
PIITȘEDINTHE CONSUM DE STAT. 
NICOLAE CEAUȘTSCU,

A PRIMII ECHIPTIT DT TENIS AIT S.U.A. SI AIIMAMTI 
PARTICIPANTE EA EINAEA „CUPEI DAVIS“

Președintele Consiliului do Stat 
al Republicii Socialiste România, 
tovarășul Nicolae Ceausescu, a pri
mit. luni dimineața, pe tenismenii 
Stan Smith. Tom Corman. Eria 
Van Dillen, Ilie Năstase, Ton Țiriac, 
pe ‘ ceilalți membri ai reprezenta
tivelor de tenis ale S.U.A. și 
României, care și-au disputat, la 
București, finala „Cupei Davis",

La întrevedere au participat 
Constantin Mitea și Mircea Malița. 
consilieri ai președintelui Consiliu
lui ■ de Stat, precum și Constantin 
Mnteescu. președintele Federației 
române de tenis, Alexandru Lăză- 
reseu, secretar al federației.

Oaspeții au fost însoțiți de Leo
nard C. Meeker, ambasadorul Sta
telor Unite ale Americii Ia Bucu

rești. precum și 6 
ședințele Federate 
S.U.A. W. Woods, 
miletului „Cupei uavrr

Cu acest prilej, rcn-ari 
Ceausescu s-a întreținui 
conducătorii și membrii 
tivelcr de tenis ale St 
ale Americii și ■ Resubl 
Este Rom;

Felicitind pe jucători: a— 
pentru performanța ce a f, 
„Cupa Davis* și pe terJsme: 
mâni pentru jocul prestat, pe 
brii ambelor echipe pentru L 
rea lor sportivă de înaltă 
tovarășul Nicolae Ceausescu 
exprimat convingerea ea înt 
dintre reprezentativele 
țări a servit cauzei prieie-

■eșec* 
t fc*e

ÎN PREZENTA TOVARĂȘULUI 
NICOIAE CFAIJSESCil

A FOST INAUGURALĂ EDIȚIA A ll-a 
A TÎRGUIUI INTERNAJIDNAl BUCUREȘTI

■în prezența tovarășului Nicolae 
Ceaușescu. a celorlalți conducători 
de partid și de stat, luni, 16 octom
brie, a avut loc inaugurarea celei 
de-a II-a ediții a Tîrgulul Interna
țional București.

Complexul expozițional din Piața 
Scînteli cunoaște din nou eferves
cența marilor manifestări interna
ționale cu caracter economic. Pre
zența Ia tîrg a 26 de state, din pa
tru continente ale lumii, demon
strează larga adeziune de care se 
bucură această prestigioasă mani
festare a tehnicii mondiale găzduită 
de țara noastră.

Ediția a II-a a Tîrgului Interna
țional București are un profil bine 
definit, fiind axat pe prezentarea 
de produse din domeniile mașini
lor unelte, mecanicii fine, electroni
cii și electrotehnicii, energeticii și 
metalurgiei, ramuri de interes ma
jor ale oricărei economii naționale 
moderne.

Prin numărul mare al expozan
ților, 943 de firme de peste hota
re. cu 215 mai multe ca Ia prima 
ediție inaugurală, prin prezența 
unul mare număr de specialiști și 
oameni de afaceri, Tîrgul de la 
București se afirmă ca un centru 
de confruntare a realizărilor din 
domenii importante ale tehnicii 
contemporane.

In același timp, el ilustrează în 
mod convingător dinamismul eco
nomiei noastre, succesele obținute 
de industria constructoare de ma
șini, care realizează o gamă varia
tă de produse, în pas cu cuceririle 
pe plan mondial. Totodată, ttrgul 
de la București reprezintă o expre
sie grăitoare a participării Româ

niei socialiste ia diviziunea inter
națională a muncii, la dezvoltarea 
colaborării și cooperării economice 
cu alte țâri.

Ora 10. La festivitatea inaugură
rii sosesc tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Consiliu- 
de Stat al Republicii Soc i .se 
România, și tovarășa Elena 
Ceaușescu. tovarășul Ion Gheorg-- 
Maurer. președintele Consiliulu. ce 
Miniștri.

Sint prezenți tovarășii Emil B-i.-i- 
r.araș, Manea Mănescu. Paul N.ru- 
lescu-Mizil, Gheorghe Pana. G.-.eor- 
ghe Rădulescu, Virgil Trofin. I. e 
Verdeț. Maxim Berghiar.u G*e 
ghe Cioară. Florian Dănăiaeha. _*i- 
nos Fazekas. Petre Lupu. Dumitra 
Popescu. Leonte Răuui. Gheocțbe 
Stoica, Stefan Voiiec. Ies f 
Petre Biajovici. Comei -
Mîron Constantinesc-, M -i. Dalei. 
Miu Dobrescu. Mihai Gere t --. 
Patilineț, Ion Pățan. I:.-. 
Ștefan Andrei. Ion Din-â. -s-. 
pă. de asemenea, membri a. CC 
al P.C.R„ ai Consiliul-: de Stat s. 
ai guvernului, conducă xr-. Se in
stituții centrale »i organ, .ni • co- 
șteștl, reprezentant; a. departamen.- 
telor economice și ai c——ie .-y
industriale, ai unor uzine t. mar 
unități, întreprinderilor de corner; 
exterior, numerof: «perse șt:

Sint de față șefii ce.egan.oc ra- 
vemamenta-e, reprezentant.; state
lor ji firmelor pemcpante la e- 
ceastă amplă manifestare econo
mică iniustriXi. specXișfi sfiano- 
mesut țări ale lumi:

Stat prezenți șefii mj.unBor d- 
ptomatoe acreditat: la București

peste h

R»-oia-

l«- Gnecrgne Cioară. «dresează un 
ni-duros bun vemt usuroc celor 
prezent! la deschiderea atte: de-a 
II-a adftu a Ti tu.— taersațtoaa! 
BoamtL

A luat apt*, euvînrul tevarăs.. 
Ice Pățam vrrpnsssdi.-.te at Ccn- 
Sultului de Mi- str. sBdrîamul co- 
mermlu. exter.rr

ia apiaaaeie muereice ale cele» 
prezente președintele Consiliului de 
Stat al Kevabbrii SacUUste Bemă- 
nia taie paugiiea tnaacuraM.

(Co-.--.-O-e fa rog a 4 a)

AU SOSIT
PRIMII IIĂSPIII
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Divizia A de fotbal dupâ 630 de minute de existenfă

E CHIAR UN MISTER
'™X' PERFORMANTA JIULUI ?

0l\ BUCURfȘII • Cit* ceva despre „operațiunea Jiul", cea realizată fără ju
cători rivniți, dar de ochi perspicace • „Tinerii furioși" din grupul 
antrenorilor alcătuiesc plutonul fruntaș • De toate pentru toți...

ușurare au venit în ultima etapă,’ 
pericolul retrogradării fiind dat la 
o parte chiar în ceasul al 12-lea. 
De anul trecut, am remarcat declan
șarea unei operațiuni mult mai cu
rajoase de remaniere la Jiul. Meri-

Olimpiada de șah — 1972

ECHIPA NOASTRĂ FEMININĂ 
REVINE PE PRIMRL PLAN 

AL EȘICHIERULUI MONDIAL
ELISABETA POL) H RON IADE

• ALEXANDRA NICCLAU —— principala autoare a succesului O Toate jucătoarele noastre au 
realizat un procentaj de peste 50 la sută • Un loc fruntaș este din ce în ce mai greu de menținut

Vineri seara, în sala Teatrului 
Universal din Skoplje, a avut loc 
ceremonia de închidere a celei de 
a XX-a ediții, jubiliare, a Olimpia
dei masculine de șah și a celei 
de a V-a ediții a Olimpiadei femi
nine.

Timp de aproape o lună, capi
tala Republicii Socialiste Macedo
nia, oraș renăscut din propriile sale 
ruine după catastrofalul cutremur 
din 1963, și-a oferit tradiționala și 
proverbiala ospitalitate celei mai 
mari confruntări șahiste mondiale, 
reunind, de data aceasta, 63 de e- 
chipe masculine și 23 feminine — 
cifre record — carg.» demonstrează

grăitor marea răspîndire pe care 
a luat-o „sportul minții", univer
salitatea acestui joc.

Trebuie arătat de Ia început că 
Olimpiada șahistă — 1972 a între
cut absolut tot ceea ce se reali
zase pînă acum. în istoria de a- 
proape o jumătate de secol a com
petiției.

Federațiile de șah din Iugoslavia 
și din Macedonia au depus un mag
nific efort organizatoric asigurând 
acestui veritabil festival șahist un 
cadru grandios. întrecerea a avut 
loc în trei imense săli circulare, 
ele o arhitectură modernă inedită, 
în care predomină metalul și sticla, 
însumînd un spațiu de aproape

10 000 de metri pătrați. Uh corp 
uriaș de tehnicieni cu o înaltă ca
lificare. au servit în permanență 
competiția. Televiziunea locală a 
montat în incinta complexului un 
sistem autonom de transmisie. Pe 
zeci și zeci de ecrane erau proiectate, 
mutare cu mutare, principalele par
tide ale rundei, tntîia oară. în is
toria acestei întreceri, toți concu- 
renții au fost reuniți într-un saț 
olimpic (o, minunată așezare de vile 
extraelegante, pe o colină de lîngă

Valeriu CHIOSE

(Continuare in pag. aia)

CMnțăenauxl intră in a doua ju
mătate a turului și unele preferințe 
.- - stertuiui se dovedesc mai mult 
derit un simplu capriciu al începu- 
taiot. Ceea ce obișnuim să spunem, 
cu îngăduință. ci nd clasamentul su- 

-iiraicj micilor diferențe dje 
poncte) modificări dupâ modificări, 
că reprezintă numai și numai efec- 
... acesiui joc al cifrelor, începe 
sd devină — iată — o permanență.
• ne or .a_-pe:e ale fotbalului nos
tra, un pluton cu dteva dintre evi- 
drafintele trecutului campionat, clar 
> ; _ personaje noi, cum spuneam.
; ci.ivamentul campionatului
■t Nu-i nici intimplare, nici 
ganad, nici complezenta adversarilor

- • ra-iă siare ue lucruri. Sin', me
rite pe care trebuie să le subliniem 
c=ca vrem să facem cu adevărat 
servicii fotbalului nostru.

C-axamental apare dominat, cel 
p-i.n in prezent, de grupul tineri- 

antrer. ir; ai diviziei : ștefan 
C .dua Onuantin Rădulescu. Iun 
X an * eîll er. Emanoil Hașoti și Ni- 
enlae Proca se aCâ în această or- 
z.*.e pe locurile ce sus și Ce mo
tive am avea sa fim alarmați sau 
nemulțumiți de vreme ce cîțiva din
tre teixrfiaenii, cu merite și ca ju
cători. dar plini de ambiție, de hăr- 

; e de dorința de a se instrui, din
* ic-rtahe.evoluează cu aplomb 
.n tr_.’.’ea (ramurilor de care răs
pund?

S;gur. .cazul aăptămtnil" rămine 
JiuL ..^ii-ne v, e ca — știind foarte 
. * e cu jucătorii c.n Petroșani se 
p.ez.ntă duri. r. câ în meciul foarte 
greu de la Craiova ți. deci, s-ar 
puie* f .arte :>ine să predea fotoliul 
prezidențial al campionatului la nu
mai: o sâptămînâ după ce s-au in
stala* in el — să răminem mai mult 
asupra cazului ain Valea Jiului, 
Aici se desfășoară unul dintre cele 
mar interesante cazuri de regene
rare a unei echipe. De la Jiul lui 
Crisr.ic ș. Paraschiva — regretații 
foșt: mterna;tonali, al lui Gabor. 
Fanta* II. Panait. Vasiu etc., mi
nerii «-au limitat la rolul de „copii

cuminți" . ai campionatului. Privirile 
lor s-au înălțat cel mult pînă la 
jumătatea celor lti poziții’și n-au 
fost rare cazurile cînd oftaturile de

Eftimie 1ONESCU

(Continuare in pag. a 3-a)

SE REIAU l\TRECERILE 

DIVIZIEI \ATIO\ALE DE ATLETISM

dm Capitală, intre formațiile Diaa- 
aaa. Ste**x C-A.V- îr.Tecerile se

. ■ desfășura^ concomitent cu cele 
dintre ech.peS Metalul. Timiș și J 
Cu. La Cmpulung va avea loc . 
(Laputa cimre formațiile Argeș. I 
Brașov și Rap.d.

E^pa a IV-a și ultima a primei 
d»v.zi. este programa’ă in zilele de I 
28 și 29 octombrie, iar finaia cam- 
pl natulu: național ce cros in ziua 
de 5 noiembrie, '.a Oracea.

E greu si scape Adamăche o 
minge... Probabil că asta e ți 
părerea lui Dumitrache care^ 
il urmărețte^ admirativ, pe 

portarul din Brașou...
Foto : Dragoș NEAGU

„ANIRfNAMINT ri.ite*
A IniillAI l.AMPIIMItll

Dl TEIODROM

A 61-a EDIȚIE A ..CUPEI DAVIS“

PRIMELE ECOURI DUPÂ MAREA FINALĂ
'nzet t*cet. Mir de aftepta.a pasionante finală 
relei de s fl-a ediții a »Cu ei Davis' ta trece In

L Șs perte ani. poate că inti!n:-ea delaBueu- 
st-e ee*upeie Ro si Statelor Unite ra
ocr atenția ama: de siatisi'

toți cei eace (
•r*gre
ne va

a
**:ivit 
rețti din 
rețtne dt

de ia a-enz 
teior bstrect'

Unite va 
____ jL Dar pen- 

eele trei rile de foc 
secvență a palpiian- 

încă multă vreme
încins 1a limită oasre-

fu ca-* păst'tati astfel pentru a 24-a oară „Sala- 
tie'a de argint'. Iar performanta echipei noastre de 
a »e califica in prestigioasa finală (de trei ori in ul- 
ttmh patru ard) este o realitate și ea se bucură de 
as-*cieri tmanime.

Personalități cin lumea sportului alb ți numeroși 
comentatori «trăini, oaspeți ai Capitalei în aceste 
sile, au avut sublinieri dintre cele mai onorante. 
Iatt-le consemnate în rindurile care urmează.

BASIL BEAT
Se a F.LL.T.

(Continuare tn pag. a 4-a)

. 4 NICOLAI

A BAZELOR SPORTIVE

I.

inate- 
btine 
spor- 
care.

remarcabile pentru realizarea 
asemenea construcții, înce- 
de la simplele terenuri de 
pentru copii din apropierea

unanim recunoscută impor- 
esențiaiă a bazei

ROBERT C. COLWELL, președintele .te- 
derație4. de tenis din S.U.A. : „Nu regret 

am făcut un voiaj atlt de lung pen
tru a ajunge Ln România. In aceivsiA 
frtuno&sa țarâ ne-am bucurat de o ospi
talitate deosebiți. Felicit ambele echipe 
pentru minunatul spectacol sportiv ce 
ni! l-au oferit in trei zile de mare tenis. 
S.U.-1. a ciștigat, dar foarte greu. For
mația româna are meritele sale. Este ° 
performanță sâ te califici de trei ori in 
finala Cupei Davls. Acest lucru a f<>st 
poxibii datoriu celor doi remarca >ili 
jiwAtori pe care-i aveți. Sper că Ion 'ti
riac >» Ule Năstase să joace încă multi 
ani fi să obțină aceleași rezultate ră,-

Duminică dimineața a avut loc. 
Pe velodromul Dinamo din Can 
tala, ultima finală a campionatelor 
naționale de ciclism pe pistă,’ edi
ția 1972 : cursa cu antrenament 
mecanic. Cuplurile participante 
și-au disputat întîietatea în cadrul 
a 4 manșe, fiecare de eîte 15 mi
nute, clasamentul alcătuindu-se prin 
adiționarea kilometrajului realizat 
în cele 4 „reprize".

Urmărite cu viu interes, evolu
țiile sportivilor^su fost de un bun 
nivel. Pînă la urmă, titlul de cam
pion al României a’ revenit cuplu
lui Constantin Gonțea (ciclist) — 
Ion Pomană (motociclist), mai o- 
mogen, mai constant. Iată, de altfel, 
clasamentul final:

1. CONSTANTIN GONȚEA 
(STEAUA) — ION POMANÂ 69,800 
km în 60 de minute, campioni ai 
României; 2. C. Popescu . (Voința)
— Dragoș Panaiteseu ; 3. Sorin
Suditu (Olimpia) — Marin Nicu- 
lescu ; 4. Petre Dolofan (Steaua)
— Iulian Gociman ; 5. Horațiu Ma
rinescu (Stet.ua) — Ion Nedelcu.
. . Ca .o primă concluzie • campiona
tele au fost net dominate de spor
tivii clubului Dinamo, care au cu
cerit cinci din cele șase titluri na
ționale .’

VALORIFICAREA RESURSELOR LOCALE
0 IMPORTANTA CALE DE CONSTRUCȚIE

1

Raid-anchetă efectuat
ian ța 
riale pentru dezvoltarea în 
condiții a educației fizice șj 
tului. Este și motivul pentru 
pe plan național, se fac eforturi cu 
totul 
unor 
pînd 
joacă 
cvartalelor de blocuri și pînă ln 
marile complexe sportive și ele
gantele săli de sport. In mediul 
urban, ca și în cel rural, existența 
bazelor sportive simple sau com-

plexe constituie din ce în ce mai 
mult o problemă de interes local 
major, nu numai pentru organele 
strict răspunzătoare din acest sec
tor, ci șl pentru organele adminis
trative și edilitare din localități, 
în acest sens, am considerat util a 
discuta cu cîțiva președinți sau vice
președinți de Consilii populare din 
Suceava, Cîmpulung moldovenesc 
și B;strița. Discuțiile s-au axat. în 
general, pe întrebarea „Cum con
siderați că poale interveni Consi
liul Popular in acțiunea de con
struire a bazelor sportive ?•• în

In orașele SUCEAVA.
ClMPULUNG MOLDOVENESC

și BISTRIJA

fond, esența problemei se reduce 
la modul cît mai eficient de ex-

Radu TIMOFTE

(Continuare in pag. a 2-a)

Stet.ua
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EXPOZIȚIA RETROSPECTIVĂ. fautomobilism^ LIN NOU SCRIMj

PATINAJUL ROMÂNESC
Centenarul patinajului românesc, 

avînd ca dată memorabilă anul 
1872 și semicentenarul Federației 
române de specialitate, marcat de 
anul 1922, cînd a luat ființă, din 
inițiativa unui grup de entuziaști în 
frunte cu Iorgu Arsenie, prima „Co- 
misiune de patinaj" constituie un 
eveniment important din viața miș
cării noastre sportive, un moment de 
aduceri aminte și de bilanț al celor 
înfăptuite în acest răstimp, un mo
ment amplu prezentat în documente 
de expoziția amenajată cu acest 
prilej în holul de la intrare în 
C.N.E.F.S. (Folosim prilejul pentru

(altul, mai adecvat, pentru expozi
țiile temporare ale mișcării sportive, 
nefiind. nici chiar în incinta Muzeu
lui Sportului) nu lipsesc documente 
valoroase, specifice fiecărei etape, de 
la debutul acestui sport în viața 
sportivă națională și pînă azi, după 
cum nici trofeele cucerite de pati
natorii români în ultimii ani. Este 
prezentă, de asemenea, o suită de 
45 de tablouri ilustrînd evoluția 
„Costumului de patinaj în lume" 
(inclusiv a celui românesc), realizată 
de către pictorul — și, totodată, an
trenorul de patinaj — din Sibiu, 
Petre Tivădaru.

a invita și alte federații, cluburi 
etc. să urmeze această inițiativă 
lăudabilă, realizată de către Fede
rația de patinaj prin intermediul 
Muzeului Sportului, deoarece asu
pra unor aniversări de talia celor 
de mai sus merită să ne oprim cu 
toată seriozitatea).

Din cadrul expoziției — realizată 
de o mînă măiastră, artistul Iosif 
Crijanovschi, și intr-o manieră ori
ginală, potrivit spațiului existent

Așadar, după „momentul" tenisu
lui de cîmp este rîndul patinajului 
să-și spună cuvîntul. Și o face bine : 
prin manifestări ample în întreaga 
țară, prin spectacole artistice cu 
participarea unor patinatori de va
loare din lume, prin tot ceea ce se 
cuvine a fi marcat 
aniversările de care

cu atenție de 
ne-am ocupat.

NICOLAE FOSTOLACHE

Șl INTERESANT RALIU

Activitatea competițională auto
mobilistică începe să se dezvolte 
datorită tot mai numeroaselor con
cursuri organizate, fie de A.C.R. 
București sau de filialele sale din 
țară, fie de către unele întreprin
deri și instituții. Din această ulti
mă categorie face parte și Raliul 
automobilistic dedicat câștigătorilor 
la Loto-Pronosport ce se va disputa 
în zilele de 21—22 octombrie, în 
organizarea A.S. Loto-Pronosport 
și Automobil Clubului Român 
București.

Despre ce este vorba 7 tntr-o 
primă fază, Raliul se va desfășura 
după sistemul plecărilor din dife
rite, puncte, dar cu sosirea, la ca
păt de etană, centralizată. Urmea
ză .faza a doua a cursei, de astă 
dată însă eu startul dintr-o singu
ră localitate, iar cursa, pe un iti
nerar comun, cu sosirea, de ase
menea. la punct fix.

tn prima fază a cursei concuren- 
ții voi- pleca din BUCUREȘTI ur- 
mînd ruta : Alexandria—Slatina— 
Drăgășani—Rra. Vîlcea— Călimănești 
—Sibiu ; CLUJ : furda—Tg. Mureș 
— 'Sighișoara — Brașov — Făgă

raș — Sibiu ; CRAIOVA : Tg. Jiu
— Petroșani — Hunedoara — De
va — Sebeș — Sibiu : CONSTAN
TA ț Slobozia — Urziceni — Plo
iești — Tirgoviște — Pitești — Rm. 
Vîlcea — Sibiu ; IAȘI : Roman — 
Bacău — Municipiul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej — Sf. Gheorghe — Bra
șov — Făgăraș — Sibiu ; SUCEA
VA : Piatra Neamț — M. Ciuc — 
Odorhei — Sighișoara — Mediaș — 
Sibiu : TIMISOARA : Lugoj — Ca
ransebeș — Hațeg — Hunedoara — 
Deva — Sebeș — Sibiu. Etapa co
mună. din ziua de 22 octombrie, 
va fi parcursă pe următorul itine
rar : SIBIU — Călimănești — Rm. 
Vîlcea — Pitești — Găești — Titu
— BUCUREȘTI.

Ca orice raliu și ac«ta va avea 
o probă de departajare. în primul 
rînd. concurenții vor fi tupuși unei 
probe de viteză, pe distanța de 1 
km. pe șosea dreaptă, fără denive
lări, iar proba a doua va consta 
dintr-o cursă de îndeminare. pe un 
traseu prevăzut cu diverse obsta
cole. Această a doua probă se va 
disputa tn București, pe str. Cîmpi- 
nei. î

...iată ce a caracterizat

Una din trăsăturile pregnante și 
deosebit de îmbucurătoare ale eta
pei a III-a a campionatului divizio
nar de scrimă a constituit-o prezen
ta masivă și, totodată, onorabilă a 
tineretului în această competiție 
care reunește elita trăgătorilor noș
tri. Nume întîlnite, numai cu un an 
sau doi în urmă, printre concurenții 
campionatelor de juniori, au ștat a- 
cum alături de consacrațl și In fața 
consacraților cu care au luptat, ade
seori, curajos și inteligent lăsîndu-ne 
să înțelegem că sînt deciși să pă
șească pe urmele așilor, spre cul
mile măiestriei sportive. O aseme
nea infuziune de tinerețe nu poate 
decît Să ne bucure și să ne oblige 
totodată (dar ce plăcută obligație !) 
să adresăm cuvinte de laudă an
trenorilor care i-au învățat a.b.c.-ul 
scrimei, care i-au adus la un re
marcabil nivel de • pregătire.

Am urmărit cu interes evoluția 
plină de maturitate a floretistelor 
de la Viitorul (Magdalena Bartoș, 
Aurora Crișu, Mariana Ostafi ți 
Carmen Budur) care, după ce au 
pășit cu o firească timiditate în a- 
cest campionat s-au afirmat, în

DINAMO. IAFID. VOINȚA Șl LE.F.S. ÎN TURNEUL FINAL

INFUZIA DE TINEREȚE
etapa a lll-a din campionatul diviziei A

etapa de la Brașov, ca o formația 
omogenă ce își merită locul în pri
ma divizie. Un alt exemplu de for
mație tînără, în plină ascensiune, 
ni l-a furnizat echipa de floretă 
Politehnica Timișoara. „Elevii" an
trenorului Felsthammel s-au impus 
încă de la primul meci în care au 
dat o neașteptat de viguroasă re
plică Universității București, reali- 
zind un rezultat de perfectă egali
tate : 8—8 (63—63). Ei au cedat, fi
resc, formației campioane, ți după 
o luptă foarte strînsă, garniturii 
I.E.F.S.-ului.

Un experiment curajos a făcut 
P. Ghinju, antrenorul spadasinilor 
de la Electroputere-Craiova. Renun- 
țînd la aportul lui Duțu, el a uti
lizat, alături de experimentați! 
A. Mironov ți D. Popescu, și de 
tînărul A. Cărămidă doi trăgători și 
mai tineri pe I. Dima și M. Rotaru 
care au trecut cu succes acest „exa-

men de maturitate" sportivă. Desi
gur, ambii juniori trebuie să-și mai 
completeze bagajul de cunoștințe 
dar ei au dovedit reale aptitudini 
pentru spadă. Continuînd acest tur 
de orizont în rîndul echipelor am 
putea cita și' alte nume de trăgători 
tineri ca sabrerul clujean I. Pop 
(de-acum binecunoscut și peste ho
tare), spadasinul din același oraș 
P. Szabo, sabrerii de la Tractorul 
(Csiki, Duția, Frunză), floretista Ma
ria Lazăr (Olimpia Satu Mare), sa
brerii sătmăreni, iar pentru înche
iere se cuvine să arătăm că pînă 
și clubul Steaua a inclus în forma
ția feminină de floretă pe Ștefani» 
Tudose o talentată „elevă" a antre
norului C. Ciocîrlie, care se ocupă 
de cîțiva ani, cu o admirabilă pa
siune, de formarea unei pepiniere 
proprii a roș-albaștrilor.

Sebastian BONIFACIU

HOCHEL <

A luat sfîrșit și returul campio
natului național de polo, astfel că 
la această oră cunoaștem atît pe 
cele 4 formații ce vor continua 
disputa în cadrul turneului final, 
cît și pe ultima clasată — Olimpia 
Oradea — care după un stagiu de 
numai un an în A va părăsi Scena 
primei competiții cu caracter re
publican.

Jn ultimele două partide ale eta
pei de duminică s-au înregistrat 
alte rezultate de proporții : Rapid 
București — Olimpia Oradea 24—1 
și Voința Cluj — Vagonul Arad 
16—4. De altfel, întreaga ediție a 
acestui campionat a fost caracteri
zată de asemenea scoruri-fluviu.

fapt care ar trebui să dea serios 
de gîndit federației de specialitate 
în privința formulei în care se va 
desfășura următorul campionat.

Cea mai importantă partidă a ul
timei etape, ce avea să decidă pe 
cea de a 4-a participantă la turneul 
final s-a desfășurat duminică la 
Oradea între formațiile... bucu- 
restene Progresul *i I.E.F.S. După 
evoluțiile din ultimele săptămînl, 
jucătorii Progresului se dovediseră 
mai bine pregătiți și porneau cu 
prima șansă. Surprinzător insă, vic
toria a revenit tn cele din urmă 
studenților de la LLFA. care vor 
evolua alături de Dinamo. Rapid ți 
Voința în întrecerea finală (37 oc-

tombrie — 1 noiembrie, la Bucu-
rești). Și acum clasamentul final la
încheierea returului :

1. Dinamo 16 ÎS 1 0 260— 81 31
1. Rapid 16 14 1 1 197— 49 20
X Voința 16 9 3 4 138—110 21
4. I.E.F.S. 16 7 1 8 9t—123 15
1. Progresul 16 6 2 t 82- 85 14
t Politehnica 16 5 1 10 14—158 11
t. Crișul 16 5 1 10 89—182 11
(. Vagonul 16 4 2 10 86—148 14
». Olimpia 16 0 2 14 47—192 2

învingătoare la
Duminică seara, divizionara A de 

hochei Sport Club Miercurea Ciuc 
a susținut un interesant meci ami
cal cu reprezentativa R P. Chineze, 
aflată în turneu în țara noastră. 
Meciul a fost deosebit de util pen
tru formația locală, el constituind 
un important test în ajunul înce
perii campionatului național. în pri
mele două reprize au dominat ho- 
eheiștii oaspeți care, pe lîngă că 
au patinat în mare viteză, au a- 
vut și o foarte bună orientare tac
tică. mai ales în atac. în acest 
timp jucătorii din Miercurea Ciuc 
au ratat unele ocazii de a înscrie, 
fie din cauza pripelii unor jucători,

SELECȚIONATA O. CDINEIt

HIERCUREA CUC
fie datorită apărării ferme a •- 
chipei chineze. în ultima parta a 
meciului oaspeții nu mai reușesc 
să contracareze atacurile susținute 
ale localnicilor care înscriu de trei 
ori.

Scor final i 6—3 (3—-0, 2—0,
1—3) în favoarea selecționatei R P- 
Chineze.

Golurile au fost marcate de 
Chen Sen (2), Chen Yun, Ven 
Yun, Huan Pen-fa și Sen Ke, res
pectiv Papp, Bașa și Goli.

Un al doilea meci între cele 
două echipe se va desfășura, 
miercuri după-amiază.

Z. MORVAI-coresp.

MECIURI
disputat trei me- 
campionatul femi-

Duminică s-au 
ciuri' restante în 
nin divizia A :

Hidromecanica
Mediaș 2352-2307 p.d. Partidă 
disputată în care brașovencele, frun-

Brașov Voința 
viu

Divizia A

RESTANTE

SPORTIVI DIN 23 DE JUDEȚE LA FINALELE

lase ie seriei Nord, au rișhgat destul 
de greu. Performerele celor două e- 
chipe au fost Viorica Orghidan — 
417 pd (H) »! Rodica F.o-escu — 
407 p d (VL

Metrom Brașa» — Va.ața Camtaa. 
|a M2»—357 P-d- Tcare ;uc*loarele 
din formația gazdă au ieborlt, fie
care. peste 460 ăe posice, Cea mal 
eficace fiind Liv-a Răstăman 
p d <•).

♦42

COMPETIȚIEI REZERVATE COOPERATORILOR INVALIZI
Frumoasa bază sportivă de la Pipera 

a găzduit, timp de două zUe. pnma 
ti e a întrecerilor finale ale coopera- 

• tocitor invalizi Organiza** suo auspte. ie 
Ofv.ulul sport din liCECOH. tn «oiaott- 
rare cu clubul Voint» s ofictUe sport 
» uniuniior Metal St Cotifec-.n. eotnpe- 
tv.:a a reuni- sportivi coopera-or*. Xe 2* 
de rudele ale tăriL Vmcă In felul et. da
torită spec ticului, aceasta compete pe a 

. rost ur ăntă cu viu Interes de un nu
măr record de spectatori. Iată renLia- 
tde finale tmcgMmte : aAMiPM : !*»■ 
lizl mo>on; • m plat »etu : l- v-Tguua 
Giurea (Bueurest) IU. X Mana An*o- 
nie (Bucureștii ÎL*. 3. Ana Cioată .Su
ceava) 11.l: *• m plat băieți : l. Florid 
Tiu * (Galați) 7J. x Dumitru Dancea 
(Iași) 7,4, 3. VasUe Marm (București) 
8,2; lungime fete : l. Gherghina Neacș-i 
(Brăila) 3,40 m, X Violeta Constan*.n 
(Brăila) 3.30 m. 3. Virgina Giurea (Bj.-u- 
rești) 3,27 m; lungime băieți : 1. Dum.- 
tru Donca (Iași) 5.04 m. 2. Fiorin Tiu 
4.9ș m, 3. Atila Fazekaș (Mureș) 4.S1 <m: 
greutate fete (3 kg): 1. Virginia Giurea 
8.49 m, 2. Ioana Marin (București) 7.35 
m. 3. Ana Cioată 7,24 m: greutate băieți 
(4 kg): 1. Marin Constantin (București) 
10.25 m, 2. Dumitrii ’Blezeanu (București) 
10,07 m, 3. Alexandru Matei (Bihor) 
ițL m: ponlce fete ; 1. Angela Zaporoz- 
cenco (Bucu,„. ‘ ■ 60 pd, 2. Florica Fe- 
trut (Bucure^.. <“> P ' ’ Parasclil*' 
Veder (Constanta) *v r d .
1 Caro: Weteel (B-jcureș-4) pt* . X 
Alexandru Tier O iB*hor) 1*3 p d. 3. F.o- 

■re (BaearcKQ IB pd ; tenis de 
*. Ci. G&aa-ea* iBAor). X Ccn- 
tacsl *B-Sua . X I«W Okroș 

-sajat aoua idafcon. aCetisni. 
x= . r wnart-rj Vote» (Buc.) SI». 
Cla «BMM Ml*. X Oiimpu

■ T—• 3X1 • m pcat bă eu- 1.
CaAKna XJL X filo Antonie

ta* Oss.--! Rusa «Bacău)
: Sre Car.«ta.-..a Volcu

XX» a». X Aore^ Budrtu (Sibiu)
<3*aaM KJplațn X41 m;

■ boar !_ GA Tduiaru (Iași)
i, Docuei (Bacău) 4.95, 
3-asc'. 45* m: greutate

Aaa CoMta (Constanța) 7.69 tn, 
. a --. "ti X Valentina Cuș- 

iMarașU) <J»; greutate băieți : 1. 
>•» “i i- > 111» m, 2. Ion Dia- 

kaeoaMQ 11.53 m. 3. Cornel Ni- 
-' : ::.2' m; popice fete : (20

L Stana Enăcbescu (Buc.) 94 p d, 
ertna Alexe (Prahova) 86 p d. 3.

» a R;;-,-r,u (CM!) 83 pd; poolce
t - -» ?-ei: :. Emerlch Sarany (Bra-
» 2. Petre Păun (București)
F: -d 1 Ion Zifciac (Bihor) 150 pd;

-■ nevăzători. 60 m plat fete ; 1. 
: • tvas.-u (Timișoara) 10,5. 2. Mari»
A - -.e .București) 10.8, 3. Ana Grosu 
<Co-.=-anța) 11.4, 60 m plat băieți : l. 
I Manea (București) 8,8, 2. Ștefan 
Ch țu (Timișoara) 8.9, 3. Ion Ivașeu (Ti
mișoara) 8,9; lungime fete : 1. Lucia

JtS,

1.

(Ormart din pag U

ECHIPA NOASTRĂ FEMININĂ REVINE PE PRIMUL PLAN

X Butca Artf-r iCatap) IM aa: *en- 
gmte bă-cti : L Ion Maoea 4d* a, X N=- 
eXae Bwtduc iBosoșan.) LI» X Traa-i 
Comeanu (Bucure*-.,) ȘjM -a: grvtr-ate 
fete : L Gieeta Keiș (3jeea-a) LX m. 
2 Lneto Ivaeeu 04 m. X AaMoăm Qrosu 
S 35 tn: greutate M-e-.i : 1. Mart.-i >o.*> 
(București) 11 tn. X Waher Retsenbauer 
(Bib*u) Ut m. X Dr.e re-wtor (Constan
ta) <n: pop-.ce fese <M pline): 1.
Ftortca Barbu <TȘm:șoara) 43 p d. X
Ecatema Cosma < Brașcvi 34 p d. X D:- 
d.na Stolan (Ga'aut 43 pd: pop-ce oXet: 
(M pline): 1. Caro! Do«ogz (Mureș) 114 
p d. X Ene Teodor 11* p d. 3. Mireea 
Apotozan (București) 11S pd; surdf 
mutl — Mm plat băieți: L Șt. Mihai 
(Buc.). 7.3. 2. M. Petrescu (Timișoara) 
X». X C-t!n Păuna (Gorj) »,3; lungime 
fete : L " "___ 21“
X Vasili ca Ciuciuc 
X Ioana Mirculescu

1. lultana Calmar (Buc.) 3.03 m,
(Dîmbovița) 3.80 m, 
(Buc.) I.so m; lun-

REZULTATELE

Duminică s-au desfășurat 
dele din cadrul celei de a 
etape a 
rezervat eșalonului secund.

o obișnuință!) 
nici de aceas- 
lor situîndu-se 
suferită de e- 
Tg. Mureș tn 
precum și e-

campionatului de

parti- 
VII-a 

handbal 
Binein-

țeles (a devenit deja 
surprizele n-au lipsit 
tă dată, în fruntea 
cea dintîi înfrîngere 
chipa masculină ASA 
fața Timișului Lugoj, 
șecul formației feminine CSM Sibiu 
la Sighișoara.

Iată, de altfel, rezultatele înregis
trate :

FEMININ, Seria I: Vulturul Plo
iești — Gloria Buzău 8—6 (4—2),
IGEX București' — Tomistex Con
stanța 7—8 (4—5)!, Constructorul
București — Voința Craiova 9—5 
(6—2), CSU Construcții — Confecția 
5—14 (1—6), Voința București — Uni
versitatea Iași 11—14 (4—8); Seria a 
Il-a : Universitatea Cluj — Sparta 
Mediaș 18—12 (11—6), Constructorul 
Baia Mare — Jiul Petroșani 21—9 
(14—3), Textila Sebeș — Universita
tea II Timișoara 9-8 (4—3), Voința 
Sighișoara — C.S.M. Sibiu 14—12 
(6—6); Chimia Făgăraș — Teba Arad 
11—6 (3—2) ;

MASCULIN, Seria I: Voința Bacău

rei-_ra

tsasa Cc-iae Oac.) <«l «. X la«-*ta 
eseu iM m: șre.tare băjeu V- 

Ociavan La*c_ 5*-.<-i IUI ■>. X E e»- 
dor 3—— 4 (Cori) XLI» tn. X Cocutam.a 
Păuna 19.44 tn: pop ce b*.ețt CM i2ne 

1. Florian Cucsuc (B.r.or)
2. Alexandru Der.eș (BSr.ori 

X St Horos 17» pd: tenis oe 
Mie-,! : 1. St. Horo». I Pave; C>o- 

M..*ia; Bac 5 os : invalizi cu 
L 60 m plat tete : 1. V:o-

BmHla
96. 3. Gherghina Neae- 
greutale te<e : 1. ani
ni. 2. As por*, a Vorhicu 
Violeta Constantin 4.9».

Florin SANDU 
Aurel PĂPĂDIE

□□ izolate):
199 pd, 
1W pd.
masa
can (Iași). 3. Mihai Bardos: 
alte invalicfiUti. 60 m plai ___
leta Constantin (Brâiîa) 9.4. 2. 
Andulea (Brăila) 
$u (Brăila) 10.2 ;
lia Andulea 8.66 
(Suceava) 7,02, 3.

La iGrșttu. acestei «ăptărrj-.: tor 
avea loc două eompetițu vr.portante, 
și anume, tenuflnalele campionatului 
individual și perechi Ia seniori și fi
nalele campionatului aațloral a! ju
niorilor (individual șl perechi) Seni
orii își vor disputa penultimul act 
al campionatului ia lași. Mangalia 
Nord, Brașov. — senioarele. Reșița, 
Slănic Moldova. Tg. Mureș și Manga
lia Nord — seniorii. întrecerile juni
orilor vor avea loc la Mangalia Nord 
— pe arena cu 8 piste din stațiunea 
Neptun.

Skoplje), răspunzînd devizei înscri
se pe emblema F.I.D.E., „Gens una 
sumus".

NU pot 
condițiile 
peste 300 . ......
slavi prezenți la Olimpiadă, opera- 
t.vitatea centrului de presă, genti
lețea lucrătorilor săi, în frunte cu 
Boris Pop 
ireproșabil 
țiune.

Desigur.
lasă o tolbă uriașă de impresii și 
amintiri, dar pe toate nu avem 
spațiu sâ le așternem.

în rândurile de mai jos. după a- 
ceastă scurtă viziune generală »- 
supra competiției, ne propunem sâ 
analizăm întrecerea feminină, ur- 
mînd ca Intr-un alt articol s-o dez
batem pe aceea naatculinâ. iar în- 
tr-on material final, de sinteză, să 
dăm ctleva sugestii federație*, de 
special te’oare acum să-și
pesfăs-^-e Ts au fel activitatea ta
cit tn scare» sahAt» românească să 
ptată ' e PAfj! cu tr asa aezvoi- 
tare și marele progres pe care le 
înregistrează pe plan mondial a- 
ceastâ disciplină

★
După cum spuneam, întrecerea 

feminină — aflată la ediția a V-a
— a reunit un număr record de 
echipe — 23 (Emmen 1957 — 21, 
Split 1963 — 15. Oberhausen 1966
— 14. Lublin 1969 — 15). din care 
trebuiau sâ se califice îp turneul 
fnal 8. Preliminariile au furnizat 
două Surprize de proporții! elimi
narea formațiilor Iugoslaviei (una

fi, de asemenea, ignorate 
excelente asigurate celor 
de ziariști străini și iugo-

Ciorcev. care a condus 
această complicată ac-

Olimpiada de șah ne

tregii competiții vreo partidă, lă- 
sînd în cele 7 meciuri ale 
doar cinci remize, șahistele 
tice obțin a cincea victorie 
outivă în această întrecere.

Pentru locurile următoare, însă,

finalei 
sovie- 
conse-

vede din tabelul alăturat, toate com
ponentele reprezentativei române 
au obținut un scor pozitiv (peste 
50 la sută) la Olimpiadă. Din punct 
de vedere teoretic ele au fost bine 
pregătite de antrenorul emerit Ser

1 2 3 4 5 G 7 & Total

1 U.R S.S. 2 1 2 Wz 2 lAa
2 ROMÂNIA 0 2 1 1 2 1 1 8
3 UNGARIA Y2 0 1 1 2 2 8

4 Bulgaria % 1 1 1 Vz 2 7^
5 CSl-tOSLOVACI A 1 1 % 1 1 1 7
6 R.FaGERMANlEl 0 0 1 Vâ 1 5/2
7 R.D. Germana" % 1 0 0 1 Yz
8 angli a 0 1 o h 4-

și mai ales pentru medaliile de ar
gint și de bronz, s-a dat o luptă 
acerbă. Echipa noastră a început 
slab finala (0—2 cu U.R.S.S.. 1—1 
cu Bulgaria și R.D. Germană), a a- 
vut o puternică revenire în întîlni- 
rea cu Ungaria (2—0), dar în con
tinuare n-a reușit decît două ega
lități și înaintea ultimei runde avea 
șanse minime pentru a cuceri o 
medalie.

Mobil izîndu-se la maximum în 
întîlnirea cu reprezentativa R.F.G., 
dar beneficiind și de un joc favo
rabil al rezultatelor colaterale.

ÎNREGISTRATE ÎN DIVIZIILE B
— Relonul Săvinești 13—18 (7—7), A- 
gronomia Iași — Rapid București 
20—30 (10—15) !, Universitatea Craio
va—Rafinăria Teleajen 12—13 (7—6) ! 
S.C. Bacău — Politehnica Galați 
18—10 (8—6) Comerțul Constanța — 
Știința Bacău 9-14 (6—9) ; Seria a 
II-a : Gloria Arad — Știința Lovrin 
17—15 (11—8) !, ASA Sibiu — Chimia 
Făgăraș 16—15 (9—7)!, Banatul Timi
șoara — Constructorul Oradea 20—.11 
(12—7), CSM Reșița — Metalul Copșa 
Mică 18—12 (6—4), Timișul Lugoj — 
A.S.A. Tg. Mureș 14—9 (8—3) !.

(Corespondenți: R. George, G. Ros
ner, S. Neniță. D. Glăvan, L. Valen
tin, P. Arcan, E. Fehertari. T. Tohă- 
tan, Șt. Iacob, I. lonescu. V. Popovici, 
A. Pialoga, C. Olaru, D. Diaconescu, 
D. Lădaru, A. Vasilescu, O. Guțu, D. 
Daniel).

Sîmbătă și duminică au continuat 
.întrecerile cu partidele etapei a Vl-a. 
Iată rezultatele :

MASCULIN: A.S.A. Bacău
C.S.M. Iași 75—52 (37—24), Construc
torul Arad — Știința Mediaș 82—74 
(43—38), Medicina Tg. Mureș — Sănă
tatea Satu Mare 76—43 (36—16), Mu
reșul Tg. Mureș — Voința Zalău

VALORIFICAREA RESURSELOR LOCALE

43—53 (27—28), Voința Timișoara — 
Universitatea Craiova 90—59 (41—24), 
C.S.M. Reșița — Olimpia Sibiu 54—51 
(30—25), C.SU, Pitești - Progresul 
București 42—48 (26-23), Politehnica 
Iași — Politehnica Galați 68-88 
(41—41), C.S.U. Brașov — Rapid Ga
lați 92—53 (49-21).

FEMININ : Voința Brașov — Insti
tutul pedagogic Tg. Mureș 33—62 
(20—25), Metalul Salonta — Universi
tatea Craiova 61—47 (28—26), Medici
na Timișoara — Constructorul Arad 
60—32 <31—11), Rapid Deva — Crișul 
II Oradea 73—50 (42—29), Progresul 
București — Universitatea București 
47—41 (14—22' Partida nu s-a ridi
cat la un nivel tehnic deosebit A 
plăcut insă din punct de vedere al 
evoluției scorului care a cunoscut 
răsturnări neașteptate. Prima repriză 
precum și 10 minute din cea secundă 
au scos în evidență superioritatea 
studentelor, de altfel. în min. 30. ele 
conduceau cu 33—21. Din acest mo
ment baschetbalistele de la Progre
sul au o frumoasă revenire și ega
lează în min. 37. tn această perioa
dă jucătoarele de la Universitatea 
sînt uluite de revenirea adversarelor 
și nu mai reușesc să finalizeze nici 
un atac, pierzînd o 
au avut inițiativa 
timpului.

(Corespondenți: I. 
St. lacob. C. Albu, „___, „
van, S. lonescUe D. Diaconescu, 
Dumitrescu. Gh. Cotrdu).

partidă In care 
în majoritatea

Iancu, I. Jura. 
I. Ene, D. Glă-
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din pretendentele la meaalii) și a 
Poloniei.

Reprezentativa noastră. în gru
pa a III-a, s-a calificat ușor, fără 
să piardă vreo partidă.

Turneul final a fost dominat net 
de echipa U.R.S.S. 
campioana mondială 
dașvill, recenta sa 
meciul pentru titlul 
Kușnir și campioana 
foarte tînăra dar 
vitina.

Fără să piardă

alcătuită din 
Nona Gaprin- 
adverșară din 
suprem. Alia 

unională, 
talentata Ira Le-

pe parcursul în-

Listele noastre au reușit să termine 
pe locul II, această grea competiție, 
repurtînd un mare succes. După 
15 ani (Emmen 1957), reprezentativa 
română revine pe planul secund al 
ierarhiei mondiale. ceea ce ne 
bucură, fără îndoială, dar — tot
odată — incumbă obligații sporite 
jucătoarelor, federației de speciali
tate. colegiului de antrenori, pen
tru a menține acest loc fruntaș.

Se impune, de bună seamă, o a- 
naliză a rezultatelor individuale ale 
echipelor noastre. După cum se

giu Samarian. în -deschidere, jucă
toarele noastre au obținut de re
gulă poziții excelente (exeptind 
doar meciul cu Anglia în care Har- 
ston a surprins-o pe Polihroniad» 
cu o foarte ingenioasă inovație).

La prima masă, maestra interna
țională Elisabeta Polihroniade, deșt 
nu s-a aflat în cea mai bună formă 
a sa, reușește un rezultat satisfă
cător, mai ales dacă ținem seama 
de faptul câ a jucat toate partidele 
în turneul final, fără nici o pauză. 
F.xceptînd acea gafă copilărească tn 
partida cu 
(a lăsat un 
ei în finală 
sută.

Principala 
nostru rămîne maestra Alexandra 
Nicolati. După înfrîngerea la Kuț- 
nir și o absență de două runde cau
zată de o gripă toarte rebelă, ea a 
cîștigat patru partide consecutiv, 
realizînd jumătate din totalul punc
telor obținute de echipa română în 
turneul final. Alexandra Nicola • 
este neîndoielnic la această oră una 
dintre cele mai puternice jucătoare 
de șah din lume.

Titnișoreanca Gertrude Baum- 
starck, folosită doar în cinci întîl- 
niri (3 tn preliminarii, două in 
finală), s-a achitat cu acurateța li
nei matematlciene (profesiunea sa) 
de misiunea ce i-a fost încredin
țată. Ea. le-a înlocuit, ori de cite 
ori a fost nevoie, pe cele două 
titulare, pierzînd o singură partidă.

tn sfîrșit, se cuvin cîteva cuvinte 
de mulțumire ing. Paul Joița, se- 
cundantul echipei, care alături de 
antrenorul Sergiu Samarian a de
pus o muncă mare, dar anonimă, 
în pregătirea pentru fiecare meci a 
jucătoarelor noastre și în analizarea, 
uneori pînă în zori, a partidelor în
trerupte.

cehoslovaca Vokralova 
cai în priză) punctajul 
ar fi fost peste 50 lâ

autoare a succesului

(Urmare din pag. I)

ploatare șt valorificare a tuturor 
condițiilor și resurselor locale exis
tente. Iată pe scurt, răspunsurile 
primite i

• BISTRIȚA ; Todor Nețan — 
vicepreședinte al Consiliului popu
lar : „în momentul de față putem 
răspunde la timpul trecut întrebă
rii puse, în sensul că în ultimii 
doi ani în oraș au apărut multe 
obiective sportive șl de agrement 
r.oi, realizate prin exploatarea po
sibilităților locale. Bunăoară, la 
ștrandul orașului, valoarea muncii 
voluntare prestate se ridică la su
ma de 750 000 lei. între 60 și 100 
de salariați din întreprinderi au 
muncit o dată pe săptămînă la să
pături, la turnarea fundației, la a- 
menajarea plajei, la montarea di
feritelor instalații anexe și la lu
crările de finisare. Apoi, în parcul 
brașului s-a constituit mai întîi un 
„șantier al tineretului", devenit 
mai tîrziu șantier... fără limită de 
vîrstă, și s-a construit o bază spor
tivă cu terenuri de handbal, bas
chet și fotbal, evaluată la suma de 
60 000 lei. încă două exemple; sa-

lariații cuprinși în asociația sporti
vă C.F.R. au realizat fonduri în 
valoare de 16 000 lei și, adăugind o 
importantă contribuție în muncă, 
și-au construit o popicărie, și ea 
în valoare de 50 000 lei, far asocia
ția sportivă a locatarilor, „1 De
cembrie" și-a amenajat. în aoro- 
pierea locuințelor, un teren de bas
chet și altul de handbal. Toate rea
lizările noastre au la bază faptul 
că populația este convinsă că tot 
ceea ce se construiește aparține 
zestrei întregului oraș".

• SUCEAVA : Constantin Nicoa- 
ră — prim-vicepreședinte al Con
siliului municipal. „în ultimii 10 
ani, populația municipiului Sucea
va a crescut de aproximativ trei 
ori. Este o primă consecință a im
petuoasei dezvoltări economice din 
orașul nostru. Acestui număr im
presionant de oameni trebuie să 1 
se asigure, în concordanță cu ne
voile lor mereu crescînde, și posi
bilități cît mai diversificate de a-și 
petrece timpul liber. Iar ceea ce 
lipsește municipiului nostru este 
o zonă de agrement din care 
să nu lipsească nici terenurile 
de sport. Am fiotărît ca amplasarea 
acestui complex să fie în nordul 
orașului, aproape de matca rîului 
Suceava. Răspunzînd întrebării a- 
dresate, menționez și faptul că 
la această coijjtrucție își vor aduce

din plin contribuția mulți cetățeni, 
mai ales tineri mobilizați de orga
nizația U.T.C. de la nivelul muni
cipiului. Prin muncă voluntară se 
va construi un drum de acces de 
6—700 metri, se vor efectua săpă
turile pentru bazinul de dimensi
uni olimpice și se vor amenaja 
atît împrejurimile ștrandului, cît 
și cea mai mare parte a terenuri
lor sportive. Noua construcție va 
fi dotată cu trambuline, vestiare, 
va beneficia de apă potabilă și va 
fi deservită de variate unități co
merciale".

• CÎMPULUNG MOLDOVE
NESC : Livîu Șuhani — vicepreșe
dinte ai Consiliului popular : „Sta
dionul orașului este o bază sporti
vă foarte frumoasă care mai nece
sită totuși unele retușuri. Astfel, 
vechea tribună de lemn trebuia 
schimbată. în plus, s-a înlocuit îm
prejmuirea deteriorată cu un gard 
de prefabricate care a fost, la rîn
dul lui, supraînălțat. Toate aceste 
lucrări au fost efectuate prin mun
ca voluntară a cetățenilor, a tine
rilor, dar mai ales, a elevilor. Tot 
pe această cale, se vor efectua și 
cîteva lucrări de drenaj la terenul 
de fotbal și se va reamenaja o por
țiune din terenul aferent bazei 
sportive".

Investigațiile noastre vor conti
nua în cadrul unui număr viitor al 
ziarului.

în divizia B de volei s-a disputat 
penultima etapă a turului I.

Iată rezultate înregistrate :
MASCULIN : Petrolul Ploiești — 

Relonul Săvinești 0—3, C.S.U. Pitești
— Politehnica Iași 0—3, Medicina 
București — Farul Constanța 3—0, 
Politehnica Timișoara — Constructo
rul Caransebeș 3—0, A.S.A. Sibiu — 
Voința Alba fulia 3—1, Electroputere 
Craiova — Corvinul Hunedoara 3-2, 
Silvania Ș. Silvaniei — Pedagogic 
Tg. Mureș 3—2, Ind. Sirmei C. Tur2il
— Explorări B. Mare 0—3, Alumina 
Oradea — Universitatea Brașov 3—2;

FEMININ : Flacăra Roșie București
— Progresul București 0—3, I.T.B.
— Universitatea București 3—0, Poli
tehnica Galați — Voința Buzău 3—0, 
Spartac București — Viitorul Bucu
rești 3—2, A.S E. București — Voința 
Constanța 1—3, Drapelul Roșu Sibiu
— Corvinul Deva 3—2, Voința Zalău
— Constructorul Arad 2—3, Voința 
M. Ciuc — Medicina Tg. Mureș 3—1, 
Voința Oradea — Voința Reghin 3—1.

(Corespondenți: A. Vasilescu
I. Fețeanu, G. Rosner, P. Arcan, I. 
lonescu, T. Costin, M. Bonțoiu, Șt. 
Giurgiu, P. Lornicz, O. Guțu, T. Si. 
riopol, Z. Morvai),

TURNEU INTERNATIONAL 
IN CAPITALĂ

Sala Progresul este, începind de azi 
(ora 18,30), gazda unul turneu interna
tional de volei lemlnin. organizat de 
clubul I.E.F.S. La competiție și-au a- 
nunuțat participarea echipele Humboldt 
Berlin (R. D. German*), Medicina, Pro
gresul șl LE.F.S.

CITIȚI Nr. 19 
AL REVISTEI

A VANTAJELE 
ASIGURĂRILOR 

DE VIATĂ

Zilele actele» veU g*»i la toate 
centrele de difuzare a presei din 
țar* numărul 19 al revistei ilus
trat» SPORT. Exceptlnd fotore
portajul dramaticelor meciuri din 
cadrul finalet CUPEI DAVIS, veți 
mal ««ițea citi un reportaj cu re
cordmana mondiali Argentina 
MENIS, care „vlseazi o arunca
re peste 70 m :•*; o prezentare a 
adversarilor fotbaliștilor noștri
din cupele europene. RAPID
VTE.NA și REAL MADRID, pre
cum și alte interesante fotore-
nortaje din țari și de peste ho
tare.

ȘCOALA 
DE SPECIALIZARE 

POSTLICEALA 
DE ANTRENORI

Anunți organizarea urșii con
curs de admitere, în perioada 
20—22 octombrie 1972, pentru sec
țiile de fotbal și handbal, 

înscrierile se primesc Ia secre
tariatul școlii pînă în ziua de 19 
octombrie a.c.

Că Administiația Asigurărilor de Stat este de un real ajutor ce
tățenilor o dovedește faptul că ori de cite Ori în via|a asiguraților 
survin unele evenimente neprevăzute și, firește, nedorite, care lovesc 
in capacitatea lor de muncă sau in bunurile agonisite, ADAS acordă 
impottante 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 *e 
practică la aproape toate țările lumii. Această formă de asigurare te 
bucură de o mare popularitate, datorită faptului că spiritul de preve
dere se împletește stiins 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), et 
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 la încheierea 
contractului de asigurare) primește integrai suma asigurată. De ase
menea, dacă asiguratul »e află în viață la data cind expiră contractul, 
el își primește in inlregime suma asigurată. Așadar. In afară de pro
tecția — de natură materială — cetă|eanul realizează și ECONOMISIREA 
UNEI SUME DE BANI, ai cărei cuantum și l-a planificat el însuși. în 
plus, el participă la TRAGERILE LUNARE DE AMORTIZARE.

Nu dc mult. Administrația Asigurărilor de Stat a pus in aplicare 
o formă specială a asigurării mixte de viață. Aceasta are denumirea 
de „ASIGURARE FAMILIALA MIXTA DE VIAȚA". Noutatea constă 
in faptul că în această formă de asigurare se află asigurată, prmtr-ua 
singur contract, toată fanvlia : soțul, soția și copiii de la cinci ani in 
sus. De subliniat câ această formă specială de asigurare a familiei nu 
sporește costul asigurării decît cu I leu pe lună la 1 000 da lei, suma 
asigurată pentru membrii de familie pint, la vîrsta de 30 de ani, intre 
1 leu și 1,50 lei pentru membrii de familie în virstă de 31—40 ani. 
pină la 2 lei pentru membrii de familie in 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 tei pe 
3 luni. (59.(1)

<
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MUREȘUL DEVA-
SERIA I

POST SCRIPTUM LA ETAPA A Vll-a

DIVIZIEI

I.T.A. Iași — Minobradul Vatra Dornei 
2—2 (2—0)

Forests Fălticeni — A.S.A. Ctmpulung 
2—1 (1—0)

* Unirea Iași — Minerul Gura Humoru
lui 4—1 (2—1)

Textila Botoșani — C.S.M. Suceava 1—1 
(1-1)

Danubiana Roman — Nicolir.a Iași 
2—1 (1—1).

Avintul Frasin — Fulgerul Dorohoi 
1—0 (0—0).

Străduința Suceava — Victoria Roman 
0—0

(Corespondenți: D. Diaconescu. D. 
Crăciun. V. Diaconescu, T. Ungureanu, 
M. Chiriac, I. Ion șl C. Alexa).

DOUĂ ȘUTURI ÎN 90 DE MINUTE!
...Se scurgeau minutele și meciul 

de la Constanța continua în aceeași 
notă: atacuri peste atacuri ale 
„galbenilor" de la Farul, stopate de 
experta defensivă craioveană. „Con
trafortul" Deselnicu mătura tot ce 
se ivea în raza sa de acțiune, Iar 
Oprea culegea cu dexteritate baloa
nele ce reușeau să se strecoare pînă 
în preajma buturilor sale. A fost 
suficientă o scăpare din vedere — 
una singură — pentru ca Farul să 
marcheze golul victoriei sale și, 
după aceea, să-și reia dansul în ca
reul oaspeților.

Dar ce făcea în acest timp ata
cul studenților ? De fapt, se poate 
spune că Universitatea Craiova a 
avut linie ofensivă în meciul cu Fa
rul ? Din punct de vedere numeric 
atacul a existat, dar pe teren el 
s-a redus de la patru jucători la 
numai doi (Oblemenco și Marcu), 
ceilalți' doi (Donose și Păunescu) 
eperind la mijlocul terenului, întă
rind, adică, și ei apărarea. Doar în 
rarele momente ale vreunui contra
atac treceau și aceștia linia de mij

loc, avansînd spre înălțimea ultimu
lui apărător. Adăugind și faptul că 
Marcu se resimțea încă după un 
accident mai vechi (a și fost înlo
cuit în min. 74), că Țarâlungă, Niță 
și Bălan sînt și ei accidentați (nici 
nu au făcut deplasarea la Con
stanța) înseamnă că singur Oble
menco a trebuit să încerce să poarte

steagul înaintașilor craioveni, al a- 
tacului care, după numărul de go
luri marcate, este pe locul patru 
în divizie. Și de unde linia ofensivă 
a echipei din Craiova era una din 
armele sale principale, iat-o redusă 
la tăcere : n-a șutat niciodată la 
poarta fostului ei coechipier, Pilcâ. 
Dar nu din politețe...

Doar două șuturi în 90 de mi
nute ! Completările sînt de prisos.

Mircea TUDORAN

1. C.S.M. Suceava (5(1 ÎS— * 1*
2. Danubiana Roman 9 6 9 3 17— 9 12
3. Avintul Frasin 9 5 2 2 11— 4
4. Victoria Roman 9 5 1 3 19—11 11
5. Foresta Fălticeni 9 5 1 3 19—19 U
C. Fulgerul Dorohoi 9 3 1 3 13—17 11
7. Nicolina Iași 9 3 1 4 U—14 1
a. Străduința Suceava 9 3 2 4 9—12 9
9. Tcxtfla Botoșani 9 3 J 4 12—17 1

19. Minobradul V. D. 9 3 1 3 29—19 7
11. I.T.A. iași 9 3 1 i 9—13 î
12. Min. G. Humorului 9 3 1 i 11—19
13. Unirea Iași 9 2 2 9 14—17 «
14. A.S.A. C.îung. 9 1 3 9 9—11 9

Etapa viitoer» fît octombrie) 8 
Avintul Frasin — Tex via Botoșani vic
toria Roman — Unirea Iași. A_SA. 
Cimpulung — LT.A. Iași. MlzoaraCU 
Vatra Dome! — Danubiana Roman. 
Străduința Suceava — Minerul Gstr* 
Hum oralul. Xicoîina Iasi — CSV. 
9v ceara. Fulgerai Dororit» — Fa certa 
Fălureni.DIAGNOSTICE INUTILE

Duminică seara, la cîteva ore 
după meciul Sport Club — Steaua, 
în holul elegantului hotel „Dum
brava" din Bacău, antrenorul Cos- 
tică Rădulescu, acest pătimaș al fot
balului nostru, încă nu*și putea a- 
lunga din minte gîndul că echipa 
lui fusese egalată în ultimul sfert 
de oră. al partidei.

— Nu-mi vine să cred cum de 
am putut primi cu atita ușurință 
două goluri. Greu îmi reamintesc 
un alt meci în care să conducem in

minutul M eu î—•, pentru ea după 
aceea să fim egalați și chiar la un 
pas de tnfrințere—

Ideea. staițeam acest lucru, pur 
și simplu n teroriza- Se frămlnta 
în fotoliu, se ridica, iar se .așeza, 
mistumdu-1 un foc lăuntric.

— Ia primul <g! a greșit Ghi'.ă. 
La al deîlea. NăsUse l-a driblat ne
permia de așer pe Velica. a trecut 
și de Catxrgiu șl a șutat apoi, aviad 
in jurul lui ■■ _ gol de citiră me
tri. Acest Năstase. de care ae-aas

SERIA a ll-a

TextUa BuiuS — Rulmentul Btaad 
(—1 <1—1)

Unirea Tricolor Biriad — Craeeeal
Btcsr 4—'. O—l» 

otosz Tg. Ocna — I HA Tecuc Ș—5
(2 9

C?c^lr.e^i — V'Jxorsl
•—* (s-B yjcxt la Moiaess)

Le-ea — Fetrotul Marias 1—1
<1—D

Trr-5-L Ci — Bfco-
■Kl •—l

UNII PREA DEVREME, ALȚII PREA TIRZIU
Minutul 73 al partidei A.S.A.

F. C. Argeș. O acțiune inițiată de 
Orza, creează o nouă situație de 
gol per ru gazde și șutul fără re
proș al lui Varadi modifică din nou 
tabela de marcaj în favoarea echi
pei militare : 4—1. Tribunele acla
mă în delir, atmosfera este pur și 
simplu sărbătorească pe stadion. 
Campionii sînt la un pas de dezas
tru, cu aproape un sfert de oră 
înainte de sfîrșitul întîlnirii.

In spațiul de joc, fotbaliștii de 
la A.S.A., ei înșiși uluiți de pro
porțiile succesului ce se anunță, se 
pregătesc parcă pentru momentul fi
nalului de meci rezervat triumfu
lui. Și, ca să facă deliciul galeriei, 
ei își permit o demonstrație de 
fotbal ieftin și — în acela?; timp — 
încep să se joace cu ocaziile în 
fața porții lui Stan, să renunțe ca 
ușurință lâ indicațiile tactice ale 
antrenorului, să privească cu îngă
duință de circumstanță la efortu
rile adversarilor lor de a evita o 
înfrîngere dezonorantă. Cîteva mi
nute iluzia succesului da- senza .e 
rezistă. Cîteva minute numai. Pen
tru că echipa lui Dobrin, trezită in

ceasul al doisprezecelea la real.tate 
și beneficiind de inspirata introdu
cere în atac a lui Roșu. își strânge 
rîndurile acționînd ferm pe fondul 
„beției" timpurii a gazdelor. Ce a 
urmat apoi a fost consecința fi
rească a ^raportului de cauzalitate 
dintre ambiție și dezinteres. F. C. 
Argeș a înscris in două minute două 
goluri, cu siguranța echipei care 
simte în slăbiciunile adversarului 
principala sursă de exploatare a suc
cesului. Și, astfel, cu cîteva minute 
înainte de sfîrșitul meciului scorul 
devenea, aproape incredibil, 4—1. 
aspectul jocului plrrfinl în coat:- 
r.uare spre un rezultat egaL Și na a 
lipsit mult ca Jov.rura de teatru* 
să se producă pe terenul cris Tg. 
Mureș. Iar dacă acest lacra nu s-a 
’ntîmplat totuși evpheatta tretxu- 
căutată in faptul că F. C. A~ge< t.a 
trezit puțin cam târziu la realitatea 
jocului, după ce mai înainte parte
nerii lor de întrecere greșiseră fla
grant, considerând prea devreme con- 

fochiste- Cgea ce *r putea 
ceartitu» «Hecțhe trttlă și -pentru unii 
și T>en*.ru alții.

Mihai IONESCU

temuL ne-a răpit un penet. Fssie 
că. pe «litri, am greșit și e*. 
Poate că aa Veiica și Calargi» tre
buiau «â-l «■vrareglMxe. ei Brișcă. 
Cin d a jaeu thzir» la Bacâa *!- 
tisa oară. Hrișcă s-a lipit *e Baăa 
Nnaweillcr ■ as criticat apar.

între tri=p se tetccsese de la masă 
Etnertc Dexico*scf_i -ș»*
a lotaRa rt; iul se așezase ratări 
de *ntrectz-_l siz. zemărinde-i a- 
tent r*? căr-z_a :-a adds-,
gat pTicT-. 1k de vedere.

altaL se saai pas famta ii tipii r șt 
pisă «ă se biirni i. ajaraci departe. 
Mai grea erau Jiaăinr care 
«* te ttsă wai de ttee pe Mg te-

P -ase că Nfaaase. x*-,- -q-,

că X-rg ar B —-sora.- Dac rn« 
pcaa sri ee s-ar 5 periri L- ri - -> ?

Uuresri» DUVJTtESCU

Ad.ad — Cocks-Gh-

mi n—u 11 
im h— i n 
tiii m— t n 
tist •->- t u 
1111 a—u u
• ni n— t u
>111 is—-j i > 
t S S 1 1S—îl t 
fiii T
I n I X>—< T T
• 1SS *—-I T
• Hi m—n t 
tist 1—13 s 
tui t—at s

SIM» ECHIPĂ NEÎNVINSĂ DUPĂ 9 ETAPE ÎN DIVIZIA C
pina — Olimpia Hm. Sârat, Metalul 
Mija — Poiana Cimpina» Victoria Fio* 
rești — Petrolul Berea.

SERIA ■ Vll-a

SERIA a IV-a
Marina Mangalia

Cimentul Medgidia

Viitorul Brăila

Portul Constanța 
2—0 (1—0)

Oțelul Galați —
2—0 (1—0) •

IM.U. Medgidia 
5—0 (1-0)

Ancora Galați — Dunărea Tulcea 1—0 
(0—0)
.Comerțul Brăila — știința Constanța 

0—1 (0—0)
Electrica Constanța

»—i (i—»> , ,
Granitul Babadag — Constructorul

Chimia Brăila

Ga
laț! 0-1 (0-1)

(Corespondenți: N. Teodorescu. Șt. 
Victor. R. Avram, V. Ștefănescu, Tr. 
Enaebe. T. Mlcotae și M. Fuci?»:).

1. Construe. Galați 9 4 12 14— 5 13
X Chicua Brăila 9 5 2 2 19—12 12
X Mar.na Mangalia 9 9 2 2 12— 7 12
4. Electa.ca Co--stanț> 9 5 13 11— 4 11
X Otelul Galaâ 9 5 13 7— 5 11

t. Suini» Consun --a 9 2 4 1 11— • 19
Ț C-jnrâtul Medgidia 9 4 14 9—12 9
X LM.U. Medetdia 9 3 2 4 13—12 8
X Fonul Constanța 9 3 2 4 19—11 1

ic VStorul BrăCa 9 15 3 9—19 7
ÎL Ancora Galati 9 3 15 4—12 T
IX Comerțul Brt’-la 9 14 4 7— 9 4
IX Danărea Tu.rea 9 3 9 4 9—14 4
14. Granița! Sahaatg 9 14 4 7—14 4

Etapa viitoare : Graartut Bibadaș — 
I ur. A a Ș—tr-a Cocvanta —
Marina Mar. £ a—a. Gnaaaol Medgidia 
- <-r ~ . Srăr.a. V torul BriSa — C*- 
merro! BrL'j Ounăre» Taxe» — Oe-

C-5 î- C---- -- Si TU —
eora Galari. Portal Co«aBm — 
•.-.ca Cc-j-xra.

SERIA o V-a

asms TT“-rc-

SET A .

rrw« — Osscw Ddcă- 
pas. o—*. _

Br— i S&eănerx — Ar-nrimra A- 
fi a ș—< o—oș

FetrtfaZ T--Ș:-.S« — Oax Slauna
<—• a—d

PARTIDA RETUR DINTRE REAL MADRID - F. C. ARGEȘ 

PROGRAMATĂ LA 9 NOIEMBRIE
Propunerea conducerii clubului 

Real Madrid, ca meciul retur cu 
F. C. Argeș să se desfășoare o zi 
mai tirziu față de data stabilită de 
U.E.F.A. a fost acceptată de către 
argeșeni. Această măsură a fost mo
tivată de clubul madrilen, de fap
tul că în aceeași zi (8 noiembrie) 
în capitala Spaniei este programată 
și întîlnirea din cadrul „Cupei Cu

pelor" dintre echipele Atletico Ma
drid și Spartak Moscova, situație 
care ar fi redus simțitor numărul 
de spectatori întrucît ambele jocuri 
se desfășurau la aceeași oră și, deci, 
la concurență.

MECIURI 
INTERNATIONALE

MECIURILE
ST. H5U-F. C. tffiiȘ

Și INPiD - MIM 

SE OSPUTA SMBÂTÂ
Pentru a ie acorda o n in plus 

de odihnă, înaintea meciurilor de 
săptămina rittoare. cu Real Ma
drid și Rapid Vteua. F. R Fotbal a 
fost de acord ea echipele F. C. Ar
geș și Rapid să-și susțină simbătă 
jocurile lor. din cadrul etapei a 
VIII-a. cu Steagul roșu (la Brașov) 
și. respectiv, Dinamo București.

întîlnirea dintre Rapid și Dinamo 
se va desfășura în nocturnă, de la 
ora 17,30, pe stadionul .23 August".

1 Bun o e
Pmaria f^r-nne — CS.na M a. Ș—a

'A.

Bersa — țcfflt.l TtWW

Cârpe Suraua — Vâram» Pbtress

I. CKprs S Ti a
L r» -» — BxpaoK
X Frânt va Wn
< Sent TAROM Btm 
X !JLJU Ctmptaa
8. Pf-tubecL BsuOtaa
T. <y*xpr.l tar Slev
L Prestai Berea
t. Urirea r

1*. Vînocra
11. M*taZ^2 M/a
yy Rrrarj CT~pc=a
IX c*. -■_> Beai-
IX C-B.1 Sirii

9 S 3 9 -3
9 • 4 ♦— 9 ZI
9 9 3 3 12— t XI
9 • 3 3 9— f ti
• 4 3 2 9— 4 39
9 3 4 3 39— 9 M
9 4 2 3 n— 9 :•
9 4 2 2 »—n n
9 2 2 3 x>— • 9
9 4 9 i n—49 3
9 9 l 9 »—:« 7
9 t 1 9 9
9 2 4 4—15 4
9 1 1 3 9—39 3

Etapa > $ataa± TABOM 3uoa.
reșu — Carpari Seaca. Carxmanul 
Bssteru — C- ‘alj BarAr. Franora 
Plt-.est: — Peceaeat Br-gers Unirea 
Focșani — Cbumia Bran. IJkA. cin:-

Tri't» ut Gâesu
>—• a—•

FsErX-st VW-e — Tr.
«£e 1—1

Gb. Doads, M. Dora- 
rx M .Mm. Gî>. IBaca. C. FUlp. AL 

V. <*aneu|.

2. FLxcin Hoceci
X Ayxmariea Alex.
A Coraxa
> Pwrcr’ttl Tlrgo- ^e
X Ct m-a Tr. MAX.
T. Oetai Satina
X Petrolul Videle 
t Unirea Drife„$ar.l 

IA Rksir.tul Caracal 
IX TexuUstuI Pitești 
IX Recolta Stofcinețtt 
IX Chim’a Gâe<*i 
M. C.FJL Roșiori

9 S 1 S
9 S 2 2
9 4 3 2
9 4 3 2
9 3 4 1
9 4 2 3
9 3 4 2
9 3 4 2
9 2 4 3
9 15 3
9 3 1 5
9 2 3 4
9 13 5
9 13 5

17—ÎS 13 
14— 7 12

S— 5 11 
14—13 11
14— 9 M 
12— 9 M
11— 9 M

7— 7 19
5—7 8
4—17 

19—14 7
12— 20 7
7—11 5 
9—17 5

Eiapa viitoare : Oltul Slattna — Pro- 
grwal Corab'a. Unirea Drâeâș&ni — 
Reeota S* .câneșt. F.acâra Mftreni — 
Petrolul TVțoviyte. Chimia Tr. MAfu- 
re * — Terti’.lstul Pitești, Petrolul VI. 
tfe’.e — Automatica Alexandria, Chi
mia Găiești — Râiăritul Caracal Dacia 
Pitești — C.F.R. Roșiorii de Vede.

ARBÎTRII MECIULUI 
ROEĂÂNIA — ALBANIA
Jocul România — Albania din 

cadrul preliminariilor campionatului 
mondial, care se va disputa la 29 
octombrie la București, va fi con
dus de o brigadă de arbitri din Gre
cia avîndu-1 la centru pe Leonidas 
Vamvokopoulos, iar, la linie pe 
Nikolas Zlatanos și Constantin 
Xanthos.

LA GALAȚI
Azi, pe stadionul Dunărea, F. C. 

Galați va întîlni, într-o partidă a- 
micală, cunoscuta echipă bulgară 
Dunav Ruse. Meciul va începe la 
ora 15. Mîine, tot la Galați, va avea 
loc un alt meci internațional amical. 
Politehnica va întîlni pe Volov Șu- 
men (Bulgaria). întîlnirea se va des
fășura pe stadionul Portul roșu.

T. SIRIOPOL, coresp.

Azi pe stadionul Republicii

STEAUA-T. S. K. A. SEPT. ZNAME SOFIA
0 INTERESANTĂ PARTIDĂ AMICALĂ

Meva Drobeta Tr. Severin — Mine
rul Rorinari »—o (»—0).

Știința Petroșani — Mineral Momi 
1—0 (0—0)' (Sra J-naat la IxutOa).

Vulturii textila Lugoj — Dunărea 
Calafat 2—0 (1—0).

Metalul O-eiu. Roșu — Cimentul Tg. 
Jiu J—1 (Z-O).

Metalul Topleț — Steagul roșu Ple- 
nița 2—1 (2—0).

Pandurii Tg. Jiu — Mineral Moldo
va Nouă S—1 (1—1).

AS. Bocșa — Victoria Crtiova 4—1 
(4-1).

(Corespondenți : M. Focșaa, 8 BAloi, 
C Olani, R. Zeno. C. Avram, M. Chi-

Etopa vii «nare l Meaalul Topiot — Me. 
talul Oșeiu Roșu. Dunărea Calafat — 
Pandurii Tg. Jiu, Omental Tg. Jiu — 
MMgat Moca. Victoria Craiova — Mi
ami MeMaea *■*•. A-3- Bocșa - 
Meva Drose»» Tr. Severin, Steagul 
roma Pisuw — Sritr.ta Peercmard, Mi
ner— Xovtatan — V-auarti textil» Lu

vuțeacu șt T. Tănau)

L Minerul Mwra till 2»— » 13
î. Vulturii Lugoj 8 5 2 8 21— 8 12
3. AS. Bocșa 8 4 2 3 15— » 10
4. Dunirea CaAtat (413 12—10 10
5. Metalul Topîeț Illi 14—13 10
4. Mava Drobeta Tr. S 8 4 14 10— 9 9
7. Par,dura Tg. Jiu 8 4 14 9-14 9
9 Mine ml Moldova X 1314 17—14 8
X Metalul Oțele B. Illi 12—19 8

19. Stânța P-t~o»ani 18 8 8 11—12 8
11. Steagul roda Penița 8 4(5 9—14 8
11 Cimentul Tg. JIU 8 3 3 4 9-18 8
IX w.naru; Ro-.--.a-. 13 3 4 4-12 7
14. Vtetoria Craiova 8 3 1 3 9-M 7

SERIA a Vlll-a
v.gm:) Arad — Minerul Ghelar S—0 

Ș—F
XtierX Lapeal — Gloria Arad J—a

M.-esul Deva — Constructorul Arad

U.M. Timișoara

Furnirul

C.F.R. Sime-
Mtnerol Tailuc

M-rer- Dev. » t X 0 12- i 18

<C ria»i««l»c : L gtefao. L Cete.ru, 
L »■>«< A GAstber. C. Tiț, C. Crețu 
M P. I ««a».

X 
C

EsernooifW* Tun. ( 5 3 1 24— < 13 
8 5 3 t 14— 7 13
8 S 3 3 13— 7 1?

vssra 
M-z-rul

C« an 
L-opani

»— i. Faratrul Deta 9 4 2 3 13—19 10
5— X varsaal Wad 14 3 1 U- 8 10

T. Tron» Ttxnaade 8 4 1 4 i»-n 9
9 C M 'T-a; 9 3 3 4 14—11 8

»—14 C F R J mi t—19 7
9—IX 8 3 3 4 11—43 7

n_ i T’.’n. 9 2 3 4 7—19 7
:i GMar 9 2’4 4—17 5
ix G-ar* Arad Illi 9-53 5

Cae« A.-ad • 1 2 9 >-33 4 18. Susenii B'rgăului

Bec-

SERIA

2r.dox-.rla sta
C.T.L. Blaj •—1

TetenMrig C!
Tutrit S—o (2-

C.t.L. Gherla
(0-1).

Aurul Brad
4—1 G—t).

Metalul
(1—1).

Unire»
<1—I).

Minator
(2-0).

(Corespondenți : st. Giurgiu, 
hervari, A Sabo. M. Susan, I. SMnogyl, 
L FiUpescu și N. Bftișab).

AlUd

a «-a

CI m pla

— Vicțo- 
Prograrul

Turtii

Arieșul CUripia

Dermata Cluj e—î

Soda Ocna Mureș

Arieșul ‘ Turda

Alba tuiîa Unirea Dej

2—3

»-l
Zitlna Minerul Bihor 4—0

rilipeseu șt N. Băișan)

1. Aurul Brad
2. Minaur Zlatna
J. C.I.L Blaj
4. Minerul Bihor
5. Metalul Alud
8. Unirea Bej
7. Arieșul C. Turn
8. Tehnofrig Cluj 

9—10. Soda Ocna Mureș 
0-10. Unirea Atba I.

11. Arieșul Turda
12. Dermata Cluj
12. Ind. stanei C. T. 
li. C.I.L. Gherla

E. Fe-

9 5 2 2 14— 7 12
» 5 1 3 14- 7 11
8 S 0 4 8— 3 10
9 S 0 1 8—15 10
9 4 14 (-7 9
9 5 i a 13— B 8
8 4(5 19—11 8
9» 4 3 5—7 8
9 3 3 4 7-11 8
9 3 ( 4 7-11 8
9 5 13 18—13 7
9(88 8—10 6
9 4 14 13—11 5
9(91 18—17 4

Etapa viitoare a Arieșul Ctmpla Tur
tii — Unirea Alba Falia, Soda Ocna 
Mureș — Arieșul Turda. C.I.L. Blaj 
— Tehnofrig Cluj, Unirea Dej — 
Minaur Zlatna, C.I.L, Gherla — Metalul

Âîud, Minerul Bihor — Aurul Brad; 
Dermata Cluj — Industria stanei Cim» 
pla Turzli.

SERIA a X-a

Salonta — Victoria Cărei 3—1Recolta 
(0-fl).

Minerul .
Mare 3—0 (2—0).

C.I.L. Sighetu Marmațiel 
na Marghita 2—1 (1—1). .

Bradul Vlșeu — Minerul Cavnic 1—0 
(0-0).

Voința Cărei
(8-0).

Constructorul Bala Mare
Zaiâu 3—0 (2—0).

Minerul Baia Sprie — Topitorul Baia 
Mare 0—1 (0—1).

(Corespondenți : Gh. Cotrău, 
V. Mihali, A. GhUezan, Tr. 
T. Teodor și Al. Domuța),

Bala Borșa — Someșul Satu
Blhorea-

Rapid Jibou 3—0

Unirea

C. lurw).
Silaghl,

Carel

1. Victoria Caret 9 6 1 2 29— 6 13
2. Topitorul Bala Mare 9 6 1 2 16— 8 13
3. Minerul Cavnic 9 6 1 2 13— 9 13
4. Bihoreana Marghita 9 5 0 4 15—13 10
5. Recolta Salonta 9 5 0 i 10— 9 10
6. C.I.L. Sighet 9 4 1 4 14—10 9
7. Voința Caret 9 4 1 4 9—12 9
8. Bradul Vlșeu 9 4 1 4 7—13 9
9. Minerul Baia Sprie 8 4 0 4 11— 8 8

10. Unirea Zalău 9 3 1 5 10—15 7
11. Rapid Jibou 9 3 1 8 7—14 7
12. Minerul Bala Borsa 9 3 0 6 12—19 6
13. Construct. Baia. M. 8 2 1 5 10—18 5
14. Someșul Satu Mare 9 2 1 6 7—16 5

Etapa viitoare : Tocitorul Baia Marș
— Minerul Cavnlc, Victoria
Unirea Zalău, Recolta Salonta — Some
șul Satu Mare. Minerul Bala Borșa — 
C.I.L. Sighetu Marmațiel, Bihoreana 
Marehita — Constructorul Baia Mare. 
Bradul Vlșeu — Rapid Jibotl, Miner.ll 
Bala Sprie — Voința Caret.

SERIA a Xl-a
Viitorul Gheorl

Lacul Ursu Sovata

Vitrometatt

Forestierul Tg.

Textila Odorhei 
ghienl 4—0 (3—0).

Mureșul Toplița ■
S—1 (1—1).

Viitorul Tg. Mureș 
Mediaș 4-0 (2—0).

Someșul Beclean —
Secuiesc 1—0 (1—0).

Minerul Bălan — Unirea Cristur 1—0 
(0—0).

Gaz metan Mediaș — Foresta Susenu 
Bîrgăuiui (nu s-a disputat).

Oltul Sf. Gheorghe — Carpațl Co- 
vesna (nu s-a disputat).

(Corespondenți : A 
canu, A Szabo. I. Pintea,

Pialoea, V. Pas- 
I. Ion).

8. Minerul Bă'an 
î. Mureșul Toplița
8. Someșul Beciean
9. Oltul Sf. Gheorghe 

10'. Carpați Covasna
ÎL Unirea Cristur 
12. Vitrometan Mediaș 
îs. Foeeatierul Ta. Sec.

1 Gas metan Mediaș
7. Lacul Ursu Sovata
3 Textila Odorhei
4. Viitorul Tg Mureș
5. Viitorul Gheorghieni

8 5 2 1 22— 5 12
9 5 2 2 19—13 12
9 5 1 3 17— 9 11
9 5 1 3 20-18 tt
9 5 0 4 12—14 10
9 3 3 3 6- 9 9
9 3 2 4 14—13 8
9 4 0 5 7—36 8
8 3 1 4 19— 6 7
8 2 3 3 13—10 7
9 2 3 4 11—11 7
9 3 0 4 12—11 6
9 2 1 I 12—16 6
8 1 0 7 6—25 2

Etapa viitoare • Foresta Susenii Bit
erului — Mureșul Topma. Viitorul 
Cheorsh'enl — Someșul Btr’ean. Lacul 
Ursu Sova-a — Gaz metan Medias. r0„ 
restierul Tg Seeu’esc — Mine-ul Rfl- 
lan. Vitrometan Mediaș — Oltul St. 
Gheorghe, Carpați Covasna — Tex lla 
rid-rhei. Unirea Cristur — Viitorul Tg 
Mureș.

SERIA a Xil-a
Textila Sebeș — C.S.U. Brașov 2-0 

(0—0).
Camați Brașov — Metalul copșa 

Mică 2-1 (0-1).
- T.C IM Brașov — U.P.A. Sibiu 5—0 
(1—0).

C.F.R. Sighișoara — Oltul Rm. Vtlcea 
0-0.

Chimia Or. Victoria — Tractorul Bra- 
țov 1—0 (1—0).

Torpedo ZSrneștl — Independenta 
Cisnădie 3—0 (1—0).

Lotrul Brezoi — Chimica Tîrnăveni 
2—2 (1—1).

(Corespondenți : D. Lădaru, Gh. Lorac, 
E. Bogdan, I. Turjan, T. Maniu, G.
Carol și I. Zidaru).

1. I.C.I.M. Brașov
2 Tractorul Brașov
3, Chimia Victoria
4. Chimica Tîrnăveni
5 Oltul Rm. Vilcea
0. C.F.R. Sighișoara
7. C.S.U, Brașov

8. Indep. CisnJldie
9. Carpați Brașov

10. Torpedo Zămești 
H. Metalul Copșa M.
12. U.P.A. Sibiu
13. Lotrul Brezoi
14. Textila Sebeș

9 7 1 1 20— 3 15 
9 6 2 1 16— 7 14 
9 4 2 3 14—12 10 
9 4 2 3 12—14 10 
9 3 3 3 15—14 9 
9 3 3 3 0-9 9 
9 3 8 1 10—11 S 
9 3 2 4 11—13 8 
9 3 15 11—10 7 
9 3 13 13—13 7 
9 3 15 10—13 7 
9 2 3 4 12—19 7 
9 2 3 4 7—13 7 
9 4 0 3 10—19 4

Etapa viitoare : Carpați Brașov — 
I.C.I.M. Brașov, Chimica Tîtnăveni — 
Metalul Copșa Mică. Oltul Km. Vtlcea
— Chimia Or. Victoria, Tractbtul Bra
șov — C.S.U. Brașov, U.PA. Sibiu — 
Torpedo ZSrneștl. Independența Cisnă- 
die — C.F.R. Sighișoara, Textila Sebeș
— Lotrul Brezoi.

Stadionul Republicii găzduiește as
tăzi o foarte interesantă partidă in
ternațională, cu suficiente puncte de 
atracție dacă numim echipele care 
se vor confrunta : Steaua București 
și ț’.S.K.A. Sept. Zname Sofia. O 
fostă campioană, echipa noastră, și 
o actuală campioană, echipa oaspeți
lor, recent învingătoare (pe teren)... 
învinșă (la masa verde) a lui Panathi- 
naikos Atena (litigul însă incă nu-i 
definitiv soluționat).

Aceste două echipe s-au mai în- 
iîlnit, tot intr-un joc amical, acum 
cîțiva ani Și au oferit un spectacol

fotbalistic apreciat, care 
reeditat astăzi. în rîndurile 
vează o serie de fotbaliști _____ ...
De altfel, antrenorul nostru federal 
A. Niculescu va urmări la acest joc 
cîteva elemente înainte de a da for
mă definitivă lotului A pentru par
tida cu Albania. Printre acești jucă
tori, este, firește, și Năstase, al cărui 
reviriment din ultimul timp și mai 
ales recîștigarea eficacității expri
mate în 6 goluri înscrise în două 
partide, au atras atenția antrenoru
lui federal.

Partida va începe la ora 15,30.

poate fi 
lor acti- 
valoroși.

SCHIMB DE... OBSERVATORI ÎNTRE 
RAPID BUCUREȘTI ȘI RAPID VIENA

Duminică, echipa din Giulești a 
avut oaspeți... interesați : pe antre
norul clubului Rapid Viena, Ernst 
Hlozek, sosit special la București 
împreună cu președintele și secre
tarul clubului austriac, pentru a 
urmări pe Rapidul lui B. Marian 
într-un meci de campionat. Auzise 
lucruri bune despre formația bucu- 
reșteană și — după cum îi mărtu
risea antrenorului C. Drăgușin, pe 
care-1 cunoștea de la un curs in
ternațional și cu care a vizionat 
partida Rapid — Petrolul — era 
stăpînit de temeri înaintea meciu
lui din Cupa cupelor (la 25 octom
brie, la Viena). După joc însă, an
trenorul Hlozek era descumpănit 
în aprecierea jocului formației 
Rapid.

Bucureștenil vor întoarce vizita 
vienezilor prin antrenorul Gli. Nu- 
țescu, care va asista miercuri 18 
crt. la partida de campionat pe care

Rapid Viena o va susține în depla
sare la Innsbruck. Să vedem cu ce 
impresii și constatări se va înapoia 
antrenorul secund al Rapidului.

★
Un alt oaspe care se anunțase și 

era așteptat la Tg. Mureș, Munoz 
antrenorul clubului Real Madrid, 
n-a mai venit. Antrenorul spaniol 
a anunțat că renunță la deplasa
rea al cărei scop era să observe 
echipa F. C. Argeș.

La prima vedere s-ar părea că este
vorba de o grămadă in.„ descom
punere Ia rugby! Dar în partea 
stingă se vede mingea de fotbal. 
Și intr-adevăr, este o imagine din 
meciul Farul — Universitatea Cra
iova (1—0) : iată la lucru defensiva 
echipei studențești. Bădin și, in 
prim plan, Deselnicu (nr. 8) parcă 

plutesc deasupra grupului...
Foto : V. ONESA

CONVOCAREA LOTULUI DE TINERET
Pregătirile lotului reprezentativ de ti

neret pentru meciul cu Albania din pre
liminariile campionatului euro;»?an 
octombrie la Tirana) vor Începe de luni, 
23 octombrie, dată la care se vor pre
zenta la București jucătorii selecționați. 
Lista definitivă urmează să fie alcătuită 
zilele acestea, după ce va fi cristalizat 
lotul A. In orice caz, antrenorul federal

C. Drăgușin va păstra în linii mari nu
cleul folosit la ultimele jocuri de pre
gătire, urrriînd să i se alăture elemente 
care nu vor ti reținute în lotul A. și 
Florea (C.S.M. Reșița), care a fost con
vocat ulterior.

Reprezentativa de tineret va pleca ia 
Tirana in ziua de 27 octombrie.

RALIUL
Administrația de Stat Loto-Prono- 

sport, In colaborare cu Filiala A.C.R.
— București, organizează în zilele de 
21—22 octombrie 1972 „Raliul auto
mobilistic al cîștigâtorllor la Loto- 
Pronosport", competiție deschisă tu
turor câștigătorilor de autoturisme la 
sistemele Loto-Pronosport.

Toți cîștigătorii de autoturisme 
care doresc să participe la acest ra
liu vor trebui să se înscrie la unul 
din următoarele centre: I. București
— str. Lipscani nr. 6 tel. 13.75.36 ; II. 
Cluj — str. 30 Decembrie nr. 27, tei. 
12149; III. Constanța — B-dul Tomis 
nr. 26, tel. 11831 IV. Craiova — str. 
Ioan Cuza nr.. 11, telefon 13763 ; V. 
Iași — str. Alexandru Lăpușneanu 
nr. 13, telefon 11082; VI. Suceava — 
str. Ștefan cel Mare nr. 23, telefon 
10310; VII. Timișoara — B-dul Repu
blicii nr. 6, telefon 30663. Cererile de 
participare se vor depune la Filia

AUTOMOBILISTIC AL CIȘTIGATORILOR LA

DIVIZIA A DUPĂ 630 DE MINUTE
(Urmare din pag. I)

tele lui Eugen lordache nu pot fi 
uitate și nici contestate. V-aș ruga 
să notați că „acțiunea Jiul" nu s-a 
făcut prin transferări de jucători 
foarte cunoscuți și solicitați. E in
teresant că și „campania 1971“ și 
aceea din acest an s-a oprit mai 
mult la fotbaliști de planul al doi
lea, de aparent plan al doilea.

Fiindcă cei de la Petroșani ar 
merita un „premiu al perspica
cității". Ei au văzut în Mulțescu, 
anonim jucător în formația de tine- 
ret-rezerve de la Steaua, un condu
cător de joc în devenire, de o 
clasă certă. Și nu s-au Înșelat. Din- 
tr-un foarte combativ vîrf de atac 
de la Lugoj, Stoian, și-au creat un 
buldozer tare util. Cu Roznai (caz 
foarte curios, jucător remarcat ca 
un talent precoce tn campionatul 
școlilor profesionale, probat conclu
dent de Divizia B dar inexplicabil 
neglijat o prea lungă perioadă de 
timp), au cîștigat toate cursele de 
viteză, obținîndu-1 pentru echipa 
lor. Alt jucător prețios, din catego
ria așa de rară astăzi a celor ce 
iubesc drumul perpendicular Spre 
poarta adversă. Există acolo și Sza- 
bados. tot piesă rară din grupul 
„mugurilor" fotbalului nostru. Așa 
și-a completat Jiul un lot tn care ți 
alți semi-necunoscuți, precum Ion 
Gabriel și Gabriel Stan, se comportă 
excelent, deci cu vizibile efecte pen
tru formație. Vechile figuri ale for-

LOTO-PRONOSPORT
lelalle județe care doresc să partici
pe Ia acest raliu, se vor putea înscrie 
la Direcțiile Județene Loto-Prono- 
sport ți Filialele A.C.R. în raza că
rora domiciliază comunicînd ți marea 
autoturismului cu care intră în con
curs.

La acest important raliu, Adminis
trația de Stat Loto-Pronosport va a- 
corda premii în obiecte și bani.

CONCURSULUI PRONOEXPRES NB. U DIN 11 OCTOMBRIE 1972

lele județene A.C.R. de mai sus pinâ 
la data de joi 19 octombrie a.c.

Autoturismele vor intra în concurs, 
în clasament comun, împărțite pe ur
mătoarele clase: clasa I: Trabant; 
clasa II; Fiat 830; clasa III Skoda; 
clasa IV: Dacia 1100; clasa V: Mosk- 
vlci; clasa VI : Dacia 1300; clasa VII; 
specială (alte tipuri de mașini).

Cîștigătorii de autoturisme din ce-
PREMULE

Extragerea I : Cat. 1 : 2 variante 13% a 
100.000 lei ; Cat. 2 : 1,60 a 35.602 lei ; Cat. 
3 : 5,45 a 10.452 lei ; Cat. 4 : 42,75 a 1.333 
iei • Cat. 5 : 102,40 a 556 lei ; Cat. S : 
3.353.15 a 40 lei.

REPORT CATEGORIA 1 : 787.025 lei.
Extragerea a Il-a : Cat. A : 1 variantă 

25% a 100.000 lei : Cat. B : 3 a 25.075 iei ; 
Cat : C : 30.20 a 2.491 lei ; Cat. D : 1.270,65 
a 60 lei ; Cat. E : 95,90 a 200 lei ; Cat. F 1 
1.335,10 a 40 lei.

REPORT CATEGOBIA A : 66.248 lei.

Premiile de 100.000 lei Juoate 10% de 
la categoria 1 au revenit participanțuor 
SMARANDA ION si RESVEDEANU VIC- 
TORINO, ambii din Rm. Sărat, județul 
Buzău, Iar premiul de 100.000 lei Jucat 
25% de la categ. A, l-a obținut OANCEA 
gheorghe din corn. Coștei, județul 
Timiș. ,

Rubrică redactată 
de LOTO-PRONOSPORT

mației, Geoigescu, Stocker, Naiuin, 
Libardî, Tonca — iată, minune !, au 
rămas doar cinci „ultimii mohicani" 
se integrează, probabil în spiritul 
formației; pentru că, pe bancă, 
Jiul are acum rezerve cum nu a- 
vea, cu campionate în urmă, nici ca 
autoritari titulari. „Regia" a pre
luat-o anul acesta Ștefan Coidum. 
Reprezentant al grupului energicilor 
și autoritarilor, el va face treabă în 
Valea Jiului cu o condiție, uite că 
ați și ghicit-o : să fie lăsat în 
pace !

Pentru restul sublinierilor etapei, 
un breviar :

• A reintrat Dumitrache. Cu 
multă bunăvoință, dar lipsa meciu
rilor se observă. Ca și aceea a ba- 
loanelor coechipierilor. Ex-centrul 
atacant al naționalei a șomat, a- 
desea, pe extremă, demarcat... • Am 
regreta ca nervii Să-i domine și pe 
antrenori ; pe antrenori pentru 
care, nu mai departe decît și în 
rîndurile de mai sus, sau altă dată, 
am avut cuvinte de laudă. E un 
„șah" la Nicolae Proca și Florin 
Halagian. • Arbitrul Vasile Topan 
a realizat cel mai slab arbitraj al 
etapei. Dinu a vrut însă să se trans
forme instantaneu, în... președintele 
Colegiului de arbitri. Nu era cazul ! 
• Joacă mereu excelent Naghi ; o- 
piniile sînt unanime.' Conducătorul 
de joc de la Tg. Mureș are o dispo
ziție de joc cum n-a mai avut de 
mult. • Tudorie, marea descoperire 
a Petrolului, a jucat fără greșeală 
de cînd a intrat în echipă, în acel 
meci-start cu Dinamo. Una singură 
a comis ți ea a reprezentat două 
puncte pentru Rapid. „Tudorie plîri- 
gea ca un copil în cabină ne spu
nea Ilie Oană. Dar nu putem fi în 
nici un caz supărați pe el. Meri
tele lui sînt mari, nu le pot anula 
o pasă greșit dată lui Mihai Io- 
nescu". Curaj, Tudorie! Bravo 
Oană ! • S. C. Bacău a crezut prea 
devreme în victoria sa ; dar Steaua 
îl avea pe Năstase, un Năstase re
născut, incisiv, setos de golurile cu 
care nu se mai întîlnește de luni 
și luni. Năstase sub tricoul nr. 9... • 
Curiozități ale clasamentului : ata
cul cel mai generos se află pe lo
cul 13, tot acolo unde e și cea mai 
culantă apărare — record semnat 
A.S.A. Tg. Mureș și nu-i o întîm- 
plare, poate, faptul : Bone a urît 
dintotdeauna apărarea; pentru el 
totul a fost atacul, pasa în adîn- 
cime, jocul deschis. Ca și pentru 
celălalt romantic al campionatului ; 
de la rleșița: Ion Reinhardt,

Cete.ru
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IN PMHNJA TOVARĂȘULUI 
NICOLAt CEAUSESCU 

A LOST INAUGURATĂ EDIȚIA A ll-a A.
J Li

Tradiționala cursă eicllstă „Marele pref 
mlu al orașului Lugano”, desfășurată 
contracronometru individual pe distanța 
de 77,500 km. a revenit în acest an spor
tivului italian Felice Gimondi. Invingăto- 
torul a fost cronometrat cu timpul de 
lh43:44,2 (medie orară de 44,825 km), fiind 
urmat de belgianul Roger Swerts •— 
lh44:21,3, danezul Ole Ri-tt&r — 11145:51,3 
ți italianul David Bolfava _  ih45:4S,4.
Suedezul Gosta Petters son s-a clasat pe 
locul 6, iar francezul Jean Pierre D-ăn- 
guillaume a ocupat locui 10. Felice Gi
mondi a mai cîștigat această cursă ,'în 
urmă ou cinci ani.4 TIRGULUI INTMAȚION.U BUCUREȘTI

5

ECHIPA UNIUNII SOVIETICE
(Urmare din pag. I)

Declaring deschisă cea de-a doua 
ediție a Tirgului Internațional 
București, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a adresat felicitări orga
nizatorilor, tuturor participanților, 
le-a urat succes în dezvoltarea co
operării economice.

Timp de 9 zile, 
mâniei, 
țări ale globului vor avea prilejul 
să cunoască cele mai noi realizări 
ale ramurilor industriale ce dau 
profilul tirgului : instalații, mașini 
și utilaje, prezentate în cele 25 de 
pavilioane și spații de expunere în 
ser liber, însumînd peste 70 000 de 
mp, vor putea desfășura ample și 
rodnice contacte.

Vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, a celorlalți conducători 
de partid și de stat, a oaspeților de 
peste hotare, prezenți la această 
manifestare, începe cu pavilionul 
central, rezervat în mare parte u- 
zinelor și întreprinderilor româ
nești de comerț exterior.

în timpul vizitei la pavilioanele 
și standurile românești, secretarul 
general al partidului a apreciat ca
litatea exponatelor, înaltul lor ni
vel tehnic, realizările obținute de

în capitala Ro-
specialiști din numeroase

colectivele de cercetători, proiec- 
tanți, muncitori, ingineri, tehnicieni 
din industria constructoare de ma
șini și din cercetarea științifică, in 
domeniul diversificării Droducției. 
în înfăptuirea hotărîrilor Congresului 
al X-lea și Conferinței Naționale a 
partidului, le-a urat noi succese în 
ridicarea în continuare a perfor
manțelor tehnice ale instalațiilor, 
mașinilor și utilajelor.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu. cei
lalți conducători de partid și de 
stat au vizitat- pavilioanele și stan
durile țărilor participante la cea 
de-a Il-a ediție a Tirgului Inter
național București.

Au fost parcurse succesiv pavi
lioanele naționale și standurile Re
publicii Chile, Japoniei, Irlande:. 
Israelului, Statelor Unite ale Arr.e- 
ricii, Danemarcei, Belgiei, Olar.ce . 
Cubei, Elveției, Iugoslaviei. Aus
triei, Marii Britanii, Republicii Fe
derale a Germaniei, Uniuni: S: - :e- 
tice. Republicii Democrate Ger
ne, Poloniei, Bulgariei, Cehc-sl ?va- 
ciei, Italiei, R.P.D. Coreene și Un 
gariel, precum și standurile indi 
duale ale unor firme.

Președintele Consiliului 
Nicolae Ceaușescu, a fost 
căldură de conducători: deiegațiu

După 79 de ore de întrecere in care- ân 
fost parcurși 1 234 km, în Cursa ciclistă 
de șase zile, care se desfășoară pe velo
dromul acoperit din Berlinul Occidental,- 
conduce cuplul Sercu (Belgia) — Van 
Lancker (Franța) cu 325 puncte. Ii ur
mează perechile Pijnen — Duyndani 
(Olanda) — 250 puncte și Fritz — Peffgen 
(R. F. a Germaniei) — 173 puncte.
fi
Finala probei de simplu bărbați din ca
drul turneului internațional de tenis de 
la Tokio se va disputa între doi jucă
tori japonezi : Sakai și Kuki. în semifi
nale, Sakai l-a eliminat cu 6—3, 6—7, .7—5 
pe americanul Mike Estep, iar Kukl a 
dispus cu 7—6, 6—3 de australianul Syd 
Ball. Proba de dublu bărbați a revenit 
cuplului american Dick Dell — Sherwood 
Stewart care. în finală, a întrecut cu 
6—3. 6—2 perechea Jeff Simpson (Noua 
Zeeiandă) — Marcello Lara (Mexic).

CAMPIOANA EUROPEANAguvernamentale prezente, de șefii 
misiunilor diplomatice ai țărilor 
respective, acreditați la București, 
de direc torii pavilioanelor și alți 
reprezentanți ai țărilor și firmelor 
expozante.

Șefii delegațiilor guvernamentale, 
ambasadorii, directorii pavilioanelor 
naționale și reprezentanții firmelor 
străine au mulțumit președintelui 
Consiliului de Stat al Republicii 
Sccialîste România pentru cinstea 
făcută de a vizita expozițiile, pen
tru interesul manifestat față de 
produsele prezentate și aprecierile 
ia adresa acestora. împărtășind do
rința de a dezvolta schimburile e- 
conocnice și colaborarea tehnico-ști- 
ințifică cu țara noastră.

Cea de-a doua ediție a Tirgului 
Internațional București 1972, prin 
numărul mare al țărilor și firme
lor pe care le reunește, reprezintă 

estare prestigioasă, prilej de 
rodnică între partenerii 
cei străini, de afirmare 
că una din cerințele fun- 
ale progresului fiecărei 

xăetâțîi moderne 
ia schim-

LA BASCHET FEMININ
țării noastre s-a clasat pe locul V

impunîndu-se printr-o apărare a- 
gresivă și atacuri în viteză și efica
ce. Selecționata Bulgariei deși susți
nută frenetic de spectatori a fost 
surprinsă de vigoarea adversarelor 
și nu a izbutit în nici un moment 
să micșoreze distanța de 10—15 
puncte obținute de sportivele ma
ghiare de la începutul reprize} se
cunde. Doar cu trei minute înain
tea finalului Bulgaria a recuperat 
pină la 9 puncte, dar pînă la urmă 
Ungaria s-a detașat din nou și a 
învins net.

Referitor la meciul România — 
Franța (49—61) trebuie spus că de
cisiv a fost startul slab al jucătoa
relor noastre care în primele 7—8 
minute au ratat atac după atac, în
scriind doar 4 puncte, în vreme ce 
adversarele se dovedeau deosebit de 
eficace, în special, Chazalon și 
Guidotti, ambele realizînd 14 puncte 
în această perioadă. în repriza se
cundă defensiva formației române, 
mult: mai agresivă, a interceptat 
cîteva mingi, iar atacul a reușit o 
suita de coșuri. Drept urmare, dife
rența a scăzut pînă la 7 puncte 
(41—48 în minutul 32), dar tocmai 
în aceste clipe au intervenit cîteva 
faze greșite și reprezentativa Fran
ței s-a distanțat, de astă dată fără 
a mai lăsa speranțe baschetbaliste
lor noastre.

Echipa română, spre deosebire de 
alte formații, nu a izbutit să iasă 
din crisparea manifestată la turneul 
de la Burgas și continuă să rateze 
exasperant să greșească adresa mul
tor pase. Poate să fie vorba, însă, 
și de o stare de oboseală evidentă 
la acele 6—7 jucătoare folosite a- 
proape în exclusivitate, deoarece 
rezervele atunci cînd au fost utili
zate nu au dat satisfacție.

Formația U.R.S.S. a obținut o 
victorie la scor în fața echipei Ce
hoslovaciei, care a opus o palidă 
rezistență, redutabilelor sportive so
vietice. Scor final : 89—42 (45—21).

Formația
VARNA, 16 (prin telefon, de Io 

trimisul nostru special).
Plina de neprăvazut a 

tima etapă a ediției 
campionatului european 
baschet I Surprizele au 
dimineață cînd în turneul pentru 
locurile 7—12 echipa R. D. Germane 
a dispus de Polonia (59—48) și au 
continuat în primul meci al după- 
amiezii cîștigat de Olanda în fața 
Iugoslaviei (65—64). Dar, ,,bomba“ 
zilei a furnizat-o selecționata Unga
riei care după o întrecere pe care 
a dominat-o permanent a încheiat 
victorioasă partida cu favorita pu
blicului, Bulgaria : 61—50 (30—23).

Echipa Ungariei (învinsă de cea 
a României în turneul preliminar 
de la Burgas) a repetat și chiar a 
depășit buna ei evoluție avută în 

meciul precedent cu Cehoslovacia,

fost penul- 
a XIII-a a 
feminin de 
început de

scenă deschisă. Avînd in Jarosova 
o jucătoare care a recuperat aproa- 
pe toate mingile la panou, repre
zentativa Cehoslovaciei a cîștigat, 
după un final dramatic, cu scorul 
de .54—50 (25—27). Deși învinsă, 
formația țării noastre a avut o evo
luție onorabilă.

Cele 104 puncte au fost realizate 
de : Diaconescu 1, Salcu 4, Szaba- 
dos 10, Szabo 2, Gugiu 7, Nicola 9, 
Ciocan 4, Prăzaru 3, Tita 10 pentru 
românce, respectiv, Gregorova 3, 
Spejchalova 1, Jarosova 7, Ptaciko- 
va 1, Strbokova 12, Malotova 17, 
Jindrova 13, pentru baschetbaliste
le cehoslovace.

Finala actualei ediții a revenit 
formației. Uniunii Sovietice, care a 
învins reprezentativa Bulgariei cu 
scorul de 79—48 (35—22), păstrîn- 
du-și titlul de campioană a Euro
pei. Echipa României s-a clasat pe 
locul V.

Alte rezultate : Franța—Ungaria 
47—42 (23—27) în turneul pentru 
locurile 1—6 ; Polonia — Austria 
62—36 (21—23), Italia — Olanda 
54—44 (23—18) și R. D. Germană 
—Iugoslavia 68—<60 (44—37) în tur
neul pentru locurile 7—12. Clasa
ment final: 1. U.R.S.S., 2. Bulga
ria, 3. Cehoslovacia, 4. Franța, 5. 
ROMANIA, 6. Ungaria, 
Germană, 8. Iugoslavia, 9. Polonia, 
10. Italia, 11. Olanda, 12. Austria.

D. STĂNCULESCU

în prima zi a turneului înternați^aa1 
masculin de tenis de la Vancouver, jucă-* 
torul englez Mark Cox l-a învins cu C—8, 
6—1 pe australianul Bob Carmichael, iar 
americanul Cliff Richey a dispus cu 0—0. 
6—4 de Haroon Rahim (Pakistan). în oca 
mal echilibrată partidă, americanul Jeif 
Borowiak l-a întrecut cu 4—6, 7—6, 8—3 
pe compatriotul său Dick Stockton.
It
Campionatul unional de hochei pe gheață 
a programat unui dintre derblurile sales 
in care 
Moscova 
Ț.S.K.A. 
Ț.S.K.A.
scorul de 3—2 (1—1, 0—9, 2—1). în filta 
două partide disputate s-au înregistrat 
următoarele rezultate : Avtomobiliat 
Sverdlovsk — Traktor Celiabînsk 5—5 ; 
Torpedo Gorki — S.K.A. Leningrad 5—1.' 
în clasament continuă să conducă ecni-» 
pa Dinamo Moscova cu 8 puncte (din 3 
meciuri), urmată de Ț.S.K.A.
— 7 puncte (din 4 jocuri).

s-au întîlnit formațiile Dinamo 
(lidera clasamentului) și

Moscova. Hochelșțli de la
au obținut victoria la limită cu

PRIMELE ECOURI DUPĂ
^ALA „CUPEI DAVIS
(Urmare din pag. Jț

sunătoare. Finala a fost excelent orga
nizată. Plecăm acasă cu cele mai fru
moase impresii despre România*.

DENNIS RALSTON, căpitanul neju?ă- 
tor al echipei S.U.A. : „Este o mare rru 
șltă pentru S.U.A. să clștige la Bucu
rești in fața redutabilei selecționate a 
României. Tenismenii români sint pu
ternici. adversari de niare clasă. Chiar 
dacă jucătorii americani au evoluat la 
adevărata lor valoare, trebuie să recu
nosc că el au avut și puțin noroc. Am 
asistat la multe finale ale Cupei Davis 
însă cea de la București le-a depășit pe 
toath din punct de vedere al organi
zării".

STAN SMITH : ,.Desigur, sint fericit 
că echipa noastră a cîștigat din nou 
Cupa Davis. Am crezut că după proba 
de dublu nu vom mal avea probleme. 
Țlriac a jucat excepțional și m-a Pus 
la grea încercare. El este un jucător ex
perimentat, care știe să aplice tactica 
adecvată în funcție de adversar. Năstase 
rSmîne unul din marii jucători ai lumii. 
Se Intlmplă însă uneori ca și un jucător 
atit de strălucit ca el să aibă o zl ne
fastă. cum i s-a tnlîmplat și lui tocmai 
aici la București".

cu doi tcnlsmenj de mace elaxâ. 
el specialistul, cu privin in<wsuj. 
avea de oMectat Asupra unor pmb'.eme 
de amănunt privind desfășurarea in tre
cerii. Eu cred ir.să că — trecind peste 
asemenea considerații par tehnice — 
este bine să vedem pe deținătorii Sala- 
tierei jucind in condiții de deplasare, iar 
pericolul ca ei să nu-și fi putut Păstra 
trofeul pentru a 24-a oară, nu contează 
față de imensa contribuție propagandis
tică adusă tenisului in această parte a 
lumii. Rărain La părerea că Ion Țlriac 
este un mare tenisman și își merită 
popularitatea în țara sa. După cum Hie 
Năstase rămîne un as al rachetei, care 
a fost însă victima unei eclipse de for
mă. Părerea mea este că Năstase a fost 
copleșit de. importanța jocurilor pe care 
le avea de susținut. Ei n-a fost Învins 
de Smith, ci de propria sa derută. Cred 
că felul in care echipa română a abor
dat finala și programul el de pregătire 
n-a fost cel bun. Țiriac a rezistat psihic 
la tensiunea existentă, fiindcă este, un 
sportiv mal versat, in schimb Năstase 
l-a căzut victimă*4.

7. R. D.

AGENDA
16—22

Moscova

dinConfirmînd forma remarcabilă —. 
sezon,, ttnfira tenismafiă americană Cill’id 
Evert (în vîrstă de 17 ani) s-a calificat 
pentru finala turneului internațional fe
minin de la Boca Râton (Florida). In 
semifinală. Chris Evert a obținut o vk> 
torie cu 6—4, 6—2 în fața compatrioatei 
sale Billie Jean King. în cea de-a. două 
semifinală, jucătoarea australiană Ksrry 
Melville a dispus cu 6—2, 6—2 de Fraiț- 
goise Durr (Franța).

SÂPTĂMÎNII

ȘTEFAN GEORGESCU, căpitanul ne
jucător al echipei României : „Nu pot 
să nu-mi exprim regretai că echipa 
noastră, in pofida atîtor strădanii, n-a 
reușit -marea performanță la care aspira. 
Eu. totuși, îi mulțumesc acestui maro 
sportiv, care este Ion Țlriac, pentru 
splendidul său efort. Anul trecut, după 
finală, el își anunța retragerea. Astăzi, 
deși este poate prematur, eu anunț că 
Tiriac este sigur selecționat pentru echi
pa română care va juca, anul viitor, în 
Cupa Davis. Regret pentru Ilie Năstase, 
excelentul nostru tenisman, că n-a reu
șit să joace la nivelul său real, așa cum 
desigur dorea el Însuși. Felicit echipa 
americană pentru marea victorie obți
nută”.

ION ȚIRIAC : „Am auzit spunîntl pe 
cineva in America, piu de mult, că eu 
vorbesc mai bine decît joc tenis, cred 
că, acum, n-am mai confirmat acest 
lucru... împotriva lui Smith, am Încer
cat să smulg o victorie ce părea unora 
imposibilă și m-am apropiat mult de ea. 
Dar in setul cinci, adversarul meu, mai 
tînăr cu ont ani, avea resurse pe care 
eu le epuizasem. Nu pot să dau un 
răspuns asupra viitoarelor mele partici
pări la Cupa Davis. Voi mai reflecta".

ILIE NĂSTASE : „Nu este ușor să joci 
într-o finală de Cupa Davis, cînd prima 
partidă o ai chiar împotriva Iul Stan 
Smith. Am jucat crispat. Am vrut să 
eîștig cu orice preț ta fața publicului 
meu. M-am grăbit, nu m-am concentrat 
suficient si am comis greșeli copilărești, 
înaintea Cupei Davis am jucat pe tere
nuri de ciment și gazon. Curios, dar 
m-am acomodat greu cu terenul de 
zgură, Țlriac a jucat excelent și-l felicit".

vicepreșe- 
de tenis : 

frumoasa

VAD DEZSO, trimisul special al zia
rului „Neps port “-Budapesta : „Sincer am 
mizat pe victoria românilor. Forma slabă 
a lui Năstase a răsturnat toate calculele. 
El a părut obosit. O oboseală acumu
lată. de-a lungul zecilor de turnee și care 
a Izbucnit acum, tocmai clnd nu tre
buia. în al doilea rînd, starea sa psihică, 
nervozitatea manifestată prin nesigu
ranță, enervarea, au contribuit la insuc
cesul său. Poate și răspunderea mare pe 
care a avut-o l-a făcut să joace crispat. 
Dar, oricare campion, fie el și Ilie Năs
tase, poate avea zile proaste, să fie ieșit 
din formă. îl admir, desigur, pe Ion 
Țiriac și pot spune că nu credeam ca 
ei să mal poată juca așa de bine Ia cei 
33 de ani ai săi. Este un mare tactician, 
un savant al tenisului. Dar și așa, pier- 
zînd cu 3—2 în fața americanilor, este o 
cinste pentru. România de a fi a treia 
oară' finalistă a Cupei Davis“.

Momentul solemn al decernării „Cupei D 
— de la stingă la dreapta — pe Dennis 
Dwight Davis jr., fiul inițiatorului competiției 

președintele Federației române
ENRIQUE MOREA (Argentina). arbi

trul principal al intilnirii : ,.A fost o 
mare onoare să arbitrez intilnirea dintre 
cele mai bune ecWpe din lume. Pentru 
tenisul european cel mai bun lucru ar 
fi fost ca România să ciștige finala. A 
cîștigat Insă o echipă a cărei valoare nu 
poate fi pusă la îndoială. Tenismenii ro
mâni. și în special Ion Tiriac, au luptat 
excepțional. Maniera cu care a abordat 
Țlriac meciul cu Smith, campionul t-e 
Ia Wimbledon, m-a impresionat. Să mă 
iertați dacă am făcut unele erori, ele nu 
au fost intenționate. în toată cariera 
mea sportivă, ca jucător de tenis și ca 
arbitru, m-am străduit să am totdeauna 
o comportare corectă

GELHAND DE MERXEM, 
dintele Federației belgiene 
,.Stnt pentru prima oară în _________
dumneavoastră țară. Bucureștiul este un 
oraș tnclntător. Finala a prilejuit o dim 
luptă sportivă, iar scorul string «leită * 
acest lucru. Publicul a-a dovedit naslo- 
nat. dar s-a comportat In limitele spor
tivității. Țlriac a fost magnific in meciul 
susținut eu Smith. Dacă el v» continua 
Bă joace cred că echlua români Va dis- 
pută șt anul viitor finala Cupei Davis, 
Năstase mi s-a părut Ieșit din formă".

RINO TOMMASI. redactor șef al re
vistei ,.Tennis Club" din Roma* : „A fost 
o fericită Împrejurare de a avea finala 
In Europa șl mal ales In România, țara

Maestrul emerit al sportului Ion Țlriac, primind9 trofeul oferit de revista 
„Sdptămtna", pentru cele 100 meciuri disputate tn'' suprema competiție 

Fotografii de Paul ROMOȘAN

ULTIMELE REZULTATE-ULTIMELE ȘTIRI - ULTIMELE REZULTATE

O decizie a U.E.F.A

ECHIPA FRANCEZĂ BASTIA, SUSPENDATĂ DIN URMĂTOAREA 
EDIȚIE A COMPETIȚIILOR EUROPENE

de control și disciplină a 
suspendat echipa franceză

Comlsia
U.E.F.A. a . ..
de fotbal Bastia din Ajaccio din urmă
toarea ediția a tuturor competițiilor eu
ropene continentale, în urma incidente
lor din meciul tur, de la Ajaccio, cu 
Atletico Madrid, disputat în cadrul „Cu
pei cupelor*1.

în' timpul partidei au fost aruncate pe
tarde și sticle de bere în teren, iar su
porterii formației corsieane i-au atacat pe 
jucătorii spanioli după terminarea jocu
lui, la intrarea acestora în vestiare. Cu 
acest prilej, atacantul spaniol Saluoedo a 
fost destul de serios rănit.

POPICARII FLORICA 
NEGUTOIU Șl ILIE BĂIAȘ 
VOR EVOLUA PE ARENA 

DIN BAUTZEN

STANDARDURI DE PARTICIPARE PENTRU C.E. DE ATLETISM
DIN 1973(SALA)

Au fost stabilite standardurile de par
ticipare ale atleților pentru campionatul 
european de sală ce va avea loc în anul 
viitor la Rotterdam, _jn zilele de 10 Și 
11 martie : BĂRBAȚI : 50 m _ 5,8, 60 
m — 6,3. 4Oo m — 48,2, 800 m — 1:51,0, 
1500 m — 3:47,0, 3000 m — 8:04,0, 50 mg — 
6,7, 60 mg — 7,9, înălțime — 2.14 m, pră-

jină — 5,05 m, lungime — 7,70 m, triplu- 
salt — 16,00 m. greutate — 13,50 m ; FE
MEI : 50 m — ti.3, 60 m — 7,5, 400 nt — 
55.5 800 m — 2:00,0, 1300 m — 4:23.0, 50
mg — 7,2, W mg — 8,5, înălțime — 1,78 m, 
lungime _ 6.30 m, greutate — 16,00 m.

Aceste standardurl vor trebui să fie 
îndeplinite în perioada 1 noiembrie 1072 
— 28 februarie 1973.

La sfirșitul aceste- săplămini va avea 
loc în R. D. Germană, la Bautzen, tra
diționalul concurs internațional — indi
vidual și perechi mixte — la popice do
tat cu „Cupa Werner Seeienblnder". 
După o întrecere de selecție. forul de 
specialitate a desemnat pe Florica Ne- 
guțolu (Gloria București) șl Die Bălaș 
(Constructorul Galați) să ne reprezinte 
la această importantă competiție inter
națională. Florica Neguțolu participă 
pentru a doua oară, Iar Hie Băiaș este 
debutant la această mare reuniune anua
lă de popice din R. D. Germană. La 
ediția din acest an a competiției vor Ii 
prezenți la startul celor două probe pe
rechi din Cehoslovacia, Iugoslavia, Ro
mânia, Ungaria șl, evident, 
mană.

OSPEDALETTI: J. MORTIMER CTȘTIGĂTOR AL CONCURSULUI 
MOTOCICLIST DE VITEZĂ

ULTIMELE COMPETIȚII 
DE GIMNASTICĂ ALE 

SEZONULUI
Concursul internațional de motociclism 

viteză disputat la Ospedaletti (Italia) a 
revenit alergătorului englez J. Mortimer. 
Acesta, pilotând o motocicletă Yamaha de 
125 cmc, a acoperit 70,930 km In 40:12,9,

cu o medie orară. de 104,600 km. Italia
nul Renzo Pasolini a obținut victoria 
la clasa 25o cmc, parcurglnd traseul 
38:23,3 (viteza medie orară 110,988 km).

în

REINO PAKONEN (FINLANDA) ÎNVINGĂTOR ÎN CROSUL 
DE LA STOCKHOLM

Concursul Internațional de cros de* 
făsurat la Stockholm s-a încheiat cu vic
toria atletului finlandez Relno Pakonen, 
cronometrat pe distanța de 30 km cu 
timpul de lh 41:51,0. Pe locul secund 
s-a clasat compatriotul său Hannu Far-

tanen — lh 41:59,0, urmat de suedezul 
Goran Hogsberg — lh42:10. Cunoscutul 
campion finlandez Tapio Kantan-en, ma
rele favorit al cursei, s-a situat pe locul 
patru, cu timpul de lh 45:10.

Federația de gimnastică a fixat datele 
și orașele în care se vor desfășura ulti
mele întreceri ale sezonului. Astfel, li-; 
nala campionatului național de juniori 
va avea loc la Cluj, în zilele de 9_ÎX 
noiembrie ; tradiționala „Cupă a fede
rației" este programată la Pitești (21—23 
decembrie), iar finala campionatului re
publican de gimnastică “ ~J 
echipe — la Brăila in 
decembrie.

După cum s-a mai 
noastre reprezentative 
competițlonal de toamnă Intilnirea tri
unghiulară U.R.S.S — Franța — Româ
nia, la Leningrad.

Turneu pentru Marele Premiu F.I.L.T, 
la Barcelona (cat. A)
Turneul echipei Metalul în Polonia. 
Irlanda — U.R.S.S. (preliminariile C.M. 
1074) la Dublin.
Bulgaria — irlanda de Nord (prelimi
nariile C M. 1974) la Sofia.
Danemarca — Scoția (preliminariile 
C.M. 1974) la Copenhaga.
Spania — Iugoslavia 
C.M. 1974) la Las 
Elveția — Italia 
1974) la Berna.
Marele Premiu al Mexicului (formula I). 
Marele Premiu âl Națiunilor (profesio, 
niști) la Paris.
Turcia — Luxemburg (preliminariile 
C.M. 1974) la Ankara.

Fotbal

Fotbal

Fotbal

Tenis

Box 
Fotbal

Automobilism 
Ciclism

(preliminariile
Palmas.
(preliminariile C.M.

fotografia noastră vedem 
rSptanul echipei
S. Ion Petraehe, vice- 
âe tei’.'

17—20

CAMPIONATE

Winterthur 1—0 ;
2. Ajax — 16 p. ; 
— 15 p.

In ultimul meci al turneului fi
nal, echipa României a întîlnit re
dutabila formație a Cehoslovaciei. 
Partida a fost extrem de echilibra
tă și spectaculoasă, ambele selec
ționate fiind adesea aplaudate lă

CAMPIONATE
SC An-

Berchem 3—1 ; St
— Beerschot 0—2; Antwerp— 
St. Gilloise 4—0; SK Lier- 

Cercle Bruges 3—1 ; Racing
— Standard Liege 1—1 : FC

Beri»- 
1—0;

Ci3ts3- 
p ; 2.

3. Standard

BELGIA (etapa a 6 a): 
deriecht 
Trond
Union 
se — 
White
Bruges—FC Malines 3—2 : 
gen —Crossing Schaerbeek 
FC Liege — FC Diest 1—0. 
ment : 1. FC Bruges — 10
SC Anderlscht — 9 p ;
Liege — 3 p.

Olympiakos Voios — Panse- 
2—1.

ELVEȚIA (etapa a 11-a FC Ba
sel — Lausanne 2—1 ; Fribourg — 
FC Zurich 1—0 ; Grasshoppers Zu
rich — Chaux de Fonds 2—3; 
Granges — Young Boys Berna 1-1;

St.
Chiasso 2—1 ; Servette Ge- 

Sion 2—2. Clasament:
15

3.

Lugano
Gall — 
neva —
Grasshoppers Zurich —
Servette Geneva — 14 p. ; 
de Fonds — 13 p.

OLANDA (etapa a 10-a); 
Groningen — F.C. den Haag 1—2 ; 
FC Amsterdam — Haarlem 2—1 ; 
Go Ahead Deventer — Az 67 Alk- 
maar 1—2 ; PSV Eindhoven—MW 
Maastricht 1—3 ; Nec Nijmegen- 
Sparta Rotterdam 3—3;,Feyenoord 
Rotterdam — Excelsior Rotterdam 
7—0; Nac Breda — F.C. den 
Bosch 4—0; F.C. Twente — Tel- 
star 2—0: Ajax Amsterdam — F.C. 
Utrecht 1—0. Clasament: 1. Feye- 
noord — 17 p. ;
3. FC den Haag

1. 
p.; 2. 
Chaux

6-a):LUXEMBURG (etapa 
Tetange — Beggen 1—2; 
bcurg — Foia 0—5 ; Red 
Union Luxemburg 2—4 ; Aris Bon- 
naweg — National 3—0; Jeunessc 
Esch — I . ' 
Ettelbriick 2—2, Clasament: 
unesse Esch 
p.; 3. Ettelbriick — 8 p„„ 5. 
Bonnaweg 8 p.

8
Beitem-
Boys —

— -J—v, uvuncasc
Rumelange 2—2 ; Spora —
• ‘ “---------- *. 1. Je-

9 p; 2. Fola — 9
Aris

«
5-a);
Rcs- 
Vor- 

1-1 ;

R.D. GERMANA (etapa a 
Dynamo Berlin — Hansa 
tok 4—0 ; FC Magdeburg — 
wârts Frankfurt pe Oder j.—2 , 
Chemie Leipzig — Lokomotiv Leip
zig 2—0 ;
Union Berlin 1—1 ;
Zwickau
Wismut Aue — FC 
Stadt 0—1. Clasament: 1. Dynamo 
Berlin — 10 p.; 2. Sachsenring Zwic
kau — 9 p. ; 3. FC Magdeburg —
7 p.

Rotweiss Erfurt — FC
Sachsenring

Chenjie Halle 4—1 ;
Karl Marx

GRECIA (prima etapă a Cupei): 
Panathinaikos — Petralona 2—0 ; 
Olympiakos Pireu — Koropi 5—0; 
AEK — Korrinthos 2—0 ; Panionios 
— Omonia .2—1 ; Ethnikos — Or- 
feus 2—1 ; Kavala Pantraikos

(etapa a 6-a):
1—0; Leixoes —
Coimbra — Mon-

PORTUGALIA
Boavista — Cuf
Beira Mar 1—0 ;
tijo 0—1 ; Sporting Lisabona
Atletico 4—1 ; Benfica Lisabona 
Barreirense 3—0 ;
Guimaraes 2—1; 
Farensa 5—0 ;
Tomar 4—1. 
fica — 12 p.
3. Belenenses

Belenenses, — 
Vitoria Setubal 

FC Porto — Unio 
Clasament i 1, Ben- 
2. Sporting — 10 p,; 
— 10 o.

NORVEGIA 
de campioană 
Viking, care

(ultima etapă); Titlul 
a revenit formației 

a totalizat 34 de 
puncte din 44 posibile. Cu același
număr de puncte, dar cu Un gol
averaj inferior, formația Fredrikstad 
a-a clasat pe locul doi. fiind urmată 
de Stroemsgodset — 27 puncte, 
Rosenborg — 22 puncte. Lyn Oslo
— 21 puncte, Skeid — 21 puncte etc. 
Formațiile Hoedd Mjoelner 
Sarpsborg au retrogradat in i 
zia secundă. Rezultate din 
a 22-a ; Brann — Mjoelner 
Lyft — Hamarkameratene 
Hoedd — Skeid 0—1 ; Mjoendalen
— Stroemgodset 3—0 ; Rosenborg
— Viking 1—1 ; Sarpsborg — Fre
drikstad 0—1.

Și 
divi- 

etapa 
2—0.; 
0—0 ;

Dunai II înscrie primul gol in poarta austriecilor, dar scorul mecitdA^ 
dintre reprezentativele Austriei și Ungariei din preliminariile campiona

tului mondial s-a terminat la egalitate: 2—2
Telefoto : A.P -AGERPRES

Corespondență din Belgrad

UN MECI DE MARE ATRACȚIE
IN PRELIMINARIILE C.M

SPANIA - IUGOSLAVIA
în timp ce la Londra apăreau în 

presă primele ecouri după jocul 
Anglia — Iugoslavia (1—1), team-ul 
iugoslav era în avion în drum spre 
Zagreb, unde urma să se pregă
tească pentru jocul din prelimina
riile C. M. cu Spania. Cu toate 
cestea reporterii prezenți la joc, 
bineînțeles, selecționerul Boșkov, 
evidențiat cu plăcere succesul de 
Wembley și, mai ales, jocul bun
echipei în acest reușit test înaintea 
dificilului joc de la Las Palmas. Cu 
toții au scos în evidență că for
mula de echipă, cu Vlădici alături 
de Geaici, cu Ilolcer revenit pe li
nia de fund și cu o mai vizibilă 
tentă ofensivă imprimată jocului.

a- 
și 

au 
pe 
al

i

anunțat, echipele 
au în programul

moderna pe 
zilele de 15 și 16

Vlădici (Iugoslavia) înscrie cu capul golul egalizator în meciul cu Anglia de 
amicală Anglia — Iugoslavia, 1—1

Londra din partida
Telefoto : A.P.-AGERPRES

■ •

au schimbat în bine echipa Iugo
slaviei. Ea s-a mișcat dezinvolt și, 
cu mai multă șansă în finalul jo
cului, putea obține ■ chiar victoria.

La conferința de presă ținută la 
Zagreb, antrenorul Boșkov a anun
țat că, împotriva Spaniei va juCa 
echipa de pe Wembley, adi£ă : Mă
riei — Krivokucea, Paunovici, Hol- 
cer, Stepanovicî — Pavlovici, Vlă
dici — Petkovici, Acimovici, Baje- 
vici, Geaici.

La Zagreb, lotul iugoslav se - pre
gătește pe stadionul lui Dinamo 
Zagreb, și, din acest oraș, va decola 
mîine spre Las Palmas.

E interesant de adăugat că antre
norul Spaniei, Ladislau Kubala, a 
urmărit jocul de pe Wembley și în 
ziua următoare a plecat cu „colegul" 
Boșkov spre Madrid pentru a vi
ziona Spania — Argentina. în timp 
ce Kubala lăuda peste măsură jo
cul Iugoslaviei, Boșkov se revanșa 
cu aceleași elogii 
ului spaniol. „Și 
Palmas va fi cu 
declară Kubala. In 
nului Municipal și cu forma pe 
care o vom cîștiga pînă Ia data 
disputării jocului, sperăm în victo
rie și primele puncte pe drumul ca
lificării echipei Spaniei".

Cu toate declarațiile optimiste ale 
lui Kubala și rezerva lui Boșkov 
în privința rezultatului, iubitorii 
fotbalului din Iugoslavia așteaptă 
cu optimism evoluția echipei națio
nale stimulată de excelentul joc de 
la Londra. Cu toții sint de acord că 
un joc egal ar fi suficient pentru 
ca plavii să facă primul pas pen
tru calificare.

Dușan BUGARIN 
Belgrad, 16 octombrie

la adresa team- 
t ol uși, Ia Las 

totul altceva — 
ambianța stadio-
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