: Solyotn — 
Szoilosl, Unchiaș, Ispir, Czako — 
Orza, Boliini — Mureșan, Naghi, 
Hajnal, Lucaci II.

STEAUA : Coman — Sătmă
reanu, Ciugarin, Negrea. Hăl- 
măgeanu — Ștefănes6u (Nitul, 
Vigu — Pantca, Tătaru, Năstase, 
Aelenei.

FARUL : Piică — Stoica, An
tonescu. Bălosu, N'istor — 1.
Constantinescu, Mihu — Tănase, 
Tufan, Caraman, Ologu.

UNIV. CRAIOVA : Manta — 
Niculescu. Bâdin, Sameș, Vriea 
— Strimbeanu, Ivan — Niță, 
Deselnicu. Oblemenco. Marco.

F. C. ARGEȘ : Stan — Pigu- 
lea, Olteanu. Vlad, Ivan — Pre- 
purgel, M. Popescu (Mustățea) 
— Radu, Troi, Dobrin, Jercan 
(Roșu).

„U“ CLUJ : Ștefan — Crețu, 
Pexa, Solomon. Mihăilă — Anca, 
Mureșan — Uifăleanu, Muntea- 
nu, Soo. Lică.

U.T.A. :Vidac — Birău, Pîrvu, 
Pojoni, Popovici — P’etescu, Do- 
mide — Axente, Condruc. Bro- 
șovschi. Kun II.

SPORTUL STUDENȚESC- tea 
Vasile — Jur că. Mâtioanu, Du
mitru Nicolae. Cojoeara — Ja- 
maischi, Damian — Leșeano, O. 
lonescu, M. Sandu, Manea.

C.S.M. REȘIȚA : Gornea — 
Rednic, Georgevici, Kiss, Kafka 
— Pușcaș, Beldeanu — Atodire- 
sei, Neagu, Nest oro viei, Florea.

e nare, există 
foarte serios ta acest 

sportiv al 
ta. j; București, 
ta Pante; ;moa 
foarte bun in 
divmet secunde 
văduvie In această vară decît in 
zr-x&ne am De unde a ma: avut 
fertă Metalul București, dm a că
rei garnitură lipseau alt; natru 
t-tulam. să vină iarăși In plutonul 
fruntașilor ?, pe întrebam.

Răspunsul a fost destul de greu 
de râs •_ -Întotdeauna m-am bucu
rat. naiv poate, ne spunea Paul 
Popescu, antrenorul meta.' 
d adevăra’ele certitudini ale e- 
ebipei — Ian cu. Geprgevu. Mora
rii și-alții — na au plecau de ei 
no s-a interesat nitneoi La .Meta- 
hi! am avut Întotdeauna un exce
lent nucleu de jucători, in care 
valorile deosebite. virfurile, cei 
car» ne-au părăsit in cele din ur-

“©si

# & # # # # # # # # # # & # # # # #

sImbAtA
BASCHET: Sala Floreasca, ora 17,30 : 

I.E.F.S. — Voința (A. reasca (în caz de timp 
Arhitectura), 
București — 
Arhitectura 
(B f), P.T.T.

m) ; teren Flo- 
nefavorabll, sala 
: Universitatea
București (B. f), 

— I.E.F.S. II 
_____ Olimpia București 

(B f). I.E.F.S. n — știința tnvățămtat Pi
tești (B m).

BOX : Sala 
internațională 
neret).

HANDBAL 7 
14.50 : C.S.U. 
(B f) ; de la

ora 16 
Progresul 
București

Giulești, ora 18,30 : Gală 
București — Belgrad (tl-

Teren Tineretului, ora 
Construcții — Confecția 

__ _ ___ ora 16 : r.E.F.S, — Uni
versitatea București (A. f).PATINAJ : Patinoarul „23 August”, 
ora 19 : Spectacol omagial cu participa
rea unor stele ale arenei Internaționale.TENIS DE CÎMP : Terenul Progresul, 
ora 13 : partida de dublu din cadrul 
finalei „Cupei Davts”.VOLEI : Sala Dinamo, ora 16 : Flacă
ra ioșie — Progresul, Spartac — Viito
rul (B f). Electra — I.E.F.S. (A m).

duminica
BASCHET : Sala Giulești, ora 9 : Po

litehnica București — Universitatea Ti
mișoara (A ml. Rapid — I.C.H.F. (A m) ; 
teren Floreasca (în caz de timp nefavo
rabil, sala Dorobanți), ora 12.30 : Uni
versitatea București — P.T.T. (B m).BOX : Sala Uzinelor Semănătoarea, 
de la ora 10 : gala amicală cu partici
parea pugtllștllor din cluburile bucu- restene.

CAIAC CANOE : Lacul Herăstrău, ora 
8.30 : concurs de fond dotat cu „Cupa 
orașului București”.

FOTBAL : Stadionul „23 August", ora 
13,30 : Rapid — Petrolul (tlneret-rezerve), 
ora 15,30 : Rapid — Petrolul Ploiești 
(Divizia A) ; Stadionul Dinamo, ora 11 : 
Dinamo — Steagul roșu (tlneret-rezer
ve. teren III) : ora 15.30 : Dlnamo — 
Steagul roșu (Divizia A) ; Stadionul
Metalul, ora 11 : Metalul — Politehnica
Iași ' ' ‘
ora 
tal
11 : 
c) : 
nirea Tricolor 
C) ; Terenul Voința, ora 11 : Voința — 
Sirena (Divizia C).

HANDBAL : Teren Voința, ora 10 : 
Voința Buc. — Univ. Iași (B f) ; teren 
Constructorul, ora 9 : Constructorul
Buc. — Voința Craiova (B f) ; teren 
Giulești, ora 11 : Rapid Buc. — Con
structorul Timișoara (A f) : teren Tine
retului, ora 15 : IGEX ■*- Tomlstex Constanța (B f). ora 16 : Univ. Buc, — 
Trotușul (A m).

TENIS DE CÎMP : Terenul Progresul, 
ora 11 : partide de simplu din 
finalei „Cupei Davis”.

VOLEI : Sala Floreasca, ora 
A.S.E. — Voința Constanța 
I.E.F.S, — Farul Constanța (A f), Pro- 
1 -esul — Viitorul Bacău (Am); sala 
Giulești, ora 11,30 : Rapid — C.S.M. 
Sibiu (A f), ora 17 : Locomotiva — Au
rora (B m) i sala Dlnamo. ora 9 : Me
dicina — Farul (B m). Dlnamo —Trac
torul Brașov (A m) : sala Constructo
rul. ora 9 : .I.T.B. — Universitatea '‘ași 
n f). Constructorul — Universitatea 7 Imișoara (A f) : sala Arhitectura, ora 
10 : C.P.B. — Dacia Pitești (B f).

(Divizia B) : Terenul Electronica, 
11 : Electronica Obor — Tehnome- 
(Divizia C) ; Terenul Laromet, ora 
Laromet — Flacăra roșie (Divizia 
Terenul Constructonul, ora 13 : U- 

Autobuzul (Divizia

cadrul
8 .30 : 

(B f).

concurs special.

AZI ESTE ULTIMA ZI

PENTRU DEPUNEREA BULETINELOR

Eftimie IONESCUMircea TUDORAN

W 1F

• 197J, fn ziua cind a eliminat Petrolul din „Cupa Ro
mâniei De atunci, insă, cițiva dintre jucătorii săi și au luat zborul spre 
Divizia A. Care va urma? Foto i V. BAGEAC

mă. nu s-au simțit deloc stingheri, 
și-au putut pune în valoare cali
tățile. ajutați de toii ceilalți Acum 

numai cu acest nu-2<n rămas
c!eu..“

-Am știut ___ ___ ___
putem avea posibilități de culegere 
a roadelor semănate de alții, Dre- 
rt-za vicepreședintele clubului. Gh. 
T*<ler. A trebuit să ne îndreptăm 
privirile, vrind-nevrind. in 
proprie*— Nu e chiar atît de 
piu. Stat sigur că în „curtea

dintotdeauna că nu

curtea 
sim- 
pro-

mină atîtea elemente valoroase ar 
trebui cit mâi rapid refăcut. Spre 
ciștigul indiscutabil al echipei...

In momentul de față, metalur- 
giștii a’i șj alte probleme. în pri
mul rînd. aceea a obligațiilor care 
decurg iin prezența pe locul se
cund ir. clasamentul primei serii. 
Duminică, metalurgiștii primesc, pe 
teren p-opriu, vizita echipei lider 
— Politthnica Iași. Printr-o victo
rie. diferența de puncte s-ar putea 
reduce la numai două...

r
Au plecat de pe stadionul __

Pamelimoa ta categorii superioare, 
doar în uitinul 3—< ani (altfel ar trebui să amintim șl ca Ghiță, L Vas-.je, 
mătocil :

din

de alte nume, norul etc.), ur-

SE ACORDA CÎȘTIGURI SU
PLIMENTARE IN VALOARE DE 
250.000 lei din fond special.

Se atribuie :
• Gștiguri obișnuite în bani;
• Gștiguri suplimentare în 

bani de valoare variabilă;
• 2 autoturisme prin tragere 

Io sorti: 1 DACIA Î300 
și 1 TRABANT 601.

FIECARE VARIANTĂ ARE
3 ȘANSE DE CTȘTIG !

Participarea se face pe bu
letine (bilete) ca la orice con
curs obișnuit.

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA 
LOTO DIN 13 OCTOMBRIE 1972

IMS 
Olteana— Marin

Brașov»
— Mi hal ______

*cura reîntors La Metalul) 
1970

— Ion Na om (Steaua Buc„ 
tent la Rapid Buc)

— Mircea Savu (Steaua.* în la Rapid)

(steagul
Been C?rogresul

Tsto *

ro?u
Buc.,

în pre-
prezent

1971
— Gabriel Sandu (Dlnamo Buc. 

prin schimb cu trei jucători, printre care șl Troll)
— Dumitru Cojocaru (Crișul, acum 

la Sp. studențesc Buc)
— Emil Dumitru (F.C. Argeș, îm

prumutat pentru un an; acum din nou la Metalul)
1972

— Radu Trol (F. C. Argeș)
— Gabriel Stan (Jiul Petroșani)
— Constantin Rădulescu Reșița)
— Ion

te.S.M.
Mateescu (Steagul roșu)

FOND
725.491

GENERAL DE 
lei

PREMII :

78 69 11

85 58 64

EXTRAGEREA I: 13 25
87 3 81 75

EXTRAGEREA a ll-a : 68
33 51 22

Plata premiilor se va face în Ca
pitală începînd din 24 octombrie pînă 
la 27 noiembrie 1972 inclusiv ; 
țară de 
pîno la

în 
la aproximativ 27 octombrie 
27 noiembrie 1972 inclusiv.

de
Rubrică redactată 
LOTO PRONOSPORT

prie“ se uită șj alții. Problema e 
ce găsesc acoio... Și, în Pantelimon, 
se găsea. Leon Lazăr, primul arti
zan al ..stelelor" plecate de la Me
talul, rămînea la teren, zilnic, de 
dimineață pînă seara. Echipa de 
juniori din anul 1969—1970 a cîș- 
tigat campionatul republican (în 
ea jucau G. Sandu. Savu, Matees
cu, Stan și alții). Mai departe a in
tervenit un alt factor, desigur de
cisiv, pentru afirmarea acestor ti
neri jucători. Acest al doilea fac
tor se numește... Paul Popescu, an
trenorul dispus oricînd să renunțe 
la un titular al echipei de seniori 
în favoarea unui tînăr care „urcă".

Din păcate, de cîtva 
ceasta excelentă „ștafetă" 
Popescu s-a stricat, prin 
primului, în dezacord cu 
rea secției 
de obicei, 
au fost, în 
care parte, 
însă că. nu 
Leon Lazăr de revenire (aprobată 
de birou] secției) a fost respinsă 
de către biroul clubului metalur
gist ! După părerea noastră —r ori- 
cît de multe defecte recunoscute ar 
avea Lazăr (să nu-i uităm însă cali
tățile I), tandemul care a scos la lu-

că ar trebui să ne vină 
rindul la promovare, măr-

timp, a-
Lazăr — 
plecarea 
conduce- 

de fotbal. Probabil, ca
greșelile și dreptățile 
egală măsură, de fie- 
Mai surprinzător este 

de mult, o cerere a lui

„Cred 
și nouă 
turisea președintele clubului. Savu 
Spătaru. Așa, cu puterile noastre. 
Toată lumea a vorbit mereu fru
mos de noi — că ne ocupăm de 
copii și juniori, că avem o tradi
ție in acest sens. A venit momen
tul performanței".

— Rampa de 
care pleacă ! — _ ___
meni nu s-a gîndit încă să ne aju
te. Din acest punct de vedere, în 
acest an stăm mai bine decît pînă 
acum".

Ar fi, desigur, paradoxal ca har
nicul antrenor Popescu (aflat in 
cel _ de al 13-Iea an la Metalui ; 
pînă în 1965 a fost jucător) șj clu
bul metalurgist (care i-a acordat) 
mereu încredere și mină liberă, 
respectîndu-i personalitatea) să cu
leagă roadele unei munci certe de 
ani de zile, într-un sezon în care, 
așa cum am mai spus, a pornit 
mai văduvită decît oricînd. Ori
cum. problema nu se poate- pune 
decît în perspectivă. Campionatul 
nu a ajuns nici la jumătatea sa, 
iar ieșenii nu formează deloc o e- 
chipă de ignorat.

Dumitru GRAUR

lansare a celor 
dar aproape ni-



Întrecerile finale pentru „cupa davis

TIRIAC EGALEAZĂ SCORUL fn haine de 
ia timpul meciului 

1:~. Țiriac — Tom 
German

iNTR-UN FINAL FURTUNOS Șl PLIN DE NEPREVĂZUT

ECHIPA FEMININA A ROMÂNIEI
A CUCERIT MEDALIA DE ARGINT

LA OLIMPIADA DE SAH
9

• Reprezentativele U. R. S. S. au cîștigat ambele titluri

• For mafia noastră masculină termină, onorabil, pe locul VII,
din 63 de țări participante

DUPĂ O EXTRAORDINARĂ REVENIRE
Tenisul n-ar fi atît de frumos, 

dacă n-ar exista aceste răsturnări 
de scor spectaculoase, aceste porți 
spre performanță deschise jucăto
rului care luptă pînă la ultima min
ge, cel care nu dezarmează nici
odată. Tenisul parcă a fost creat 
pentru Ion Țiriac...

Cine ar fi crezut, la 2—0 pentru 
Gorman și cînd Țiriac era condus 
pentru a doua oară în setul trei, 
că mai e posibil vreun alt rezul
tat decît înfrîngerea ? Și totuși, a 
fost posibil. Așa cum un meci de 
tenis reîncepe cu fiecare minge și 
se termină doar cu ultima, s-a pu
tut realiza ceea ce părea imposibil. 
Ion Țiriac, acest tenisman adevă
rat, a cîștigat un meci care va ră- 
mîne în istoria „Cupei Davis'". Al 
98-lea său meci în întrecerea su
premă.

Să revedem, în rînduri de croni
că, momentele, atît de dramatice, 
ale luptei sale pe terenul de terns 
cu tot ce păruse îndreptat împotri
va sa. Adică, măiestria unui adver
sar mare, tinerețea acestuia, pros
pețimea, în contrast (numai apa
rent) cu anii adunați pe răboj, cu 
atîtea handicapuri pe care trebuia 
să le traverseze cel ce rămîne ine
galabilul Ion Țiriac.

UN ÎNCEPUT NEFAVORABIL
Nu-l credeam pe Tom Gorman 

un adevărat as al rachetei. Deși 
rezultatele sale l-ar putea reco
manda în această categorie — se
mifinală la Wimbledon, ar.ul tre
cut, performanță repetată ia Fc.-est 
Hills, anul acesta — totuși. t*~.:s- 
manul din Seattle ni se părea vul
nerabil. Dar iată surpriza. Am vă
zut un excelent jucător, posesor al 
unui bagaj tehnic foarte avansat, 
în plus, extrem de mobil și dezin
volt pe teren.

începutul meciului său cu Țiriac, 
de care legasem încă dinainte ati- 
tea speranțe, părea să ni le risi
pească repede., Gorman ia startul 
cu un break rapid, ridică imediat 
scorul la 2—0 (al doilea ghem, a- 
cerb disputat prin efortul de ega- 
lare al românului) și păstrează a- 
cest avantaj pînă la scorul limită. 
Țiriac luptă activ, caută mereu tac
tica favorabilă pentru a contra
cara jocul în continuă mișcare al 
adversarului său, care vine în 
trombă la fileu după fiecare ser
viciu reușit, sau chiar încercîn- 
du-șl șansa și în retururi puter
nice.

Ia 4—3, Țiriac luptă dirz pentru 
un break egalizator. După 40—30 
pentru Gorman, americanul comi-

Gorman. La 3—1, americanul are 
din nou două mingi de break, pe 
care le ratează însă. Adversarul său 
se arată extrem de eficace și în 
apărare. Lobează bine, se apără cu 
lovituri pasante precise. Totuși : 
3—2. în ghemul următor, la ega
litate* lui Gorman îi reușește un 
vole-stop surprinzător, în momentul 
cînd mingea lui Țiriac părea că și 
trecuse de el. Se face 4—2. Țiriac 
pare dezarmat. Iși pierde din nou 
serviciul : 5—2. Apoi, 6—2.

Trebuie să precizăm că, în aces
te două prime seturi, Țiriac nu ju
case rău. A servit bine, și-a pregă
tit mereu mingi de atac eficace, 
s-a apărat dîrz. Avea însă în față 
un adversar excepțional, un tenis
man de clasă. Gorman nu putea, 
parcă, să mai fie oprit în marșul 
său presărat cu puncte cîștigate. 
Ele se realizau insă și cu prețui 
unui efort fizic deosebit. Aceasta 
s-a văzut, în continuarea partidei. 
Atunci, cînd forța, dar mai ales 
precizia loviturilor sale a scăzut 
ireversibil.

TIRIAC REVINE...
In setul trei, pentru prima cară 

de la debutul partidei. Țiriac con
duce cu 1—0 (după egalitate in pri
mul ghem). Tabela indică ap*. 1—L 
fî'Kare dintre jucători reahziixtu-j: 
serviciul. Și iată un nou mocjer.: 
greu pentru Țiriac. atunci când Ger
man face break in ghemul ai trei
lea. In continuare, se cir gâ =3- 
mai contra serviciului— America
nul este mai lent. psruâ
ghiniocist In ghemurJe ) s l La 
2—3, Țînac trimite cn Ici» excep
țional. peste German pentru a face 
40—15 șa apoc rral:n*a.~â es bou 
break : 3—3.

Acum se produce fzstsstxa re
venire a lui Ioq Țîrîar Dmtr-o a- 
parentă cădere, ca acest gâera cis- 
tigat el renaște, parcă. Joacă ex
cepțional. cu o rigzare Berna.ir.tH- 
nită. Corman este net dxninaa. 
Tactica Itn Tiriac <5e pregătire a 
mingii, schimbări de direcție sau 
baloane spre lima de funii, nu maa 
poate fi curmată de Gorman prin 
atacuri intempestive. E este acria 
care este surprins de venirile rapi
de la fileu ale românului. Tabela 
de scor anunță, pe rînd : 4—3, 4—1. 
5—4. Și acum, in al zecelea ghem. 
Țiriac face din nou break și câș
tigă !

FINAL DRAMATIC
Fața jocului se schimbase, evi

dent. După pauza regulamentară.

marginile terenului, umbrite de 
tribunele nou înălțate. Ne era tea
mă de întrerupere acum, pentru ca 
Ion să nu piardă șirul mingilor câș
tigate în care sprinta irezistibil. Se 
grăbea și el. neiăsînd sâ-i scape 
nici o posibilitate de majorare a 
scorului. Dar eram încă ia 3—2, 
cînd Gorman se pregătea să ser
vească și rezultatul rămăsese in
cert. Break ! Ghem cîștigat la 15—
Tiriac deschide porțile tictorses 
sale, cu lovituri de mare clasă. Dar. 
mai ales, cu o -tactică de joc apu
cată cu o precizie remaraAMlă. -4—2

' — <Sb dou-break l — 5—2. Nu
i • a<upni soartri

acosta- Servește Țiriac și se a- 
ririna-xte. la atac. Ciștigă pri- 
ma .— - i» 15—0 . pierde pe a doua, 
la pasamc disperat al america- 
- G5—15 Și. de aci. suită ne-
fntrenvtt de puncte, pînă la vic-

Dtv* 3 are și 21 minute de joc, 
tabela de scor arăta limpede : Ion 
Tiriac — Teaa Gorman 4—6, 2—6, 
4—4. V-3. •—2.

flflB a 5•: egalarea în
mem ?. 1 MANIA — S.U.A. 1—1 !

Radu VOIA

Primul meci s-c Stan'Smith șș Dennis RăJstaa vărfanc rr-e-exi.

STÂN SMITH A DESCHIS SCORUL
te pentru prima oară o dublă-gre- 
șeală la serviciu. Moment favorabil. 
Dar tot Gorman servește impeca
bil următoarele două mingi și de
cide cu atacuri în viteză : 5—3. A- 
poi 5—4, după ce Țiriac servește 
un as, în penultimul tur de servi
cii, iar în ultimul reușește un pas
sing de toată frumusețea la un a- 
tac riscant aî lui Gorman. Inutil, 
căci acesta îșt realizează serviciul, 
în al zecelea ghem.

Setul doi, imagine identică la 
început. Break din primul ghem, 
apoi avans constant menținut de

setul al patrulea evoluează rapid in 
favoarea lui Țiriac : 1—0, 2—0, 
2—1, 3—1, 4—1. De două ori Gor
man își pierde serviciul, o dată Ți
riac. Retururile americanului, atît de 
incisive în primele seturi, sînt acum 
pradă ușoară pentru un Țiriac dez
lănțuit. 4—2, 5—2, 5—3... Aci, ser
vește Țiriac, se ajunge la egalita
te. Dispută acerbă pentru punct, în 
care Țiriac reușește o serie de vo- 
leuri de mare spectacol. Și 6—3, e- 
galarea !

Aproape 3 ore trecuseră de la 
prima minge. întunericul se lăsa în

(Urmare dzn pep 1J

ADEVĂRATA LEGE A ECHIPEI...
(Urmare din pag. 1)

impresia că Țiriac e cu gîndul de
parte. scrutind, în lumina după 
amiezii, frumoasa poveste a Româ
niei in Cupa Davis

Așa a început fantastica resurec
ție a faunului.

La 0—2. Ion Țiriac a simțit că 
a sosit momentul meciului vieții 
sole El a simțit, ca prin farmec, 
frumusețea după-amiezii de la 
Wimbledon, cînd a îngenunchiat in 
fața lui Năstase și l-a purtat pe 
brațe, la capătul acelei victorii fără 
egal, asupra Angliei, care a des
chis, de fapt, drumul echipei noas
tre spre himera Salatierei. El a 
simțit că LEGEA ECHIPEI va tre
bui să rămină mai puternică decît 
strălucirea de o zi a. unui nume. 
El. care a construit cărămidă cu 
cărămidă treptele care ne-au dus 
la Cleveland, la Charlotte, și, mai 
ales, aici, acasă, la București, a 
simțit că o victorie asupra lui Gor
man va fi, deloc paradoxal, VIC
TORIA ECHIPEI.

De unde a găsit Ion Țiriac eli
xirul acestei neirichipuite tinereți ? 
De unde a găsit resursele care să-l 
încredințeze că nimic nu este pier
dut ?

Am convingerea că ieri, Ion Ți
riac s-a bătut pentru ca Năstase 
să uite că a fost învins de Stan 
Smith Am convingerea că Ion Ți
riac. acest om al calculelor exacte, 
a știut că e momentul să-i dăru
iască lui Ilie Năstase o victorie 
poate la fel de prețioasă ca nenu
măratele victorii ale minunatului 
său prieten mai tînăr.

In momentul in care Ion Țiriac 
a reușit să facă sinteza întregii

sale vieți spbftive și să regăsească 
în plin efort toate suporturile marii 
sale prietenii cu llie Năstase, totul 
a căpătat precizia gîndirii sale ma
tematice.

Așa a început acea demonstra
ție uimitoare de calm și răbdare, 
care a făcut din voleul lui Gorman 
o lovitură indecisă și a transfor
mat pasul ușor al americanului 
intr-un calvar.

Ion Țiriac, cu mândra sa modes
tie, a condus jocul cu o știință a 
eficacității care ar putea fi oricînd 
un model.

Tot ceea ce a făcut pe teren, 
ieri. Ion Țiriac. se află în paginile 
nenumărate ale biografiei lui spor
tive, ale biografiei copilului brașo
vean care a început să joace tenis 
Ia 16 ani, adică la o vîrstă cînd 
voleul lui Gorman sau serviciul lui 
Smith erau lovituri de mult for
mate.

Ultimul set al meciului ne-a ofe
rit un Țiriac de 25 de ani. Faunul 
se dezlănțuise. După-amiaza pe care 
o așteaptă de mult, pentru a scăpa 
de obsesia că a greșit revenind in 
arena Cupei Davis, după ce renun
țase atunci, la Sao Paolo, se apro
pia de sfîrșit Tribunele îi scandau 
numele. Un nume care cuprinde 
tot trei silabe, ca și cel al lui Năs 
tase...

La căderea serii. Ion Țiriac a fost 
aplaudat de o tribună înflăcărată, 
căreia îi redase puterile și speran
țele.

Intr-un colț al tribunei, Ilie Năs
tase, care rămîne unul dintre cei 
mai mari jucători ai lumii. îi mul
țumea in gînd bătrînului faun, ca
re s-a întrecut pe sine, pentru ca 
el, Ilie să-și continue zborul...

5—2 pentru sportivul oespe. Sista
se marchează și el un reviriment. 
Servește mai decis, deși nu cu forța 
de altădată. El îș: ciștigă semc-.ri 
și după ce este cqp.dus țn cri de-al 
nouălea ghem cu 30—0. tenisrcanuî 
român reușește o suită de lovituri 
cu direcții schimbate ș: cu Înche
ieri imperabile. Egalează și are 
apoi două avantaje. însă abia Ia al 
treilea va înscrie breakul. La 4—5, 
cu Smith la primire, Năstase își 
surprinde adversarul cu ciieva 
mingi „scurte", cu un smeci puter
nic și un lung de linie, care ii aduc 
ghemul și egalarea : 5—5. De aici 
și pînă la 7*-6 pentru Smith fie
care dintre jucători punctează pe 
rînd la serviciu. Vom menționa 
doar că în ghemul unsprezece, 
condus cu 40—15. Năstase a recu
perat si a avut chiar minge de 
break, dar a ratat.

în al patrusprezecelea ghem, re
prezentantul nostru servește. însă 
Smith returnează excelent, domină 
Ia fileu și prin voleuri executate 
cu sete acumulează puncte : 40—15. 
deci două setboluri. Românul nu 
reduce ritmul, se avîntă curajos 
spre plasă și se impune prin adresa 
mingilor. Și astfel, el izbutește să 
depășească dificultățile egalind :
7— 7. Apoi, scorul alternează :
8— 7 pentru Smith, 8—8. Un mo
ment favorabil pentru Năstase sur
vine in ghemul următor, cînd el

aie 3—8 și otogpae j***-*-** a âcoa 
oară jn acest sex Dsr. «j-- v1*- 
re va S de scxri teatA. reexx 
că Smith face st & —»- jc
break : 9—9 A ferecai 5e «=» a 
oră de la pri=a st ecs_riarea
continuă să pencsae Desfășxrerea 
eetortalte două ghem-rt area să a- 
dacă insă dezoocXshnsL f_= pă
cate, In defavoarea Fre S—Itb

frnaliBpniâ de doc* ori conseeririr. 
Și ta eonflBuareț Smtlh se are- 
tă foarte agresiv Sccrsl este 
totuși egal tdnpă ee -e- c—i—• 
nostru avusese »—3C—38, apr. 
40—30 ș: din noa 4. A. —
Năstase comite o dublă ereșeriâ :> 
serviciu ș? Smith are cei de al trei
lea setbol, pe care ~ renri să-l 
fructifice t 11—9

Pierderea secul ci axez s-î-ș: pună
amprenta pe evoluția cel-t ——tj,- 
tor. Smith se distanțează : î—e y 
cu toate încercările lu; Năstase a- 
vansul este păstrat : 3—L -—l 
4—2. 5—2 $i S—2.

Debutul lu: Ilie in cel oe al trei
lea set a fost oarecum dătător oe 
speranță (break si 1—?■'. tar «ur
mat alte circ: breakuri '.utr-u cestul 
de rar intim plat in —a:
ales între jucători de dasS. De<~ 
3—3. dar sf
devenit extrem de itscsiv -■—3.
Scor genera : 11—3 ■!—. —" 
tru" Smith și echipa S "-A. ecc.-ir» 
cu 1—0.

Impresii...

Declarații...
(Urmare din pag. I)

românilor deveniseră minime. Iată-1 
însă pe acest brav luptător care 
este Ion Tiriac redresînd o situație 
de Ioc plăcută pentru team-ul ro
mân. Și acum, la 1—1, va decide 
în mod cert partida de dublu. In 
orice caz. aici la București, cine mai 
încearcă un pronostic riscă foarte 
mult. Aș mai vrea să spun și două 
cuvinte despre public. II admir pen
tru generozitatea cu care-și încura
jează favorit». Dar spectatorii tre
buie să înțeleagă că in timpul jocu
lui nu se poate comenta și că deci

ziile le iau numai arbitrii".

Desigur. înfrîngerea iu: Nistas* 
la acest scor este surpr.nză'.-ene. 
El a avut insă in Smitb un atver- 
sar nu numai de mare cîasă. s-»- 
și aflat într-o formă maximă. Atle
tul Californian și-a etalat din plin 
excelentele sale cal 
mare. forță in iovi rari s. o stăpf- 
r.ire de sine proverbială). Totuși, 
să recunoaștem însă că reprezen
tantul nostru nu s-a aflat in dispo
ziția obișnuită, iar condiția fizică 
nu s-a situat parcă Ia cota aștep
tată. Poate că și responsabilitatea 
întâlnirii sau teama de a nu-și a- 
grava leziunea de la mina dreaptă 
(care alterează priza rachetei» î-a 
făcut să acționeze mai reținut Pro
babil însă că această fndîsporiție 
va fi pasageră. Sperăm că el va 
aborda meciurile de astăzi șl de 
mîine în plenitudinea mijloacelor, 
cu tortele intacte.

SKOPLJE, 13 (prin telefon, de la 
trimisul nostru special)

Iată, deci, că am fost — într-un 
fel — profet mincinos, cînd am 
socotit că echipa noastră feminină 
de șah deținea șanse minime la 
cucerirea medaliei de argint. învă
țătură de minte pentru a fi pe 
viitor mai puțin zgîrcit în pronos
ticuri. Dar, cine ar fi putut, totuși, 
să prevadă un final atît de alam
bicat și un joc al rezultatelor atît 
de bizar și tot pe atît de favorabil 
formației române.

înaintea ultimei runde, a VII-a, 
apăruse vag pentru selecționata 
noastră posibilitatea de a termina 
pe locul II, o șansă strict teoreti
că. Pentru aceasta, însă, era ne
cesar să fie îndeplinite următoarele 
condiții, principale :

— să cîștigăm cu 2—0 în fața 
R. F. a Germaniei ;

— echipa Ungariei să nu reali
zeze mai mult decît jumătate de 
punct în întîlnirea cu cea a 
U.R.S.S. ;

— reprezentativele Bulgariei și 
Cehoslovaciei să termine neapărat 
la egalitate (1—1) întîlnirea din
tre ele.

Și iată că, după o serie lungă de 
ghinioane în jocurile turneului fi
nal (ratări copilărești, piese lăsate 
în priză' puncte și jumătăți de 
punct scăpate „printre degete"), 
Fortuna Ie-a zîmbit o dată și șahis- 
telor noastre. Jucînd extrem de e- 
nergic, ELISABETA POL1HRONIA- 
DE și ALEXANDRA NICOL AU au 
cîștigat la Laalsmann și, respectiv, 
Wasnetskî. Deci, ROMÂNIA — 
R. F. a GERMANIEI 2—0. Și pri
ma condiție îndeplinită !

în același timp, echipa U.R.S.S. 
(virtuală campioană înainte de fi
nal) a întrecut formația Ungariei 
exact cu cît trebuia : l>/2—Vz (Ivan- 
ka — Gaprindașvili U2—Vz, Kușnir 
— Veroci 1—0). A doua condiție 
realizată ! !

în sfîrșit, deși a depus eforturi 
disperate, reprezentativa Bulgariei 
nu a realizat decît două remize în 
întîlnirea cu cea a Cehoslovaciei. 
Scor : 1—1 (Vokraiova — Gheor-

— Haida- 
și cea de a -Ț^laviei,

ghieva '/i—’,s, Asenova 
rova ’/a—!/s). Așadar, 
treia condiție îndeplinită ! !

Astfel, ECHIPA ROMÂNIEI — 
datorită, trebuie spus, în principal 
succesului său categoric și apoi, 
conjucturii favorabile — a ajuns-o 
pe cea a Ungariei ca număr de 
puncte și A OCUPAT LOCUL SE
CUND, beneficiind de clauza regu
lamentară a victoriei în întîlnirea 
directă. S-ar mai putea adăuga, 
după cum vedem, și realizarea a- 
cestei condiții neprevăzute, care a 
concurat la reușita șahisțelor ro
mânce.

într-un meci fără importanță 
pentru configurația primelor trei 
locuri, Anglia a învins R. D. Ger
mană cu V/i—'/1.

Clasamentul final al celei de « 
V-a ediții a Olimpiadei feminine 
de șah este următorul : 1. U.R.S.S. 
11','2, 2. ROMÂNIA 8, 3. Ungaria 
8, 4. Bulgaria 7’/?, 5. Cehoslovacia 
7, 6. R F. a Germaniei 5V2, 7. 
R. D. Germană 4V2, 8. Anglia 4.

In grupa secundă (pentru locu
rile 9—16) a cîștigat Polonia, ur
mată de Iugoslavia.

Și turneul final masculin a dat 
cîștig de cauză, dar mult mai greu, 
echipei sovietice. în ultimul meci, 
din runda a 15-a, U.R.S.S. (cu trei 
fostă campioni mondiali : Petrosian, 
Tal și Karpov — de juniori) a în
trecut România cu scorul de 3—1 
(Gheorghiu — Petrosian V2—V2, 
Korcinoi — Ciocâltea 1—0, Gbițescu 
— Tal V2—Va. Karpov — Ungu- 
reanu 1—0).

Principala contracandidată la 
titlu, Ungaria, n-a putut obține 
decît un meci egal în întîlnirea cu 
R.F. a Germaniei (2—2), trebuind 
să se mulțumească cu medaliile de 
argint (Pfleger — Portisch Va-Va. 
Bilek — Hecht Va—Va» Kestler — 
Ribli 0—1, Dueball — Csom 1—0). 
Marele maestru Hiibner n-a jucat, 
probabil pentru a nu risca un in
succes, avînd în vedere că pînă 
în acel moment deținea cel mai 
bun rezultat la prima masă dintre 
toți competitorii.

Medalia de bronz a revenit Iugo- 
care a învins cu Z'/a—IV3 

Suedia, în runda finală (Svetozar 
Gligorici a avut satisfacția, ca —• 
după un șir de eșecuri — să în
cheie Olimpiada cu un succes, în-' 
vingîndu-1 la prima masă pe tî- 
nărul mare maestru Anderson).

Celelalte rezultate : Cehoslovacia! 
— Olanda 2V2—U/2» Bulgaria — 
Argentina 2—2, S.U.A. — Polonia 
3—1, R.D. Germană — Spania 
2l/j—IV2, Elveția — Danemarca 
2V2—i’A-

Românîa se clasează, așadar, » 
VII-a, din 63 de țări participante 
la această ediție jubiliară (a XX) 
a Olimpiadei, cel mai bun loc 
ocupat vreodată la marea compe
tiție. Din 22 de meciuri susținute 
în preliminarii și finală, șahiștii 
români au cîștigat 10, au terminat 
7 la egalitate și au pierdut doar 
5, realizînd în total 52 de puncte 
din 88 posibile, ceea ce reprezintă 
aproximativ 60»/o. Este,, de aseme
nea, cel mai ridicat procentaj ob
ținut de echipa noastră masculină 
la Olimpiadă. *

Iată clasamentul definitiv al tur
neului final masculin : 1. UJLS.S. 
42, 2. Ungaria 40V2, 3- Iugoslavia 
38, 4. Cehoslovacia 35V2, 5. R.F. 
a Germaniei 35, 6. Bulgaria 32, 
7. România 311/-, 8—9. Olanda și 
S.U.A. 29, 10. R?D. Germană 27'/?, 
11. Spania 26, 12. Polonia 241/-;, 
13. Danemarca 23, 14—15. Argen
tina și Suedia 22y2, 16. Elveția
21!/2-

Vineri seară. în sala Teatrului 
Universal din Skoplje, a avut loc 
închiderea festivă a Olimpiadei de 
șah și înmînarea premiilor. Șahis- 
tele românce, ALEXANDRA NI- 
COLAU (4 victorii în 5 partide 
ale turneului final), ELISABETA 
POLIHRONIADE și GERTRUDE 
BAUMSTARCK (pregătite de an
trenorul emerit Sergiu Samarian) 
au fost distinse cu medaliile olim
pice de argint. Loturile noastre se 
înapoiază în Capitală duminică di
mineață, cu trenul de Belgrad.

Valeriu CHIOSE

CAMPIONATUL EUROPEAN DE BASCHET FEMININ

ROMÂNIA JOACĂ AZI CU BULGARIA
A

IN TURNEUL „ELITEI"
3URGAS. 13 (prin telefon, de la 

trisi.sui nostru special).
Ută-se ajunși ♦ la capătul primei 

e-^pe a cursei de mare fond care 
esîe a XIII-a a campionatului
pil feminin de baschet. Au
tat 5 afle <jp întreceri de mare dra- 

aproape fiecare meci avind 
șitoare în stabilirea 
ai bine zis pentru 

■-? și l-n pro- 
pos fiecare echipă, calificarea în tur- 
aeal peafera Jocurile 1—6. Aici la 

-.ir multipla campioană 
eoropeanâ, reprezenta

nt a avut emoții 
Știrea ei excepțională 
:e calie și gabarit i-au 
area* o superioritate

■țior.al al 
creat un 
norilor de 
s la mul-

e.'.r
I

pan'e*. Ei ser—11.ț.» . >

ecrn și •etririe* tâ la 3s-~ț *s »

cut prtmtr-? astfel de stare, doar că 
aneasta. datorită baae-. as<zratâ arin 
antren rwrrtr ta perâtada prețăd- 
mar» si re□eratei - rerifLcări S-rte 
te fața unor parteaere redutabile

MĂRȘĂLUITORII 
PE ȘOSELE

de marș de la Roubaix, iesfâșuratî 
timp ce 2> de ore a fost cist gată 
de atletul fraexez Anxionr.at rare. în 
acest timp, a parcurs 245J3XI km. Au 
---r~r,xt ta clasament Simon (Luxem
burg) — 231.50) km si Dealing (An
glia) — 22LR4ă km.

*
Canadianul Ph.hppe Latulippe. in 

vîrstă de 52 de aii, ți-a corectat 
propriul record monctai in proba de
mara fără întrerupere. El a parcurs 
d stanța de 30C mile («2.700 km). Io 
cursul lunii aprilie, sportivul cana
dian stabilise primul record (275 
mile).

(cu prilejul turneului din R. P. Chi
neză, „Cupei Mării Negre" și cam
pionatului Balcanic), a trecut de mo
mentele decisive ale celor mai grele 
meciuri,- și-a împlinit de pe acum 
angajamentul (calificarea în turneul 
pentru locurile 1—6) și are șanse să 
obțină locul 5 sau chiar 4, ceea ce 
ar reprezenta o performanță remar
cabilă dacă ținem seama de nivelul 
atins de baschetul feminin din Eu
ropa. „Secretul" calificării selecțio
natei pregătite de antrenorii S. Fe- 
renez și I. Nicolau constă, după 
cum spuneam, in primul rînd, în a- 
cumularea cantitativă din lunile 
premergătoare „Europenelor". Aceasta 
a permis o capacitate de efort hotă- 
ritoare in finaluri (sportivele țării 
noastre au încheiat toate meciurile 
mai proaspete decît adversarele), 
consumarea unei remarcabile energii 
In timpul aplicării sistemelor defen
sive (referitor la acestea vom preci
za că zona-presing a fost o mare 
surpriză pentru adversare) și un ritm 
viu atunci cînd situația de pe teren 
11 solicita. în plus, respectarea disci
plinei de joc (repriza a doua a par
tidei cu Italia a fost elocventă ta 
acest sens), a contribuit și ea la 
promovarea (după o absență de două 
ediții) in plutonul fruntaș al bas
chetului feminin european. Szabadcs, 
Gugiu, Ciocan și Nicola au fost 
1__ _ '-----l------- .
ou poate fi omis nici aportul Iul 
be. Tita st Dlacor.escu-Gall.

în continuare. România mai 
de jucat, ta ordine.

Gugiu, Ciocan șl Nico'la au fost cele 
mai bune jucătoare ptnă acum, dar • ■ — ■--! Sza-

are
_ _____ , _ ______ . eu Bulgaria 
■slmbâ’A), Franța (duminică). Cehos
lovacia (luni). Sînt trei adversare 
c-osebit de valoroase în fața cărora

Iată clasamentele finale ale celor 
două grupe preliminare: GRUPA A: 
1. U.R.S.S. 10 p : 2. Ungaria 8 p ; 
3. România 8 p ; 4. Iugoslavia 8 p;
5. Polonia 6 p ; Italia 5 p ; GRU
PA B : 1. Bulgaria 10 p; 2. Cehoslo
vacia 9 p ; 3. Franța 8 p ; 4. R.D. 
Germană 7 p ; 5. Olanda 6 p ;
6. Austria 5 p.

sperăm că reprezentativa României 
se va comporta onorabil.

★
Vineri toate cele șase participante 

la turneul de la Burgas s-au depla
sat cu autocarele la Varna, după - o 
călătorie plăcută făcută pe 
Vremea splendidă, însorită.

litoral.
__ , __ ___ _ întinsul 

liniștitor și neted ca oglinda al mă
rii, frumusețea peisajului au fost tot 
atîtea elemente reconfortante pentru 
baschetbalistele care de sîmbătă re
iau apriga dispută. Echipele au ajuns 
Ia Varna înaintea prînzului și după 
o scurtă odihnă la Hotelul sportivilor 
(situat la 14 km de Palatul sportu
rilor) au efectuat primul antrenament 
de acomodare. Formația română s-a 
antrenat la ora 18, insistînd asupra 
aruncărilor Ia coș.

în Încheiere reamintim componen
ța turneelor finale, in cadrul căro
ra contează și rezultatele din gru
pele preliminare : locurile 1—6 : 
U.R.S.S. (73—39 cu Ungaria, 88—43 
cu România), România (56—53 cu 
Ur.garia), Ungaria, Bulgaria (60—55 
cu Cehoslovacia, 53—44 cu Franța), 
Cehoslovacia (54—38 cu Franța) șl 
Franța; locurile 7—12 : Iugoslavia, 
Polonia, Italia, R. D. Germană, O- 
landa și Austria. <

D. STANCULESCU

TELEX*TELEX
Ia oaral taruraM intercaUonal frminin 
Or tr» be j Boca Raton iFloritîa). Ju- 
rs-:*.-ea ■ Kerry Melville a
vx-a-o a Axil eerari e-j •—•. *—l P® Emcasa Valeria Sefemfutt. Camp'.oa- 
ea Margaret Court, una dm
fa concurs—a fost silită sâ
aummaaoe. fiind bolnavă, ta tata U- 
aere: tenisman» americane Jeanne Evert, 
la momoiM abandonului, scorul era ta- 
• ■ rabd MarS-irete. Court cu â—1, C—2-
ț—X■
Caurorsul international de călărie de la 
Lmdra a debutat cu o probă de OOSta- 
cole. Sa care victoria a revenit sportivu- 

vest-rer— an Hartwig steenken pe 
_S:~c.r.a-. El I-a întrecut in baraj 

pe englezul Paddy McMahon pe „Pen- 
nwood Forge Mill*. Concurentii ve.-rt- 
cem.ani Fritz Ligaes („Robin V") și AJ-

- ș-,'.e (-The Robber") au 
ocupat locurile trei și respectiv patru.■
Cursa cicliști Internațională desfășurată 
la Solingen (R. F. a Germaniei) a fost 
dstlgată de rutierul vest-german Petbr 
Thaler, care l-a învins la sprintul final 
pe campionul olimpic Henri Kuiper (O- 
landa). Ambii cicliști au fost cronome
trați pe distanța de 50 km cu timpul de lhHt. La 45 de secunde au sosit vest- 
rermanii Wilfried Trott. Alfred Gaida 
s: olandezul Hermann Konejung.■
Campionul european de box Ia categoria 
„cocoș*, spaniolul Augustei Senin, și-a 
apărat cu succes centura în gala dis
putată ia Spezla. Net superior, Senin l-a 
obligat pe șaîangerul său, italianul An
tonio Sassarini, să abandoneze in repri
za a 6-a.■
Campionul european de box la categoria 
„pană*, spaniolul Jose Legra. a fost de
semnat șalanger oficial la titlul mondial 
deținut de mexicanul Clemente Sanchez.

Meciul va avea loc în cursul lunii no
iembrie (locul și data întîlnîrii nu au 
fost încă fixate).■
Cu prilejul unei gale de box desfășurate 
la Marsilia, pugilistul francez Marcel 
Cerdan jr. l-a învins la puncte ta 10 re
prize pe argentinianul Carlos Cappelia.
B
Turneul internațional masculin de hand
bal de la Barcelona s-a încheiat cu vic
toria formației poloneze Spojnia. care. In finală, a învins cu scorul de 20—16 (11—3) 
echipa CF Barcelona. într-un. alt joc 
disputat în ultima zi a competiției, for
mația suedeză Malmoe a dispus cu 26—12 
(14—7) de Stella Sports (Franța).
H
Turneul internațional masculin de bas
chet desfășurat la Brno a fost cîștigat 
de formația Dukla Olomouc. In partida 
decisivă, baschetbaliștii cehoslovaci au învins cu scorul de oo—83 (44—13) for
mația poloneză Gwardla Wroclaw.
C
Turneul internațional masculin de volei 
de la Olsztyn (Polonia) s-a încheiat cu 
victoria formației AZS Varșovia, care a 
terminat neînvinsă competiția. Pe locu
rile următoare s-au clasat echipele Trak
tor Schwerin (R. D. Germană). AZS 
Varșovia (II) șl VZKG Ostrava. In ul
tima zi a competiției s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : AZS (I) — VZKG Ostrava 3—0 (15—9, 15—11, 15—12) ; AZS 
(TI) — Traktor Schwerin 3—1 (15—10, 
15—11, S—15, 15—9).
B
Concursul internațional de automobilism, 
desfășurat în două manșe pe circuitul 
de Ia Hockenheim, a fost cîștigat de 
sportivul finlandez Leo Kinnunen, care a concurat pe o mașină „Porsche". Kin
nunen a terminat învingător în ambele manșe, fiind urmat în clasamentul final de vest-germanul Willi Kaunsen pe 
„Porsche".
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