
ÎN MAREA ACȚIUNE PATRIOTICĂ

OE STRÎNGERE A RECOLTEI

STUDENȚII BUCUREȘTENI 
NU-ȘI PRECUPEȚESC 

EFORTURILE
Zile de toamnă ploiasă. Toamna 

.cea mai ploioasă a secolului. Strîn- 
gerea și trasportul recoltei solicită 
eforturi deosebite în vederea depo
zitării roadelor pămîntului, în condi
ții cît mai bune. Pentru țărănimea 
întregii țări aceste zile și chiar cea
suri, sînt de importanță capitală. In 
sprijinul oamenilor de pe ogoare 
vin, în aceste zile, sute și sute de 
muncitori, funcționari, tehnicieni, 
cadre didactice, elevi și studenți, 

■ sportivi.
Pentru reporteri nu a fost greu să 

urmărească activitatea depusă în ve
derea încheierii cu succes a campa
niei de recoltare și iată relatări des
pre participarea studenților din cî- 
teva facultăți bucureștene Ia munca 
patriotică de strîngere a recoltei.

★
Un prim semnal ni-1 dau studenții 

- și cadrele didactice de la catedra de 
educație fizică a Academiei de Stu
dii Economice. Ei se află în plină ac
tivitate în mai multe puncte ale ju
dețului Ilfov. Cei de Ia Facultatea 

: de calcul economic și cibernetic lu
crează pe tarlalele comunei Popești- 
Leordeni. Au în mijlocul lor, perma
nent, pe lectorul universitar Eugenia 
Dicescu și pe asistentul Cornel Ze- 
greanu. Obiectivul muncii — sorta
rea de legume și fructe.

Un alt grup — reprezentlnd Facul
tatea de .finanțe — se găsește la Bu- 
cjumeni, sub conducerea lectorului 
Marin Ivan. Activitate febrilă pen
tru culegerea porumbului de pe zeci 
de hectare.

. La Domnești pot fi întîlniți . stu-. 
denți și- studente de la Facultatea de 
contabilitate, dirijați de lectorii 
Marga Dragomir și Adrian Vasiliu, 
Cu toții își înzecesc eforturile pen
tru a strînge — într-un timp cit mal 
scurt —. porumbul și a-1 de)>ozita în 
hambare.

Reprezentanții Facultății de co
merț interior, avînd în mijlocul lor 
cadre didactice de la catedrele de 

PE MARGINEA TURNEULUI RUCBYSTILOR ROMÂNI IN AWr.ru

0 COMPORTARE DE ANSAMBLU EXCELENTĂ, 
ALE CĂREI ROADE LE AȘTEPTĂM...

geografie și chimie sînt prezer.p • 
haturile comunelor Belciugatele . 
Fundeni. Este de semnalat atmosfera 
animată în care studenții de la „co- 
merL interior" lucrează in aceste lo
calități, sub îndrumarea conf, dr, 
Benone Zota, lectorului Dumitru One- 
te și asistentei Mana Maxim.

în fine, tinerii de la Facultatea Oe 
mereeologie culeg, in aceste zile, po
rumb și legume de pe tarlalele gos
podăriilor din Otopeni și :
$i aici prezența unor cadre didactice 
— conf. univ. Iuliu Vereșan, 
Camelia Călin și Elena Oancea le- 
termină un puternic imbold in a 
tivitatea întregului colectiv de studenți.

★

Zilnic, cite o sută de stuce.-.;; s‘ 
studente de la Institutul pentru Edu
cație Fizică și Sport, în cite -iniă 
schimburi participă cu însuflețire ia 
acțiunea patriotică de strîngere a re
coltei. Organizați în brigăzi, r.ec-'t-c- 
siții studenți de la IEFS ți-a-j -•« 
bilit punctele de lucru in gara Cc- 
troceni și în comuna Chiajna.

La Cotroceni ei descarcă sortea
ză cartofi. în timp ce la Chiajna a- 
jută Ia depozitarea legumelor. E-te - 
muncă avîntată, desfășurată tu pa
siune, bine organizată. Zilnic la 
ducerea brigăzilor de muncă patris
tică pot fi intîlnite cadre atdactt-te 
reprezentînd diferite catedre a ‘ 
stitutului din Dealul Spirit

Este vorba de lectorii ș:
Vasile Cîrstocea (schi). Petre IX,»- 
gaciu și Mircea Solomon .
Tănase Mureșan (scrimă'1 S'ieolae 
Visulescu (atletism). Ion Segulcsru (handbal) etc.

La buna organizare a b.- gu, :
de muncă patriotică iși acu - u-.-.tr- 
buția si tov. Nicolae Constantin. ■ 
ședințele Asociației studenților ' pe 
institut.

Pavt IOVAN
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IERI. LA SEDIU C. N. E. F. S.
A FOST INAUGURATA EXPOZIȚIA 

„PATINAJUL ROMÂNESC LA 100 DE ANI *

Do» cusrre repnez^sioațsz R~—iir ei 1* tniersartcua.' d< pattK
cere izcepe estici. VanCM fi .Kratt iBrețo. satrprtafi 1

Stela Br:Ming este a«Kta!â de a^tre-
rț-2 Lisda Mauen. o fentă pâUZA-
e ce '.Ă'sâ din cart.
dupi cum ne-a mărturisii, regre-

*-â c a acum poate fi prezentă cu
•-7-â ele* ele sale 1» această roxr- 

e*pre rare toți anuenoKi
ilor Jarcori de pe bătrlmxl 
au cuvinte ce laudă-

r'tuc Lia4a Mat*ea ne-, de-
-i riar;Kt ci SttU Brixiiac s-a pregătit

1 te itier.» pentru ace^t concurs
■ HC H ca e*»x>jțMi e. să fie apre*

I i $- ce către juriul de arbitri.
1 ** ‘ * v eefe dreix deosctxt de * m-

1 .e tzti este deloc
□e ixk*ă Caria Liwuac- R.D.G.

e»e ac^tu:

varăsa! Marin Birjega. vicepre-
a. E r-b._ a spus prin

tre a ițele : -Doresc să folosesc a- 
ceM prilej, pentru ea din partea 
t—dareru mișcării sportive româ- 
trti să marcher in mod oficial 
trecerea patinajului dintr-o etapa 
aflată la capăt de drum, in alta, 
•avă- al cărui start abia acum în
cepe. Ec*e un moment sărbătoresc 
atM peatru iubitorii patinajului cit 
st pentru cei ce slujim sportul in 
gewcrai—*

ASTĂZI - PROBA
Patinoarul -23 August’. Împodobit 

sărbătorește, cu steagurile tuturor 
celor 16 țări reprezentate ia con
cursul ir.terr.apor.ai de Juniori va gaz— 
«iui, iccepind din această dimineață, 
întrecerile celei de a Vl-a edipî — ce
lei mai mari competiții din Europa, 
rezervași tineretului.

Printre țările debutante Ic aceas
tă întrecere se numără Italia care a 
inscris-o pe Caieriaa Seretti 12 ani) 
-. Danemarca. reprezentată de către 
Stela BrKtiftg. o talentată sportivă.

CUPLAJ DE MARE ATRACȚIE IN CAMPIONATUL MASCULIN DE HANDBAL
n:că_ campionatul masculin de 
handbal ai diviziei A programează 
az: o nouă rundă. care aduce două 
partide extrem de interesante : 
Steaua — Universitatea Cluj ș: Di- 
name București — Universitatea 
București. Ambele jocuri sînt pro
gramate pe terenul Dinamo, cu în
cepere ce Ia ora 14.

Firește că derby-ul etapei il con
stituie intîlnirea dintre Dinamo și 
Universitatea. întotdeauna un joc de 
mare atracție, dirz disputat și pre
sărat cu multe faze de handbal bun. 
Cu atît mai mult este așteptată a- 
ceasiă confruntare, cu cit în runda 
precedentă dinamoviștii au suferit 
o surprinzătoare înfrîngere, trecînd

OBLIGATORIE
cur- internațional. e=te. cotată drept 
cea mai bună .judecătoare" din pati
najul artistic european, fapt confir-; 
mat s' de numeroasele delegări pe 
.-are ie-a avut ca arbitră principală 
ia mare număr de campionate 
mondiale și europene.

Astăzi. îr.cepînd de la ora 9, intră 
ir. or.curs patinatorii care își vor 
discuta tntiietatea .în probele de 

In continuare, de la ora 
i-VA?. aceiași concurenți vor fi exa
minați Ia probele de sărituri și piru- 
er -.aligatorii. Mime, după același 
program, vor evolua fetele, urmînd 

o -Ir: :>â;ă de îa ora 16. fetele și bă- 
. fie supuși ultimului examen, 

-e »s a dată, -intern convinși. în fața 
..- r -.ume.-va-e asistențe: probele de

înainte de a încheia rîndurile de 
f _-,ren „Mult sueces tuturor
partic-panților la întrecerile acestui 
emcors~ amintim că — astăzi dttpă- 
amîază. Ia patinoarul ..23 August" va 
f: dezvelită o placă jubiliară. care 
marchează vechimea de un secol a 
>a:>na;uiut românesc și aniversarea 

sfert tie veac de existență a Fe
derației române de patinaj.

Ghecrghe ȘTEFANESCU

pe tocul trei în clasament, după 
rr.aia lor de miine. Trebuie să 
subliniem. însă, un lucru deosebit 
de important (nu pentru a scuza 
i.iirîngerea suferită de dinamoviști. 
dar pentru a edifica cititorii în pri
vința formei actuale a echipei din 
- ' Ștefan cel Mare) și anume că 
elev;, antrenorului Oprea Vlase. în
torși recent de la Dinamoviada din 
Polonia, unde au cucerit locul I, 
n-au avut suficient timp de acomo
dare cu jocurile in aer liber. Este 
de așteptat ca in intîlnirea de miine 
cu studenții, dinafrioviștii să-și re
vină și să facă față acestei echipe 
redutabile și pusă la punct care a 
fosț. aproape întotdeauna, echipa 
Universitatea București.

AZI, LĂ MIERCUREA CIUC

PRIMA
ETAPA 

A DIVIZIEI A 
DE HOCHEI

Cele mai bune patru formații de 
hochei din țara noastră, își vor în
cepe azi, în modernul' și frumosul 
patinoar artificial din Miercurea 
Ciuc, disputa pentru titlul de cam
pioană a țării. De fapt, în între-* 
cerea pentru primul loc sînt anga-ț 
jate direct doar formațiile bucu-» 
reștene Dinamo și Steaua, dar nu 
este deloc exclus ca, pe parcursul 
competiției, celelalte participante 
S. C. Miercurea Ciuc și Dunărea Ga
lați să realizeze unele surprize și 
să complice — în acest fel — lupta 
din fruntea clasamentului.

Pentru cititorii mai puțin avizați 
în hochei vom preciza că este vorba 
de jocurile primei grupe a diviziei 
A, grupă care comportă cinci tu
ruri, inaugurarea fiind făcută azi 
la Miercurea Ciuc. Celelalte patru 
'tururi sînt programate în lunile no
iembrie, decembrie, ianuarie și fe
bruarie, titlul de campioană a țării 
tirmind. deci, să fie decernat la 
jumătatea lunii februarie.

Etapa de debut a întrecerii pro
gramează azi următoarele jocuri i 
Dinamo București — Dunărea Ga
lați, Steaua — S. C. Miercurea Ciuc. 
Partidele continuă vineri și dumi
nică.

In privința jocului Steaua — Uni
versitatea Cluj, șansele indică for
mația campioană drept favorită, mai 
ales după „egalul" făcut de clujeni 
acasă, în etapa de duminică.

Un meci interesant se anunță a 
fi și cel de la Sibiu, unde Indepen
dența din localitate va primi replica 
teamului Minaur Baia Mare, în vre
me ce la Timișoara, Politehnica va 
juca cu Dinamo Brașov, o echipă 
în ascensiune, dar rămasă deocam
dată fără nici un punct. In sfîrșit, 
ultima partidă a rundei, progra
mată în orașul Gh. Gheorghiu-Dej, 
va aduce în fața formației Trotu- 
șul, pe codașa clasamentului Voința 
București.

Ieșeanul MARICA a debutat cu -succes in turneul seie 
maretnd o spectacui

BASCHETUL FEMININ 
DEVINE TOT MAI DINAMIC
ae-aa arătat „europenele" de la Burgas și Vama

POLOIȘTII

DE LA DINAMO

AU PLECAT

LA LONDRA
Teri au plecat la Londra cei 11 

poloiști dinamoviști care ne vor re
prezenta în primul tur al „C.C.E." 
Din lotul deplasat fac parte Huber 
și Frățilă — portari. Kroner. Mihăi- 
lescu. Novac, D. Popescu. M. Po
pescu. N’astasiu, V. Rus, Popa și 
Frincu. Din delegație mai fac parte 
tov. Valeriu Buzea, președintele 
clubului Dinamo, antrenorul Carol 
Corcec și arbitrul internațional 
Cornel Mărculescu. înainte de ple
care, internaționalul Cornel Frățilă 
ne-a declarat :

„Dina mo Moscova și Amateur 
Duisburg sînt adversare foarte pu
ternice și cum doar două din cele 
5 formații participante obțin califi
carea va trebui să jucăm cu mare 
atenție pentru a trece cu succes 
de primul tur. Sper să ajungem in 
semifinale".

Învingînd cu 5-0 pe Sporting Lisabona

ECHIPA FEMININĂ DE TENIS DE MASĂ VOINȚA ARAD
S-A CALIFICAT ÎN SFERTURILE DE FINALA ALE „C.C.E."
La Lisabona a avut loc intîlnirea 

feminină de tenis de masă, con- 
tînd pentru optimile de finală ale 
...Cupei campionilor europeni", din
tre campioanele României și Por
tugaliei, Voința Arad și respectiv 
Sporting Lisabona. Echipa română 
ă învins cu 3—0. Rezultate : Mag
dalena Lesai — Ana Lia 2—0 (9, 
11). Eleonora Vlaicov — Ana Re- 
bordao 2—0 (8, 10). Judith Krejck 
— Madalena Gentil 2—0 (7, 12>.

'Eleonora Vlaieoy — Ana Lia 2—0 
(5, 8). Magdalena Lesai — Mada
lena Gentil 2—0 (7, 8).. In turul, ur- 
imător (sferturi de finală), formația 
.arădeană va întilni pe cîștigatoarea

Zilele trecute s-a reîntors în Ca
pitală echipa noastră de rugby, 
care a întreprins un tunwu în An
glia, turneu soldat, după eurr. se 
știe, cu excelente rezultate. Faptul 
ne bucură în mod eu totul deose
bit, deoarece evolup.a de o înaltă 
ținută sportivă a XV-Iui Romăr.ie; 
a avut loc tocmai în Anglia, patria 
rugbyului. Turneul selecționatei ro
mâne a stirnit un mare interes 
în insulele britanice, iar rezultatele 
(18—3 cu selecționata Cornwall : 
6—3 cu combinata Cornwall-Devon 
și 23—24. în ultimul meci, acela in 
care românii au întîlnit reprezen
tativa Devonului) au confirmat a- 
cestor desăvirșiți cunoscători ai 
rugbyului, care sint britanicii, pro
gresele și valoarea certă a mânui
torilor balonului oval din România.

Dornici de a afla cîteva detalii 
suplimentare (la datele lapidare, 
cuprinse în scurtele note apărute 
în ziare) asupra evoluției rugbyști- 
lor noștri ne-am adresat inginerului 
Viorel Moraru, care a condus de
legația românească în Anglia — o 
misiune deosebit de plăcută, deoa
rece ea însemna reluarea unor con
tacte care au fost întrerupte timp 
de mai bine de 17 ani.

meciului dințre echipele campioane 
ale Belgiei (Alpa) și Angliei (Gains- 
ford).

Antrenorul Emil Procopeț care a 
însoțit team-ul Voinței Arad la Li
sabona, ne-a declarat următoarele 
la întoarcere : „întîltiirile pe care 
le-am susținut au fost urmărite de 
un număr mare de spectatori. Ju
cătoarele mele au evoluat la va
loarea lor cunoscută și au cîștigat 
fără dificultate, așa cum arată și 
scorul. Vom continua să ne pregă
tim cu toată atenția pentru că do
rim să ne comportăm la înălțime 
și in partidele viitoare",

— Cum a fost ? Mulțumiți de re
zultate, de primire... ?

— Da. totul a decurs foarte bine. 
Englezii au fosț gazde excelente și, 
cred, că nici noi nu t-am decep
ționat. în ceea ce mă privește, sint 
pe deplin satisfăcut de rezultatele 
de ansamblu ale turneului.

— Dragă Viorele m-ar interesa, 
și cred că și pe cititorii noștri, să 
ne spui ce-au reprezentat, de fapt, 
pe plan valoric, echipele întîlnite ?

— Selecționatele cu eare am ju
cat au fost foarte bune. De altfel.

Dimitrie CALLIMACHI

(Continuare în pag. a 2-a)

ÎN DIVIZIA A DE VOLEI

DINAMO - I.E.F.S. 
3-0

Sala - Dinamo din Capitală a găz
duit. aseară partida. Dinamo — 
I.E.F.S., din cadrul campionatului 
masculin divizionar A de volei. 
După o oră si jumătate de joc. 
spectatorii prezenți au aplaudat 
Victoria dinamoviștilor: 3—0 (15—9. 
15—6. 15—9). Partida se anunța 
echilibrată, dar dinâmovîștii s-au 
dovedit mai hotărîți la fileu. Ei au 
reușit, astfel, să puncteze des. să 
învingă blocajul studenților în re
petate rînduri. Replica celor de la 
I.E.F.S. s-a arătat mai puternică 
doar la începutul fiecărui set, cînd 
au și reușit să conducă. Dar insis
tența în atac a gazdelor, din rîndu
rile cărora s-au remarcat Dumănoiu 
și Codoi. s-a făcut tot mai mult 
simțită. Revenirea tardivă a stu
denților nu a mai putut schimba 
soarta partidei. De la I.E.F.S. s-a 
remarcat, în mod deosebit..Păștean. 
A condus foarte bine cuplul I. 
Covaci și Gr. Nedelcu. (George 
ROSNER — coresp.)

Eo.;;a a XIH-a a campionatului 
et^-xiear. de baschet feminin s-a 

I încheiat, fa aplauzele publicului a- 
; fn cele 5 ce fotolii ale ele- 
: «xT.te: ». spațioasei Săli a sportu- 
Ș rilor din Vama, cu victoria echipei 
' Uniunii Sw>v:ev.ce. întrerind. în me- 
• «ui decisiv, formația Bulgariei, la 
, Un scor -■. ic (79—43), sporti-
. vfc-e s,v.t.:.‘e au cîștigat pentru a 
. 11-a oară ide șapte ori consecutiv) 
' titlul de campioane alt- Europei și 
i au demonstrat. Încă o dată, inalta 
I clasă a baschetului din U.R.S.S., 
; deținător. în momentul de fată, al 
i titlunlcr olimpice (la băieți), euro-
■ pean și mondial (la fete).

Avînd o oncepție modernă. în 
I care pregătirea fizică și cea teh-
■ nică (armomoș împletite) au fost 
i excelent completate de tactica fo-

lositâ ln funcție de adversar (cînd 
acțiuni în viteză și contraatacuri, 
cînd joc pozitionaljjFhazat pe apor
tul pivotului Semionova). reprezen
tativa Uniunii Sovietice a dominat 
net toate partidele, pe care le-a și 
cîștigat la scoruri variind între 30 
si 50 de puncte. De altfel, coșave- 
rajul general final este elocvent: 
360 de puncte înscrise și doar 213 
primite.

Pe locul secund s-a clasat forma
ția Bulgariei, care s-a prezentat 
într-o formă deosebită, cedînd doar 
de două ori • în fața reprezentati
vei sovietice si, în mod surprinză
tor. în meciul cu Ungaria, înfrîn- 
gerea din urmă neafectînd, însă, 
poziția gazdelor în clasament. Jo
cul în forță, in mare viteză, pre
stat și atunci cînd erau folosite 
acțiunile poziționale, a caracterizat

' Cu toată opoziția bloiandui studenților de la 1EF.S., Demănoiu (Di 
iimno) va rgaiiza un nou punct pentru echipa sa. printr-o „bourid 
eft'ace j-ot0 ; s. BAKCSY

evoluția formației bulgare ‘ oare a 
revenit, după o; absență ele. opt 
ani (ultima dată la Budapesta, în 
1964. cînd. s-a clasat tot pe locul 
secund), pe podiumul premiatelor.

CLASAMENTUL 
COȘGETERELOR

1. Adriane Biermaier (Austria) 
1SS p. 2. Charlotte de tâefde in
lands) îsz p, 3. Jacky Chazalon 
(Franja) 131 p, 4—5. Maria Veger 

(Iugoslavia) si Vliana Senilonova 
(tr.R.S.S.) 130 p. «. Cazloue <11
raki (Ungaria) 127 p.

CELE MAI PRECISE 
LA ARUNCĂRI LIBERE

1. Marls Veger (32—8»), S.
Renala Zielger (tt.D. Germani) 
72 o (34—2S), 3. Carole de Llefrtc 
75V. (56—43), 4. Chiarra Longo
(Italia) 7S".o (20—15), Penka Mcto- 
dieva (Bulgaria) TO-v (24—17), A- 
drlane Blernuuer «0% (58—40).

Medaliile de bronz au revenit spor
tivelor cehoslovace, la fel de teh
nice ca întotdeauna, dar cu pivoți 
mai puțin valoroși decît acei care 
i-au adus mari satisfacții în anii 
trecuți. Franța s-a clasat, a patra, 
datorită unor individualități cu 
totul remarcabile (Chazalon, Kiffiod 
și Guidotti, jucătoare de mare teh
nicitate si rezistență), dar și respec
tării disciplinei tactice.

Lotul României a obținut locul 5. 
onorabil și superior angajamentului 
luat de antrenorii S. Ferencz și I. 
Nicolau (locurile .0 sa.u 7). și de ju
cătoare. Calificarea în turneul frun-

Luptă sub panou in meciul România — Bulgaria Participă direct Gheor- 
ghieva (in prim plan) din echipa țării gazdă ji Diaconescu-Gal, „asistate" 

de Tita, Szabados și Gugiu ’(de la stingă la dreapta)

tașelor și ocuparea poziției a cincea 
în ierarhia europeană constituie a 
doua poziție oa valoare a selecțio
natei României la campionatele eu
ropene, prima fiind realizată . în 
anii 1962. 1964 și 1966, cînd a obți
nut locul 4. Acest lucru ne dă spe
ranțe într-o comportare și mai

ÎN JUDEȚUL BISTRIȚA - NĂSĂUD

PESTE 1000 DE TINERI
SE VOR INIJIA

ÎN SPORTURILE DE IARNĂ
Proiectul pare destul de îndrăz

neț : circa I (100 tie tineri (în speță 
școlari) din județul Bistrița-Năsăud 
vor „ataca". în iarna aceasta, pir- 
tiile de schi. Se va declanșa — sub 
egida forurilor sportive locale — 
o adevărată bătălie pentru iniție
rea tineretului studios în probe nor
dice (fond și biatlon), astfel incit, 
in viitorii ani, acest județ, cu pro
nunțat relief montan, să dea per
formanței multe elemente de nă
dejde.

De altfel, schiul, în Bistrița Nă- 
săud, hu; reprezintă — nici chiar pe 
planul. performanței — o noutate. 
O, reprezentantă a județului. Ștefa- 
nia Botcariu, a concurat, cu arii în 
urmă, la J. O. de iarnă de la Cor

bună la „europenele" din 1974, cînd 
actualele jucătoare, majoritatea 
foarte tinere (șapte dintre ele de
butante la campionatul european), 
vor ajunge la maturitatea sportivă

D. STANCULESCU

(Continuare în pag. a 4 a) 

tina d'Ampezzo. Alți doi fii ai Bis
triței, profesorii Sorin Pașcu, ac
tualmente decanul Facultății de e- 
ducație fizică a Institutului peda
gogic din Cluj și fratele său. prof. 
Leon Pașcu, directorul școlii spor
tive din Bistrița, au fost fruntași 
pe plan național în schi. La un alt 
eșalon ar mai putea fi amintite 
multe alte nume.

Cu alte cuvinte, se încearcă acum 
o readucere în prim plan a schiu
lui, o relansare a lui, pornind — 
cu răbdare Și chibzuință — de la

Tiberiu STAMA

(Gontinuare in pag. a 2 a)



IC LIS M DUPA CAMPIONATELE 
DE VELODROM

INFUZIE DE TINERET

LA DINAMO, OPTICĂ FAVORABILA
ÎN LOTUL NAȚIONAL DE MOTOCROS

SEZONUL ALB Șl... BOGATA LUI PALETA DE EXCURSII

SPORTULUI CU
Fragmentate din cauza ploilor a- 

bundente . de .la„ începutul lunii oc
tombrie, ,. .pam^ionalele naționale de 
velodrom — edlțiă Ț»e 1972 — s-au 
încheiat’dumihicto Înainte de a dis
cuta despre valoarea lor tehnică, 
despre performanțe și comportarea 
unor sportivi,jtc ,vorn ocupa de 
modul cutp șinț ele plasate în ca
lendarul competifional.

Fără îndoială, dacă meteorologii 
nu reușesc adesea să prevadă cum 
va fi vremea* peste o zi sau două, 
F. R. Ciclism îi. este imposibil să 
ghicească cu un an înainte care vor 
fi condițiile meteorologice în timpul 
campionatelor. Ceea ce poate însă 
sâ prevadă cu siguranță forul nos
tru tehnic-e faptul că luna octom
brie este— îndeobște — capricioasă 
și în- general» .ngconvenabilă pentru 
disputarea, pnpr finale de campio
nat. pe pistă. Știind că întrecerile 
pentru desemnarea deținătorilor 
titldlui trebuie ■ să aibă -loc . într-o 
perioadă de .vîrf competițiQnăl (a- 
tunci cînd cicliștii. ș.îți.ț. maximum 
de .cjpd pot realiza perfor
manțe, la nivelul' cel mai înalt al 
valorii lor,‘ cînd au avut posibili
tatea "să se' verifice într-o serie de 
concursuri preliminare).. ne mani
festăm nedupaerirea. de ce ele sînt 
programate, cu consecvență la ca
pătul,. sezonului în ‘perioada cînd 
sportivii se ' află pe linia descen
dentă a formei,' cînd concursurile 
s-au rărit, iar interesul. tuturor a 
scăzut simțitor. Dacă se dorește că 
pista să capete o oarecare strălu
cire, atunci să se aibă în vedere 
toate posibilitățile pentru ca spe
cialiștii ei să se găsească în pleni
tudinea forțelor pe timpul celei mai 
importante 'întreceri — campiona
tele naționale. Numai faptul că la 
dispute se vrea și participarea fon- 
diștilor (pentru aceasta așteptîn- 
ciu-se încheierea sezonului pe șo
sea) nu este un .argument în favoa
rea pistarzi-loi', ci dimpotrivă...

.Așadar, propunem F. R. Ciclism 
să chibzuiască mai bine, mai atent 
și cu mai multă responsabilitate 
plasarea campionatelor naționale de 
velodrom, ediția pe 1973, în con
textul calendarului competițional

PEDALE
și internațional al viitoruluiintern 

sezon.
întrecerile de pistă 

au fost net dominate 
tariții “clubului" sportiv” Dinamo. Ei 
au cîștigat 5 din-cele-fi titluri, prin
tre care și cele 4 din probele olim
pice. Astfel, în duelul cu sportivii 
de la Steaua (și în ciclism, ca și în 
alte discipline, disputa pentru întîie- 
tate are loc între cluburile Dinamo 
și Steaua), dinamoviștii au învins 
categoric. Poate că faptul ar avea 
o importanță pur statistică dacă 
n-am cunoaște intențiile clubului 
din șos. Ștefan 
ni le-a expus 
Dinamo, prof.
da un substanțial ajutor secției de 
ciclism și de a-i dirija eforturile 
numai spre realizarea unor perfor
manțe de nivel internațional în 
probele olimpice. Pentru punerea în 
practică a acestei idei, performan
țele realizate -de--dtnamoviști la 
campionatele de velodrom sînt de 
bun augur. Poate că din înfrînge- 
rea seve.ră suferita"'acum. ' clubul 
sportiv Steaua acărui secție de 
ciclism' constituie un veritabil pi
lon al sportului nostru cu pedale — 
va învăța ceva. In primul rînd — 
urmînd exemplul, clubului Dinamo 
— că trebuie să acorde mai multă 
atenție principalelor probe (de 
pistă și șosea) din programul olim
pic'Și ăl campionatelor mondiale. 
Apoi, că fluctuația, de cadre (în
deosebi de:,.ș.pqrtivi) nu. este în a- 
vantajul unei munci de perspec
tivă.

Scoțînd în evidență penuria de 
cadre (problemă mai veche), pro
gresul lent al performanțelor (pro
gres, numai dacă acordăm compe- 
tîtorilor, circumstanța atenuantă a 
vremii nefavorabili, ^că're a impie
tat asupra evoluției lor) și dezin
teresul multora dintre factorii res
ponsabili față de redresarea acestui 
gen de probe din ciclism, campio
natele naționale de pistă au însem
nat nu o trecere în revistă a for
țelor și evoluției sportivilor (așa 
cum ar fi trebuit să fie), ci un con
curs oarecare. Păcat.

din 
"de

acest an 
feprezen-

cel Mare, pe care 
vicepreședintele Iui 
Cosma Liță, dc a

în dorința de a împrospăta forțele 
echipei naționale de motocros, forul 
de resort a procedat la remanierea 
lotului republican, promovînd o serie 
de tinere elemente talentate. Iată de 
altfel numele selecționabililor : Ștefan 
Chițu, Minai Banu, Adam Crisbay, 
Traian Moașa, Petre Lucaciu, Andrei 
Benedec și Nicolae Murgoci. Aceștia 
parcurg acum o scurtă perioadă de 
pregătire sub conducerea 
rului Ion Spiciu.

— Observăm, i-am spus 
rului Ion Spiciu, absența 
noscut alergător: Aurel
Care este- cauza ?

— Cu regret trebuie să 
că din comportarea lui Aurel Iones- 
cu, om de bază al echipei reprezen
tative, am dedus că — neavînd spri
jinul necesar din partea clubului Me
talul București — nu mai poate face 
față programului de pregătire și, in 
consecință, a Cedat în fața greutăți
lor. Intr-o situație similară se află 
și un alt motocrosist valoros, Paul 
FiliPescu din Tg. Jiu.

— Ce obiective urmăriți în cadrul 
acestor antrenamente ?

— Se știe că echpa noastră națio
nală nu a dat satisfacția așteptată 
în confruntările din „Cupa Dunării" 
și, ca atare, ne-am gindit că este ca
zul să întărim lotul republican in 
vederea noii ediții a acestei compe
tiții. Aproape toți membrii lotului 
au diverse lipsuri în pregătirea fizi
că și tehnică, care trebuie eliminate. 
Apoi, Petre Lucăci, Andrei Benedec 
și Nicolae Murgoci, elemente de pers
pectivă, au nevoie de o îndrumare 
atentă. De altfel, avem în vedere 
selecționarea și a altor tineri eviden- 
ți’ați în concursurile republicane.
A FOST REPROGRAMAT CAMPIO
NATUL MOTORETELOR ROMANEȘTI

Amînată din cauza ploilor abun
dente din ultima vreme, etapa finală 
a campionatului de regularitate și 
rezistență a fost reprogramată în zi
lele 
rile 
rul

(Cehoslovacia), programat în ziua
28 octombrie.

de
Oficiul de turism-București a stabilit un program variat de ac

țiuni pentru sfîrșit de an ca și pentru vacanța de iarnă a elevilor

Hristache NAUM

sen

antreno-
antreno- 

unui cu- 
lonescu.

vă spun

MĂSURI DISCIPLINARE 
LA POIANA ClMPINA

Intr-o recentă ședință de analiză 
rezultatelor obținute în 
de motocros, biroul secției de moto 
a asociației Poiana Cîmpina a luat 
cîteva măsuri de natură să îmbună
tățească activitatea viitoare. Astfel, 
alergătorului Constantin Goran i s-a 
dat un ultim avertisment pentru re
petate acte de indisciplină, Mihaî 
Banu va fi sancționat, cînd va reve
ni din Iot, pentru nerespectarea pro
gramului de instruire, iar motoci- 
clistului Constantin Marin i s-a dat 
dezlegare pentru orice asociație sau 
club sportiv. Cu același prilej, s-a 
reorganizat biroul secției, în funcția 
de președinte fiind ales dr. Nicolae 
Mihălcioiu.

a
campionatul

Tr. IOANIȚESCU

OARE LA REȘIȚA
tradiție deose- 
Așa încît nu-i 
de pe malurile 
acest sport si 

ne referim, în special,

există o 
handbal.

La Reșița 
bilă pentru 
de mițare că tinerii 
Bîrzavei au îndrăgit 
rezultatele 
la cele individuale — n-au întlrzlat 
să apară. Cunoscuții Stockl (în mo
mentul de față la Steaua), Cervenka 
(S. C. Bacău), Willisch (timișorean 
de origine, dar care s-a afirmat la 
Reșița) și Serafim (ambii, acum, la 
Dinămo Brașov) au crescut și au în
vățat handbal la C.S.M.

Din păcate, în momentul de față 
echipa reșițeană se zbate într-un 
cvasi-arjoiiimat, ca urmare nu lntr-a- 
tit din cauza situării ei în eșalonul 
secund al handbalului nostru, ci, mai 
curînd, prin prisma posibilităților vi
itoare de afirmare. „Rrpappvarea in 
prima divizie de fotbal a iașii — ne 
sounea antrenorul Dîeter Jochman— 
deși ă însemnat un real succes al 
culorilor locale și un mare prilej de 
bucurie pentru noi toți, s-a dovedit 
de lin foarte rău augur pentru toate 
celelalte secții componente ale clubu
lui reșițean"...... Prin aceasta, indife
rența conducătorilor clubului față de 
noi s-a accentuat și mai mult !", 
întărește și Constan Motica, secretar 
al secției de handbal.

Despre ce este vorba ? în primul 
rînd, despre terenul de joc, unul 
d.n ultimele din țară rămase nebitu- 
minîzate. Această operație, nu prea 
grea, s-a hotărît să fie executată în 
vară, dar — spre surprinderea tutu
ror — ea a durat exact de la 17 iu
nie pînă la 1 septembrie. Adică, nu
mai cu două gile îrfainte de fluierul

de 3, 4 și 5 noiembrie. Intrece- 
vor avea loc pe șoselele din ju- 
brațuîui Slatina:

CONCURS DE OBSTACOLE
Pe pista stadionului Poiana Cîmpi- 

na seva desfășura-duminică- un con
curs de obstacole, la care, și-au anun
țat participarea toți membrii lotului 
republican de motocros.
SPORTIVI ROMANI PESTE HOTARE
Doi dintre membrii lotului națio

nal, care se vor remarca în mod deo
sebit Ia antrenamentele controlate, 
se vor deplasa la concursul interna
țional de motocros de la Straconice

NU SE MAI JOACĂ DECÎT FOTBAL?
inaugural al noului campionat 1 Mai 
bine de două luni pentru scoaterea 
straturilor de zgură, dacă ținem sea
ma că, de fapt, bituminizarea pro- 
priu-zisă s-a făcut, sub imperativele 
disperate ale handbaliștllor, numai 
în... 3 zile. Bineînțeles, cu un nedo
rit rabat de la calitate 1 Astfel încît. 
cunoscînd faptul că antrenamentele 
handbaliștîlor reșițeni dinaintea cam
pionatului nu s-au putut desfășura 
decît pe un colț al unui... teren de 
fotbal din zgură neagră, în condiții 
.total improprii, nu mai poate surprin
de pe nimeni Infrîngerea — altfel 
neașteptată — a echipei C.S.M. la 
Făgăraș, In prima etapă.

Se mai pllng cei de la secția de 
haadbid—A cluuuhu -reșițean că nici 
MtasMMMrcii-; din-xonâueerea -acestuia 

WfHfeaiW-tntgresui de a 
participa la ședințe, cu care ocazie 
nici obișnuitele întruniri săptâmînale 
nu pot avea loc în lipsa... cheii de 
la sala de ședințe I Echipament, se 
pare, există suficient in magazia clu
bului. Numai câ ea este comună 
pentru toate secțiile, handbaliștilor 
reproșîndu-li-se, adeseori, printre al
tele, că strică prea mulți pantofi de 
tenis ! Ce ne-a surprins însă pe noi 
în mod deosebit este faptul că echi
pa de juniori a clubului (anul trecut 
încă în divizia școlară) este pe cale 
de autodesființare, din lipsă de an
trenor ! Există în momentul de față 
la clubul reșițean — printr-o iniția
tivă care merită toate laudele — două 
grupe de copii ale secției de hand
bal. de care se ocupă antrenorii V. 
Szabo și P. Enărșel. Nici unul

vrea sâ ia în grijă și echipa de ju
niori, și ne întrebăm dacă numai 
timpul necesar le lipsește sau, poate, 
și curajul răspunderii... In orice caz, 
plecînd de la premisa că — în lipsa 
unei echipe de juniori — cei apro
ximativ 30 de copii din cele două 
grupe, odată ajunși la vîrsta junio
ratului se vor pierde, ajungem la 
concluzia că lăudata inițiativă a 
clubului nu este, din păcate, decît 
un lucru făcut pe jumătate...

Cam atît, deocamdată — sperăm «ă 
avem ocazia de a reveni cu lucruri 
mai bune — despre problemele ac
tuale ale une». echipe pe care nu 

‘putini o credeau in stare la Începu
tul acestui campionat sâ promoveze 
în rîndul elitei handbalului nostru, 
prima divizie națională.

★* ' ’
Materialul de față are un sfîrșit 

pe care — în dimineața zilei cînd 
am purtat discuțiile cu cei doi mem
bri ai secției de handbal a clubului 
reșițean — nu l-am fi putut preve
dea. In seara aceleiași zile, C. Motlca 
ne-a rugat sâ mai atenuăm „atacul" 
împotriva conducerii clubului, pe 
motiv că, numai cu cîteva ore îna
inte, președintele Petre Ștefan pro
misese secției de handbal mai multe 
lucruri decît s-au făcut pentru a- 
ceasta în doi ani de zile... Apreciind 
gestul clubului C.S.M., nu ne-am pu
tut împiedica, în același timp, să nu 
ne întrebăm dacă între el și venirea 
noastră la Reșița, se află doar 6 sim
plă coincidență.

Dumitru GRAUR

Antrenorul Dieter Jochman și băieții săi, intr-un moment in care, poate, glodurile fiecăruia se îndreaptă spre 
prima divizie de handbal a țării Foto i G. DUMITRU

ÎN JUDEȚUL BISTRIȚA NAS AUD
(Urmare din pag. 1)

primele litere ale alfabetului. Dru
mul nu va fi, poate, prea spectacu
los, dar — după seriozitatea cu care 
oamenii locului tratează problema 
— îl vedem sigur, cu sorți de iz- 
bîndă. •

Acțiunea de fapt a Și debutat 
prin înființarea unor centre de ini
țiere pentru copii și juniori. La 
Bistrița; în orașul de reședință al 
județului, își VOr desfășura activi
tatea două asemenea centre, unul 
pe lingă școala sportivă, sub în
drumarea profesorilor de educație 
fizică Remus Bude și Dumitru Ștef, 
altul sub îndrumarea directă a 
C.J.E.F.S., condus de instructorii 
Ioan Pop și loan Irimie.

In cuprinsul județului vor lua fi
ință o serie de alte centre de ini
țiere. Cel mai puternic se anunță 

' a fi cel de la Năsăud, organizat pe 
lingă Consiliul orășenesc de educa
ție fizică și sport și școala sportivă.. 
Prezența, acolo, a profesorului de 
specialitate Horia Ștefănescu, con
stituie un indiciu cert că se va face 
o treabă bună.

în rest, centrele de inițiere vor fi 
răspîndite în cuprinsul așezărilor, 
din mediul rural. La Tureac, de 
pildă. Datorită poziției geografice, 
școala generală din această comună 
nu dispune de nici un fel de spațiu 
de mișcare. în schimb, în imediata

vecinătate a clădirii școlii se ridică 
un gorgan pe care elevii, în recrea
ții și în timpul liber practică, folo
sind mijloace locale, schiul și sâ- 
niușul. Ceva mai mult, toate orele 
de educație fizică de la școaia ge
nerală din Tureac se vor desfășura 
— în mod oficial din acest an — 
pe... schiuri. Federația de speciali
tate, prin C.J.E.F.S., a și înzestrat 
școala cu un prim transport de 15 
perechi de schiuri. Nu-i prea mult, 
dar deocamdată...

Centre de schi vor ființa apoi 
lingă Liceul din Sîngeorz-băi. 
fapt, pe lingă această unitate 
învățămînt există deja o secție 
schi, astfel că noul centru nu 
face altceva decît să alimenteze
nucleu al sporturilor de iarnă, bine 
dirijat de prof. Maxim Circiu. Am 
notat, de asemenea, numele viitoa
relor centre de la Rodna, Șanț și 
Colibița. Ultima localitate este oa
recum consacrată în activități spor
tive de iarnă. Aici ființează, de mai 
mulți ani, o tabără permanentă pe 
care C.J.E.F.S. a dotat-o cu 20 de 
perechi de schiuri. Colibița, în ac
cepțiunea organelor sportive locale, 
ar putea deveni un fel de sediu 
al schiului pentru tineretul din co
munele învecinate. Duminica mai 
ales, acolo se vor putea organiza nu 
numai cursuri de inițiere, 
demonstrații și concursuri pe 
rite trepte de clasificare.

pe 
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Cormaia și Măgura Calului, cu o 
altitudine de peste 1 000 m, repre 
zintă alte două zone montane, c«t 
pabile să concentreze atenția iubito
rilor de schi ; zone în care zăpada 
stăruie multe luni din an și în plu9 
cu un grad avansat de accesibilita
te. In intenția organelor locale este 
ca la Măgura Calului să se ridici» 
un mare complex turistic și spor
tiv, dotat printre altele șj cu un 
baby lift

Cum am amintit, organele spor
tive locale sînt decise să acorde 
schiului și, în general, sporturilor 
de iarnă, o tot mai mare lărgime 
C.J.E.F.S. Bistrița Năsăud, de altfel, 
a și alocat pentru acest an, suma 
de 25 000 de iei in vederea dotării 
cu materiale a centrelor de iniție
re, iar federația dc resort s-a an
gajat să ofere un număr apreciabil 
de schiuri de tip popular.

Firește că este de salutat această 
inițiativă, după cum avem numai 
cuvinte de laudă despre comisia ju
dețeană de schi (președinte Pavel 
Bumbu, vicepreședinte loan Almă- . 
șan), „motorul" întregii acțiuni de 
organizare a centrelor de inițiere, 
în care C.J.E.F.S. Bistrița Năsăud 
simte un sprijin nemijlocit. Ar fi 
de dorit, insă, ca și alte organe cu 
atribuții în domeniul educației fi
zice și sportului — Inspectoratul 
școlar județean, Consiliul județean 
al organizației pionierilor, Comitetul 
județean U.T.C. — să manifeste re
ceptivitate față de eforturile gene
roase ale inițiatorilor, contribuind 
astfel c« acest județ să se înscrie,

Sezonul alb se apropie. Cine a 
trecut, în aceste zile, prin preajma 
Carpaților i-a și văzut, pe culmile 
acestora, avangărzile de omăt. Iar 
cine a trecut pragul oficiilor de tu
rism a constatat — nu fără satis
facție — că, de pe acum. își poate 
face programul pentru sărbătorile 
de iarnă sau 
bă, așa cum 
schiului.

Oficiul de 
exemplu, a prevăzut pentru acest 
sezon o amplă gamă de excursii și 
programe turistice vizînd nu numai 
munții, cărora zăpada le conferă 
mari atracții, dar și litoralul mă
rii Negre, unde se organizează pe
trecerea revelionului în cîteva ho
teluri înzestrate cu piscine acope-

pentru o vacanță al- 
își doresc pasionații

turism-București. de

„CUPA ROMÂNIEI"

0 COMPETIȚIE REUȘITA
avut loc la ClujZilele trecute a 

faza finală a competiției de tir la 
armă sport și standard. „Cupa Ro
mâniei". Disputa pentru primele 
locuri a fost deosebit de interesantă 
la unele probe, ca de pildă, la ar
mă standard 3 X 20 focuri seniori, 
unde primii clasați sînt departa
jați doar de un singur punct. în 
schimb, în concursul senioarelor, la 
aceeași probă, orădeanca Liana 
Cion a fost clar cea mai precisă 
trăgătoare. Un - rezultat valoros a 
obținut la ..standard" juniorul clu
jean Ion Mărgineanu. 553 p, cel 
mai bun punctaj de 60 de focuri 
trei poziții. Pe echipe, trofeul a 
revenit țintașilor din Cluj, care s-au 
prezentat bine pregătiți la între
ceri.

c

DUMINICA,
PE POLIGONUL TUNARI

în urma inițiativei Asociației Ge
nerale a Vînătorilor și Pescarilor 
Sportivi a avut loc. duminică, la 
poligonul Tunari, prima ședință de 
antrenament urmată de un concurs 
de casă (cu handicap) și deschisă 
tuturor vînătorilor și sportivilor le
gitimați cît și copiilor acestora, în 
vîrstă de minimum 15 ani.

Au participat 25 de concurenți, 
primii clasați fiind Traian Zaha- 
rescu, Viorel Gheorghiță și Vasile 
Ardenel de la clubul Steaua și 
Florea Constantin (Grivița Roșie) 
cărora li s-au acordat diverse pre
mii în obiecte.

Aceste ședințe, care s-au dovedit 
a fi utile ș» atrăgătoare, vor 
continua la poligonul Tunari. la 
orele 10 dimineața, în duminicile 
de 22. 2<* octombrie s’ 5. 1? no
iembrie. Se pot lua informații de
taliate de la Asociațiile vînătorilor 
si pescarilor sportivi din Capitală. 
Miiloace de transnort: autobuzul 48 
de la Casa Scînteii pînă la grădina 
Zoologică Băneasa.

REZULTATE : armă sport 3 X 20 
f. juniori : 1. F. Micloș (Cluj) 503 p 
(180—165—158), 2. D. Nicolescu 
(Buc.) 496 p, 3. Al. Sarkozi (Arad) 
495 p : junioare : 1. Eugenia Mo- 
canu (Iași) 468 p (172—142—154), 
2. Eugenia Marin (jud. Teleorman) 
457 p, 3. Delia Topor (Arad) 451 p ; 
senioare : 1. Monica Nichita (Cluj) 
498 p (178—149—171), 2. Viorica
Gancef (Iași) 480 p. 3. Liana Cion 
(Oradea) 472 p ; seniori : 1. Gh. 
Adam (Buc.) 498 p (175—143—180),
2. M. Mușa (Ploiești) 494 p, 3. D. 
Florescu (Cluj) 493 p. Pe echipe :
1. Cluj I 1911 p. 2. Ploiești 1880 p,
3. Arad 1876 p. Armă standard 3X20
f. senioare : 1. Liana Cion (Oradea) 
550 p (195—168—187), 2. Monica
Nichita (Cluj) 538 p, 3. Viorica 
Gancef (Iași) 528 p. 4. Iuliana Her- 
lea (Buc.) 521 p, 5. Petruța Ciufu 
(jud. Prahova) 518 p, 6. Ecaterina 
Banta (Buc.) 505 p ; Seniori : 1. B. 
Csegezi (Cluj) 551 p (194—169—188),
2. L. Szatmari (Arad) 550 p, 3. Gh. 
Adam (Cluj) 547 p, 
(Oradea) 538 p, 5. Fr. Micloș (Cluj)
538 p, 6. D. Florescu (Cluj) 536 p ;
juniori : 1. I. Mărgineanu (Cluj)
553 p (192—172—189), 2. Al. Sarkozi 
(Arad) 546 p, 3. V. Pană (Buc.)
539 p, 4. A. Gîrlea (Iași) 538 p,
5. A. Mircea (jud. Prahova) 526 p,
6. Mihaela Cernat (jud. Prahova) 
522 p. Pe echipe : 1. Cluj I 1642 p, 
2. București 1607 p, 3. Iași 1581 p.

Clasament general
p, 2. București
p, 4. Arad 7
Cluj II 13
Teleorman

rite așa încît zilele petrecute în 
stațiunea Neptun pot căpăta valen
țe sportive...

Faptul câ, anul acesta, excursiile 
de revelion se pot extinde pe o 
durată mai mare (31/? zile), i-a de
terminat pe mijlocitorii contactului 
nostru cu natura sâ organizeze 
pentru bucureșteni rute mai lungi 
atingînd o serie de orașe din Mol
dova cu importante obiective turis
tice sau cu împrejurimi pitorești 
(Iași, Bacău, Piatra Neamț) și în- 
tr-o serie de stațiuni balneo-clima- 
terice mai depărtate ca Borsec, So- 
vata. Slănicul Moldovei, la care se 
adaugă, desigur, cele vizitate mai 
des ca Tușnadul. cele de pe văile 
Prahovei și Oltului.

Oficiul de turism București a ți
nut seama și de faptul că există 
mulți iubitori ai drumeției de mun
te, care nu pregetă să urce la ca
banele de altitudine printre troie
nele de zăpadă, să petreacă acolo 
cîteva zile, în mijlocul naturii. 
Pentru aceștia se organizează ex
cursii de sfîrșit de an (cu reve
lionul serbat în ambianța specifică 
a cabanei) atît în masivul Bucegi 
cît și în munții Făgărași. 
numele 
tesc să 
prilej: 
Cheile 
cegi), Piscul Cîinelui, Susai (mun-

Iată și 
cabanelor care se pregă- 
primească oaspeți cu acest 
Gura Dihamului, Padina, 
Zănoagei, Scropoasa (Bu-

4. A. Tarko

UN NOU CERB (RECORD) 
VÎNAT ÎN ROMÂNIA

mZilele trecute a fost doborît. 
raza Ocolului silvic Domnești (jud. 
Argeș), un cerb al cărui trofeu se 
situează pe primul Ioc pe scară na
țională. în timp ce recordul de pî
nă acum al țării (cerbul vînat de 
inginerul silvic Romeo Stănescu) si 
care data de peste 30 de ani în 
urmă, întrunea 243,17 puncte C.I.C., 
actualul trofeu însumează 248.95 
puncte

Pe plan mondial, acest trofeu de 
cerb se va clasa, la prima expozi
ție cinegetică internațională, pe lo
cul cinci sau șase.

A ÎNCEPUT SEZONUL 
DE VÎNĂTCF RE LA MISTREȚI

La începutul acestei luni s-a des
chis sezonul de vînătoare la mis
treți. An favorabil sporirii efecti
velor de mistreți, aceștia au fost 
observați în număr mare în jude
țele Covasna, Vaslui, Tulcea. Ar
geș, Brașov, Suceava, Sibiu și al
tele. Asociațiile județene ale vînă- 
torilor și pescarilor sportivi orga
nizează, prin filialele lor. vînători 
colective la mistreți. înscrierile pe 
listele de participare — la sediile 
acestora.

CONCURSURILE CHINOLOGICE

Faza județeană a concursurilor de 
clini de vînătoare se desfășoară în 
perioada care urmează. La o dată 
ulterioară (și care va fi anunțată 
din vreme) va fi organizat con
cursul republican al cîinilor de vî- 
toare.

intr-un viitor apropiat, printre zo- 
nele importante ale schiului nos
tru. Exemplul altor județe (Sucea
va, Neamț, Maramureș), care au 
făcut și ele pași curajoși către pro
movarea sporturilor de iarnă n-ar 
rămîne izolat. ..

e ții Baiului,
1 cîntătoare
■ Și

' gă

deci, 
vedere 

la Poiana 
Predeal). în

o în-
Bucegi)

(lîn-

cu
spre 

Secuilor 
munții Făgăraș 

au fost reținute cabanele: Arpașul, 
Podragul. Bilea Lac, Negoiul și Su
rul. Toate excursiile de sfîrșit de 
an la cabane se fac sub conducerea 
unor ghizi experimentați fiind in
dicate, firește, numai persoanelor 
care au pregătirea necesară pentru 
drumuri de munte în condiții de 
iarnă.

întrucît perioada de sfîrșit de an 
coincide și cu tradiționala vacanță 
de iarnă a elevilor, O.T.B. a luat 
măsuri pentru organizarea unor 
tabere cu un caracter pregnant 
sportiv, tabere ce vor putea primi 
aproape 3000 școlari din Capitală, 
îndeosebi cei ce fac parte din 
liceele cu program de educație fi
zică, din școlile sportive de elevi 
etc.

Aceste tabere vor funcționa în 
două serii (prima între 22 și 29 
decembrie, iar a Il-a între 3 și 9 
ianuarie) în următoarele cabane: 
Cota 1500. Piatra Arsă, Caraiman, 
Babele, Gura Dihamului, Poiana 
Izvoarelor, Cheile Zănoagei, Scro- 
p.in'n. Susai, Poiana Secuilor, Chei
le Rîșnoavei. Sejurul elevilor • în 
aceste tabere se va desfășura sub 
îndrumarea unor ghizi și a unor 
profesori bine pregătiți care vor 
organiza cursuri și concursuri de 
schi, săniuțe și orientare turistică.

2
7
6.
8.
reș 18 p.

P,
16

6
P,
7.

P,

: 1. CLUJ I
p, 3. Prahova

5. Iași 8 p, 
.Oradea 13 p,

9. Maramu-

Sebastian BON1FACIU

Avangărzile iernii și-au făcut apariția pe culmile munților Făgăraș 
Foto : Gh. EPURAN

(Urmare din pag 1)

0 COMPORTARE DE ANSAMBLU EXCELENTA

Ia Redruth, în comitatul Cornwall, 
își încep turneul în Anglia multe 
echipe dintre cele mai puternice în 
lume, acest oraș fiind considerat 
drept un adevărat sanctuar al 
rugbyului englez. Echipele britanice 
au fost bine pregătite. Cred pur 
și simplu că noi i-am surprins pe 
englezi, mai ales în primul joc 
în care ai noștri s-au auto-depășit. 
Echipa noastră — știind că dispută 
un joc de maximă importanță, de 
maximă răspundere — a jucat 80 
de minute în maniera unui mare 
team, angajîndu-se total, fără me
najamente. Acest mod de a aborda

O NOUĂ 
ETAPĂ CALMĂ 
TN DIVIZIA B

cadrul campionatului divizio-
B de rugby s-a disputat o

în
nar
nouă etapă. Iată rezultatele înregis
trate : Seria I : Aeronautica — 
Ș. N. Oltenița 17—15 (10—12),
A.S.E. — Tînărul petrolist Ploiești 
4—0 (forfait), Raoid — Dunărea 
Giurgiu 9—6 (6—3), Petrochimistul 
Pitești — Olimpia 4—3 (4—0), Con
structorul — Politehnica 4—0 (for
fait). (Corespondenți : G. Rosner, 
R. George, O. Guțu, S. Ionescu, 
D. Diaconescu). Seria a Il-a : Vo
ința Constanța — Dacia Constanța 
24—12 (8—4), -Constructorul Con
stanța — Cimentul Medgidia 4—4 
(0—0), Portul Constanța — Ideal 
Cernavodă 24—0 (20—0), I.T.C. — 
Chimia Năvodari 0—60 (0—18),
Șc. sp. 2 II — Șc. sp. 2 I 3—19 (3—8), 
C.F.R. Constanța — Farul II Con
stanța 0—14 (0—8). (Corespondent 
județean ; C. Popa). Seria a IlI-a : 
Agronomia Iași — Unirea Iași 4—0 
(0—0), Minerul Gura Humorului — 
U.R.A. Tecuci 3—18 (3—4), C.S.M. 
Iași — Ancora Galați 4—15 (0—10). 
(Corespondenți : D. Diaconescu, D. 
Bolohan, D. Dumitru).
Agronomia Cluj —
11—0 (11—0), Chimica 
Voința Timișoara 4—0 
nerul Lupeni
3—3 (3—3). (Corespondenți : I. M. 
Pocol, S. Băloi).

partida a fost decisiv atit pentru 
realizarea succesului sportĂr, de 
prestigiu, pe care-1 cunoașteți, cît 
mai ales pentru moralul jucătorilor 
noștri, care au abordat următoarele 
partide dezinvolt, cu o deplină re
laxare și încredere. Aproape că 
i-am surprins noi pe englezi și nu 
invers, cum s-ar fi așteptat. Din
tre britanici cei mai buni jucători 
au fost, desigur, internaționalii lor, 
adică aripa Plummer, pilierul Ste
vens, care a jucat cu „Leii brita
nici", recent, în Africa de Sud și 
mijlocașul la grămadă Pearn, 
care, cred, că și-l 
spectatorii bucureșteni, care l-au 
putut admira astă primăvară.

— Spune-ne,. acum, cîteva cuvinte 
și asupra comportării sportivilor 
noștri...

— Noi am jucat în „maniera 
franceză" adică in permanentă miș
care, deschis, ceea ce a plăcut 
foarte mult publicului. Treisfertu- 
rile au fost Ia înălțime pe toată 
durata partidelor, atît în atac, cît 
și atunci cind au avut sarcini de 
apărare. Mai slab s-au prezentat 
înaintașii. Lucrul acesta I-au simțit 
și englezii care au provocat multe 
grămezi spontane, fapt neconvena
bil rugbyștilor noștri deoarece lor 
nu Ie plăceau contactele dure cu 
robuștii înaintași insulari. Impre
sia de ansamblu, așa cum am sub
liniat și la început, bună. Ne-am 
făcut o firmă frumoasă. Trebuie 
să-ți spun că la jocurile noastre 
au asistat multe personalități din 
lumea rugbyului britanic, care au 
avut numai cuvinte de laudă la a- 
dresa noastră. Astfel, dl. Robbins 
Prescott, secretarul general al lui 
Rugby Foot-ball Union, a făcut a- 
precieri elogioase asupra jocului și 
comportării în teren' a sportivilor 
noștri. în aceeași ordine dc idei se 
pot sublinia și cuvintele măguli-

pe
reamintesc și

toare apărute îjj presa britanică. Ci
tez, la intimplare „România la 
înălțime la Redruth" (titlul din zia
rul Evening Herald) ; „Dacă româ
nii au venit în Anglia ca niște în
vățăcei, ei pleacă din țara noastră 
ca niște adevărați profesori" (The 
Western Morning News) ; „Cornwall 
depășit primește lecții de rugby" 
(titlul din Sunday Independent).

— Cum ați abordat turneul, care 
a fost formația de bază ?

— Am jucat Ia început cu urmă
torul 15 : Durbac — Rășcanu, Dra- 
gomirescu, Pavlovici, Nica — Ma- 
rica, Bărgăunaș — Pop, Constantin. 
Fugigi — Atanasiu, Postolache — 
Baciu, Ortelecan, Dinu. în partida 
a doua Marica a trecut la centru 
în locul lui Pavlovici, iar la des
chidere a jucat Bucos, pentru ca 
în partida ultimă în locul lui Răș
canu, ușor accidentat, să intre Ion 
Constantin, Pop să fie înlocuit de 
către Roman, iar Ortelecan de Ior- 
gulescu.

— în încheiere, te-aș ruga să-mi 
spui care este perspectiva viitoare
lor relații româno-britanice ?

.— Am reluat contactul cu 
byul englez și lucrul acesta 
foarte bun. Noi le-am explicat 
delor noastre că întîlnirile cu 
byștii englezi reprezintă pentru noi 
o problemă vitală. Se pare că ne-au 
înțeles. Deocamdată nu avem 
vedere decît o viitoare revanșă tot 
cu selecționata Cornwall-Devon, în 
România, la anul. Și, eventual, un 
joc Anglia B — România B, dar 
acesta nu e decît un proiect mai 
îndepărtat; mai apropiat pare însă 
un dublu meci cu selecționata Ir
landei.

Dar, cine știe, în urma impre
siei atît de favorabile lăsată de 
rugbyștii români în Anglia, ne pu
tem aștepta și la alte surprize din
tre cele mai plăcute.

rug- 
este 
-țaz- 
rug-

în

Seria a IV-a :
Șoimii Sibiu 
Tîrnăveni — 
(forfait), Mi-

C.F.R. Brașov

mo

PARTIDE DECISIVE

ÎN ÎNTRECERILE PE ECHIPE
disputa întrece- 
etape a campi- 
judo pe echipe.

Duminică se vor 
rile celei de a treia 
onatului național de _ .
Conform programului de desfășurare 
a competiției la Brașov vor avea loc 
partide ce sînt considerate decisive 
pentru configurația clasamentului fi
nal al primei divizii. Dinamo Brașov, 
echipă ale cărei șanse nu pot fi ne
glijate, va primi replica primelor 
două clasate după două etape, Vago
nul Arad (locul 1) și Șoimii Buzău.

în capitală sînt programate alte 
două reuniuni. In sala Recolta, de la 
orele 8,30, Montorul Pitești se va 
strădui să acumuleze puncte prețioa
se, foarte necesare pentru rămînerea 
în primul eșalon al țării, de la for
mațiile bucureștene Rapid și Ș.S.2.

In sala clubului Steaua, de la a- 
ce'eași oră, Constructorul Miercurea 
Ciuc se va afla într-o situație ase
mănătoare cu cea a Montorului Pi
tești. Judoka de la Miercurea Ciuc 
vor' avea o misiune dificilă în fața 
celipr de la I.E.F.S. și Universitatea 
Cluj.

Echipele de juniori, pe cele două 
grupe de virstă (mici și mari), își vor 
disputa titlurile de campioane în zi
lele de 27 și 28 octombrie, în sala Di
namo din Capitală. La această etapă 
a competiției vor participa cîte 16 
formații-campioane județene — la 
fiecare categorie de virstă, ale că
ror cereri de înscriere au fost accep
tate de F.R. Judo. JUNIORI MICI : 
Dinamo Brașov, Medicina Tg. Mureș, 
Vagonul Arad, Ș. S. Gheorghiu-Dej, 
Ș.S.l Buc., Ș.S.2 Buc., Metalul Bucu
rești, Energia București, Universita
tea Craiova, Dacia Orăștie, Ș.S. Deva, 
Metalul Roman, Ș.S. Miercurea Ciuc, 
Ș. S. Viitorul Timișoara, Olimpia 
București. JUNIORI MARI: Medicina 
Tg. Mureș, Azurii Făgăraș, Ș.S.2 
Buc., Energia Buc., Ș. S. Șoimii Si
biu, Universitatea Cluj, Dinamo Bra
șov, Metalul Buc., Ș.S. Unirea Iași, 
Ș.S. Olimpia Craiova, Dacia Orăștie, 
Ș. S. Deva, Politehnica Timișoara, 
Ș. S. Miercurea Ciuc, Victoria Năd- 
lac, Ș.S. Gheorghiu-Dej.

TOAMNA IN MAGAZINE
Tnsemnîndu-vă în agenda dv. adresele magazinelor care 

desfac articole pentru toamnă faceți o economie impor
tantă de timp.

Magazinul „SATURN" din str. Lipscani nr. 36 si
Magazinul „MERINOS" din Calea Victoriei nr.' 26 
desfac stofe din lînă fină si terom.
® ȚESĂTURI DIN LÎNĂ Șl MĂTASE GĂSIȚI l.A :
Magazinele „CALEIDOSCOP" din Bd. Magheru 1—3; Ca

lea Victoriei nr. 31, „SOMEȘANA" — Bd. Gh. Gheorghiu-Dej 
nr. 7 și „ARGESANA" din str. Băcani nr. 3
• ȚESĂTURI DIN BUMBAC SI LENJERIE FINĂ DE PAT LA : 
Magazinul „TRUSOUL" din str. Lipscani nr. 36 B
• GALANTERIE, TRICOTAJE, CONFECȚII PENTRU BĂR

BAȚI Șl FEMEI, STOFE, RAGLANE ETC. LA :
Magazinele „FAVORIT" din Drumul Taberei și „VULTURUL 

DE MARE" din str. Bărăției nr. 31 
RECOM (5902)

ANUNȚ
Direcția de Poștă și Difuzare a Presei din D.P.T. anunță că 

au început contractările de abonamente pentru anul 1973 
la toate publicațiile cuprinse în catalogul presei române re
cent apărut.

De asemenea, se contractează abonamente la cotidiene si 
periodice de informare generală, precum și la publicațiile 
tehnico-stiintifice cuprinse în catalogul presei externe — 1973. 
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DUMITRACHE Șl NEAGU

in Alt- 
este 
cind

luare, 
puțin 

ionat cit și la 
la Heisir -: 

plusurile dia 
ia

RIDICĂ MĂNUȘA I
pe firmamentul fotbalului din ță
rile lor : apar și dispar...

Ce mulțumiți eram, iată, și noi 
cu DUMITRACHE al nostru pînă 
mai ieri. Răsărise, deodată, dintr-un 
mănunchi de tineri, autentice ta
lente ale generației lui, și apără
torii îi prinseseră frica. Doi-trei 
ani, doar atît s-a menținut, însă, 
dinamovistul în fruntea purtători
lor tricoului cu nr. 9. după care 
a urmat coborîrea pe tobogan ; de 
la momentele de apoteoză (episodul 
Guadalajara și selecția in echipa 
lumii) pînă la cele petrecute în 
spital sau pe tușă, din cauza sus
pendărilor. „Guadalajara" a însem
nat o perioadă de vârf și pentru 
NEAGU, cel care, printr-un gol de 
înaintaș rasat, a egalat situația în 
partida cu Cehoslovacia, fiind apoi 
prezent - și la penalty-ul victoriei. 
Dar capricios ca nimeni altul. rapi- 
distul a alternat,
reușitele cu lucrurile 
bune, atît în camp: 
națională, minusurile di 
anulind, edificai 
partidele cu Unj

De ce ne ocupăm de cei doi, puși 
în umbră. în aceste zile premergă
toare jocului eu Albania, de un 
Nâstase sau de un Rozna: ? Poate 
pentru că derby-ul de simbătă. Di
namo — 
tualitate 
cheie în 
dala jara, 
țim afectați in urma situației nou 
create, sentiment explicabil la doi 
fotbaliști încă foarte tineri.

l-am căutat și am vorbit eu ei 
în Giulești și în șoseaua Ștefan cel 
Mare. Ne spunea Neagu, aifîind my-

ANTONESCU, I L

SELECȚIONABII. (ACTUAL}

AL LITORALULUI ■ ■■

Fericite, de invidiat, sînt socce- 
rerele în care „omul de gol" tro
nează într-o domnie de mai lungă 
durată, lipsită de griji. Se trece, de 
pildă, la alcătuirea „ll“-lui vest- 
german. Cine să-i ia sceptrul lui 
Miiller ? Se forma naționala Bra
ziliei, cui altuia decît lui Pele îi 
revenea tricoul vîrfului de atac ? 
Acum problema o rezolvă Tostao. 
Fericite sînt aceste soccere dar și- 
puține, ele constituindu-se în ex
cepții, întrucît, astăzi în lumea fot
balului, vîrfurile de atac veritabile 
sînt o rara avis sau simple comete

Rapid, ni-i readuce in ar
pe foștii colegi de posiuri- 
atacul tricolor de la Gua- 
poate pentru că ii sim-

bilul vizitei noastre : „După meciu
rile cu echipa Ungariei, am crezut 
că am reușit, in sfîrșit, să conving, 
că voi rămine in națională. A ve
nit. insă, sezonul de toamnă și eu 
n-am mai fost convocat pentru jo
cul cu Austria. Mi s-a spus că nu 
dețin o bonă formă sportivă, deși 
la ora aceea, criteriul selecției ii 
constituise o singură etapă de cam
pionat. Decepția mea a fost mare 
și ea explică intr-o oarecare mă
sură. camportarea nesatisfăcătoare 
de la HeisinkL Sint un jucător de 
moral, cu randament mai bun cind 
simt că antrenorul are încredere in 
mine. Nici Muller n-ar fi ajuns 
ceea ee este dacă la începutul ca
rierei sale de internațional s-ar fi 
bucurat de un asemenea tratament. 
El nu se pierde cu firea in fața 
porții, intrurit na e fluierat după 
• mare ratare cam sint eu de 
către— suporterii mei“_ vreau
să las *ă te iateleagă — devine 
Neagu și autocritic — că pentru a 
carespoade ea am făcui tot ceea 
ee depinde de mine. Nemulțumiri, 
provocate de faptul că clubul meu 
n-a dat curs unor doleanțe justifi
cate. apreciez ea. și-au pus am-

jocuri. Acum sper ca totul să se 
rezolve eu bine. Si-zpoi. enm- 
nef. la ultimul meci, eu Pe- 
tra.nL am înscris și u g*L spăr- 
gind gtinioaaL Voi căuta să arăt 
in par.idele de campionat că imi 
merit locul șî in echipa națională. 
Prima încercare in acest sens, chiar 
simbătă. cu Dinamo—~

Pe Itanitrache l-am găsit mai pu
țin -necăjit-. Avea ș: motive : pe- 

tușâ se încheiaseoe s*.a‘
-

MARGINALII LA DIVIZIA B - SE CLATINĂ LIDERII

duminică, pentru... început jocul îi 
mersese destul de bine. „Vreau să 
refac din terenul pierdut. Și la e- 
ehipa de club, și la echipa repre
zentativă. Cred că am mai învățat 
cite ceva și din greșeli (n.n. semni
ficativă în acest sens a fost inter
venția lui Dumitrache, aceea cind 
a căutat să-l tempereze pe Dinu), 
mă voi pregăti pentru revenire, 
fel. simt că nu merge. De fapt, 
greu să încerci să tragi chiulul 
ii ai antrenor pe Nunweiller".

★
Scurte dar poate prin acestea, mai 

cor.vir.ăătoare mărturisirile dinGiu- 
lesti șoseaua Ștefan cel Mare, 
ale lu. Neagu și Dumitrache, doi 
absenți din Iotul pentru meciul cu 
Albania, protagoniști ai derbyului 
Dinamo — Rapid. Au pornit, cu 
adevărat, cei doi colegi de echipă 
la Guadalajara în urmărirea lui 
Nâstase și Roznai ?

Neagu și Dumitrache au ridicat, 
deocamaata, mănușa, anunțind re
venirea. Frumos acest meci între 

nere virfuri de atac 
fotbalului nostru, concurență 
care-o vrem -încheiată cu un 
rr.a: mare profit pentru echipa 
țior.ală.

Gbe ghe NICOLAESCU

ale 
pe 
cît 

na-

■ ■■
Divizionarele B și-au 

sionanta lor întrecere 
meciurilor etapei a IX-a. Și de data 
aceasta „porția" gazdelor a fost... por
ție, lucrurile intrînd pe făgașul de 
mult cunoscut. După două-trei etape 
mai „rebele", în care oaspeții au în
drăznit să-și deranjeze partenerii-, și 
să le-mai ia ceva puncte, se pare că 
totul a reintrat în normal. Duminică 
a fost, din nou, o etapă a gazdelor, 
care au cucerit 30 de puncte din cele 
32 puse în joc, cu 15 victorii și o în- 
frîngere, cu un golaveraj ce poate 
spune și el foarte multe în privința 
potențialului formațiilor care ies din 
urbea lor : 34—6 ! Chiar atit de cate
goric e avantajul terenului Ia Divizia 
B ? Ce factori miraculoși duc la a- 
ceste transformări radicale ale echi
pelor de la o duminică la alta, de la 
modul de abordare a jocului in de
plasare și acasă ?

Duminică n-au putut trece peste 
acest obstacol nici liderii celor două 
serii. Politehnica Iași a pierdut la 
București cu Metalul (prima înfrînge- 
re a ieșenilor), iar Politehnica Timi
șoara la Hunedoara. Derbyul de la 
București, dintre lider și ocupanta 
locului secund, a fost de , o factură 
tehnică și spectaculară modestă. De 
vină a fost miza celor două puncte 
puse în joc, care i-a inhibat pe mulți 
dintre fotbaliști, care a frînt cursi
vitatea fazelor. Politehnica, totuși, 

Â ne-a apărut ca o echipă mult schim- 
bată în bine, atît prin prisma întine- 
ririi sale (Hanceriuc, Amarandei, So- 
fian sînt de acum titulari) cît și prin 
omogenitatea sufletească, superioară 
celei de acum cîteva luni. Dar Me
talul e marca surpriză a seriei. Iată, 
au plecat în vară Troi, Mateescu, Ra
dulescu și Stan și, totuși. Metalul e 
pe locul 2, cu un golaveraj excelent 
(14—3), după 9 jocuri. Toată lauda a- 
cestei formații și antrenorului Paul 
Popescu ! Munca, sirguința, pasiunea 
și modestia fac minuni în Panteli-

continuat pa- 
cu disputarea

mon, la acest adevărat rezervor de 
cadre pentru Divizia A.

După cum ne-au transmis cores
pondenții noștri. In general, meciurile 
din etapa a IX-a nu s-au situat la 
un nivel prea bun. Doar partida 
C.S.M. Sibiu — Minerul Anina poate 
primi un premiu de... frumusețe, dar 
cu o floare... La Hunedoara a avut 
loc cel mai important meci al seriei 
a II-a. Iată ce ne-a declarat arbitru i 
Gheorghe Limona, care a condu: 
ceasta partidă : „pentru 
tehnica Timișoara a fost

ts a 
mine. Poli- 
o deziluzie.

și-a on<»-• Derbyul seriei I nu , _ 
rat cartea de vizita • Gloria Bu
zău și Delta Tulcea iși continuă 
seria succeselor €' Aerul Cugiru- 
Iui ii priește fostului internațio
nal Raksi • Chimia Vilcua
cîștigă din nou cu 4—0 • Un 
meci frumos la Sibiu, dar cu o 
floare... • Gh. Limona : „Pentru 
mine. Politehnica Timișoara a 
fost o deziluzie” • Raportul lo
viturilor de la 11 m: 8—1 PEN
TRU GAZDE ! • Mărculescu
(C.F.R. Pașcani) și Budur (Du
nărea Giurgiu), eliminați de pe 
teren pentru lovire reciprocă • 
Doar Metrom se abate de la *re~ 
gulă“ și cîștigă in deplasare • 
întrecerea pentru locurile frun
tașe e mal echilibrată.

A jucat foarte slab, a venit doar cu 
gîndul să se apare, dînd posibilitate 
Corvinului să joace 80 de minute la 
o poartă. Doar jocul bun al fundași
lor centrali Mehedinți și Arnăut a 
făcut ca scorul să nu ia proporții". 
Aprecieri de loc măgulitoare la adre
sa liderului care speră să revină în 
Divizia A.

Cîteva jocuri (și nu puține) au fost 
decise în favoarea gazdelor din lovi
turi de la 11 m. Raportul penalty-uri- 
lor, 8—1 pentru gazde, predispune din 
nou la meditații. O singură echipă

ILEANA SiLAI ALĂTURI DE 
TINERII SPORTIVI

La clubul tineretului „SICU
LUS” din municipiul Odorheiul Se
cuiesc, a fost organizata recent o 
intîlnire între atleta Ileana Silai, 
recordmana țării noastre la 809 m 
plat fete, componentă a lotului o- 
limpic de atletism — prezentă la 
Jocurile Olimpice de vară de la 
Milnchen — și tineri elevi al Șco
lii sportive din localitate.

Maestra emerită a sportului Ileana

Silai a împărtășit tinerilor prezenți 
— în număr de peste 150 — im
presiile sale de la recentele Jocuri 
Olimpice, răspunzînd la întrebările 
puse. A fost o intîlnire foarte a- 
preciată de tinerii sportivi din o- 
rașul nostru. (Foto: Ion Bartha)

Adolf PIALOGA, coresp.

SPORTIVI RESITENI OASPEȚI 
LA PANCEVO

S-a întors, la Reșița, delegația 
sportivă a orașului care a făcut o 
deplasare la Pancevo (R.S.F. Iugo
slavia). Mobilul vizitei : participa
rea la o mare sărbătoare a priete
nilor iugoslavi, care au aniversat 
27 de ani de la eliberarea orașului 
lor de sub cotropitorii hitleriști.

Sportivii reșițeni invitați la a- 
ceastă festivitate cultural-sportivă 
au avut o contribuție însemnată la 
reușita concursurilor de cros și po
pice. Astfel, la crosul desfășurat în 
nocturnă pe străzile orașului Pan
cevo, în proba rezervată fetelor. 
Mariana Paulescu a ocupat locul I 
iar la cea a pionierilor locul II 
prin Relia Puiu. Jucătorii de po
pice de la CSM. pe de altă parte, 
au făcut o reușită șl apreciată de
monstrație — împreună cu popi
carii localnici.

oaspete a xzbuut sâ se Imaa 
victcrîoasâ- Performanța ana 
măției Metrom Brașov. Înv 
la Craiova, l vorca 
vatâ. al cărei joc a fost re: 
cu alte ocazii. Și pentru c 
de o nouă promovată, să co 
aici buna comportare a al 
„mezine” ale competiție:: D 
cea (antrenor Vasile Cojii) 
Buzău (antrenor Petre Dragi 
tuate pe locuri fruntașe. Ch 
Vîlcea. scăpată ca 
cului de la retrag

Î€

în 
ica C

CB. Tirgov
* p Arad

ORA DE ÎNCEPERE

A MECIURILOR

ETAPEI A Vlll-a

oamenii...Biroul președintelui clubului Fa
rul. Antonescu primește o veste- 
speranță pentru atîția jucători : a 
fost convocat iar la lotul național. 
Se bucură firesc, dar trece rapid 
într-o altă stare sufletească. „Mă
car de-a$ fi încercat o singură 
dată ! Pentru că degeaba ești con
vocat la lot, dacă nu reușești să 
joci 1 Să fii in teren, asta contează, 
altfel totul e o dulce 
Căpitanul echipei 
avea cum să știe, 
zile înaintea etapei 
din cei vizați să 
„garda" fundașilor.
se va accidenta, lăsînd postul va
cant...

...Peste două ore, înaintea unui 
antrenament Dialog mai lung cu 
căpitanul echipei Farul. Antonescu 
e o fire sinceră și modestă. Vor
bim despre vrute și nevrute. Și 
deodată, întrebarea șoc :

— Crezi că ai face față in na
țională, 
tant ca

Capul 
sistent, 
și nedumerire.

— Cum să nu cred 7 !
— De cind crezi treaba asta ?
— De prin 1968. cind jucam in 

Iotul de tineret. Atunci eram mij
locaș. Acum, Ia 27 de ani, sînt 
mai copt pentru defensivă, in zona 
centrală, acolo, unde se sparg a- 
tacurile de noi, ca valurile de di
gul mării. Cred că e o virstă bună 
pentru un fundaș. Gindi(i-vă că 
Lupescu a debutat in națională pe 
acest post la o vârstă și mai mare.

— Nu cumva ești cam subiectiv, 
în acest caz 9

— Probabil că sînt și subiectiv. 
Dar în același timp pot fi și o- 
hiectiv. Mereu am recunoscut ca 
au fost oameni in care merita să 
investești mai multă încredere. Ca
litățile lor, forma de la un moment 
dat, perspectiva... Acum, de exem
plu. acest Dobrău sau Marin Ol
teanu de Ia Brașov, sint băieți ti
neri, al căror talent merită inves
tiții de încredere.

— Și atunci, dacă Dobrău și Ma
rin Olteanu..: atunci cum mai crezi 
în națională ?

— Talentul nu înseamnă neapă
rat și experiența necesară. Mai in
tervine și forma, poate elementul 
primordial într-o selecționare.

— Din punctul de vedere al for
mei, Antonescu a fost mereu ur> 
jucător foarte bun la echipa sa 
de club, ca fundaș, ca mijlocaș, 
ca orice a jucat.

— Forma e în strînsă legătură cu 
pregătirea, cu viața din afara sta
dionului. Nu 'vreau- sMw pe pe
dagogul, dar ăsta cred eu că-i se
cretul constanței unui fotbalist. Pot 
exista, firește, și mecluri-exeepție.

...Peste șase zile Antonescu de
buta ca fundaș central în echipa 
națională, în amicalul cu Akade-

amăgire 
constănțene nu 
atunci, cu trei 
a șasea, că unul 
fie titular în 
Marin Olteanu,

pe un post atit de impor- 
cel de fundaș central ?
său blond s-a întors in- 

cu ochii plini de întrebări

mik Sofia. A fost unul din ______
buni ai echipei noastre, care a în
cercat să-și dovedească, poate, lui 
în primul rînd, că are toate mo
tivele să creadă în națională. An
gelo Niculescu a fost mulțumit de 
debutul lui Antonescu. Băiatul 
blond de pe malul mării n-a zis 
însă decît atît : „De acum înainte 
va trebui să joc de două ori mai 
bine la echipa mea 
tențiile tuturor au 
bligațiile mele sînt

— Ai adus vorba 
crezi că e nou în

— Climatul 
rind ! Antrenorul Hașoti a întronat 
un climat de seriozitate in pre
gătire și în relațiile dintre noi. 
Cred că și aportul secției de fot
bal, radical schimbată, se face tot 
m3i simțit in viata echipei prin 
competentă, operativitate și inte
res, spre deosebire de alți ani. La 
Farul sîntem cu toți acum prie
teni. o mină de oameni holărUă 
să muncească cu seriozitate și tra
gere de inimă. Firește, mai există 
mici excepții, dar vor dispare cu

de club ! Prc- 
crescut. Și o- 
altele acum 1”. 
de Farul. Ce 

viața echipei ? 
moral, în primul

rînd. Fiecare s-a convins că jumă
tățile de măsură, comoditatea, cer 
un tribut mare, și fiecare suferă 
cind nu joacă...

— Vom înregistra în campiona
tul acesta mutații superioare în jo
cul și poziția Farului ?

— Sînt convins Că anul acesta se 
va vorbi frumos despre echipa li
toralului. De altfel, începutul nou
lui campionat pare să confirme 
ceea ce spun. Șt vont termina mult 
mai bine decît în campionatul tre
cut. In orice Caz, mult mai sus de 
locul XI. '

— Argumente?
— Seriozitatea deplină din t- 

chipă. Cei mai vechi vrem să ne 
depășim, cei mai tineri, din rindul J 
cărora vă propun să urmăriți, in 
timp, un real talent, pe Radules
cu, vor să ne depășească. Am sim
țit eu ambiții în fiecare...

...Ambiții care nu l-au ocolit nici 
pe acest serios jucător Antonescu, 
la ora actuală singurul selecțio- 
nabil al litoralului plin de atîtea 
iluzii și speranțe...

Mircea M. IONESCU

DE CE ESTE IGNORAT „UN-DOI“-UL ?
eficace 
actuale 
execută

Jocul combinativ devine 
și corespunde cerințelor 
numai dacă acțiunile se 
iute și în adîncime. Pasele scurte, 
dar rapide, slujesc cel mai bine ce
rințelor actuale, astăzi cînd apără
rile au devenit adevărate baricade 
în fața înaintașilor. Există foarte 
multe procedee și combinații tac
tice de atac pe care jucătorii Ie 
folosesc pentru a depăși unul sau 
mai mulți adversari. Dar, dintre 
toate acestea, „un-doi“-ul sau așa 
cum i se mai spune „pasa în 
triunghi" (deoarece drumul parcurs 
de minge și cel al jucătorilor for
mează un triunghi), este cel mai 
eficace. Această combinație a avut 
și are o foarte largă folosire în 
jocul celor mai bune echipe din 
lume. în marea formație a lui 
Santos cuplul Coutinho — Pele, în 
aceea a Braziliei Tostao — Pele, au 
servit de minune intereselor echi
pei, acești jucători fiind capabili 
să utilizeze admirabil. „un-doi“-ul, 
procedeu cu care de cele mai multe 
ori au găsit drumul spre gol. în 
actuala selecționată a R. E. a Ger
manie). I 
gaj mai scăzut' do 'exp'ritti'ărî teh’i* 
nice, a învățat perfect „lecția un- 

o repetă cu perseverență 
fiecărui meci și tocmai 
devenit unul dintre cei 
atacanți din lume. Pasa 
cu Netzer sau Becken-

realizată prin sincronizarea inten
țiilor în decursul jocului.

Odată cu scurgerea timpului în 
campionatul intern „un-doi“-ul a 
pierdut treptat teren. Unii atacanți 
ignoră chiar acest atît de simplu 
dar eficace mijloc de depășire a ad
versarilor. Sclipiri se mai văd pe 
ici-colo. Dobrin (F. C. Argeș), 
Naghi (A.S.A.), Mulțcscu (Jiulh 
Dembrovschi (S. C. Bacău), Pesearu
(Steagul roșu), Dinu (Dinamo), in
sistă în joc în utilizarea „triunghiu
lui" dar de cele mai multe ori 
echipierii nu sint în stare să ducă 
Ja ,bun sfîrșit acțiunea în doi, fie 
întîrziind pasa de retransmiteic, fie 
renunțmd, după cîteva nereușite, la 
folosirea acestui procedeu.

Avantajele folosirii combinației in 
triunghi sînt mari. Jocul unei e- 
chipe care efectuează astfel de com
binații este mai cursiv, iar depăși
rile adversarului mai frecvente. Cu 
toate că spațiile de acțiune sint 
mici, iar aglomerările de jucători 
inai pronunțate, se mărește substan
țial posibilitatea de concretizare.
' , ....... , antre-

trebuie șăUn&Lste permanent 
pentru învățarea pînă la perfecțio
nare a acestui procedeu ; el nece
sită din partea atacanților. o înțe
legere reciprocă desăvîrșită și o 
înaltă măiestrie tehnică. Numai ast
fel, potențialul ofensiv al echipelor 
noastre divizionare va putea atinge 
cotele fotbalului modern.

A DIVIZIEI A
fotbal a 
a VIII-a a 

iisputa dumi- 
i ir.ceapâ la ora 

14, cu ex urilor ce au loc
ir. Capitală (sLubătă: Rapid—Dinamo, 
stadionul 23 August, de la ora 17,30; 
du.—Jr.Lâ: Stea.a — Sportul studen
țesc, stadionul 23 August, de la ora 
Ndm.

sta-

ț.

etapa 
intre- 

eare

paimares și nu se pot deziip: 
camcată. de ultimele locuri.

Prin rezolutele înregistrate, 
a IX-a a făcut mai interesantă 
cerea pentru primele locuri,
părea un -monopol- al studenților 
ieșeni și timișoreni. Poiitehn.ca Iași 
nu mai are acum decît două puncte 
avans, iar formația de pe Bega doar 
unuL Metalul .București și Delta Tul
cea (seria D. F.C. Bihor, CB.M. Sibiu 
și Minerul Baia Mare (ultima a jucat 
slab, dar a câștigat cu 1—0 din 11 m), 
in seria secundă, s-au apropiat ame
nințătoare de lideri. S-ar putea Insă 
ca duminica viitoare diferențele să 
se refacă dacă avem în vedere pro
gramul etapei. Iată meciurile în cau
ză : Poliehnica Iași (locul I) — Ș.N. 
Oltenița (8), Metalul Plopeni (9) — 
Metalul București (2). Politehnica Ga
lați (16) — Delta Tulcea (3), Poli
tehnica Timișoara (1) — C.S.M. Sibiu 
(3) și Metrom (6) — F.C. Bihor (2). 
Vor izbuti echipele fruntașe să iasă 
din „tipare" și să dobindească puncte 
pe terenurile străine ? Vor reuși ele 
să presteze un joc pe măsura preten
țiilor, care să le răsplătească efortu
rile ? Vom vedea...

Constantin ALEXE

k 
o Din inițiativa asociației 

sportive Voința-Tulcea, în în
treg județul Tulcea se desfășoa
ră „Cupa Ucenicului". Competi
ția, care va dura toată luna oc
tombrie, se adresează tinerilor 
din cooperația meșteșugărească 
si se desfășoară la următoarele 
discipline ■ volei, handbal, tenis 
de masă, șah și fotbal.

Pompiliu COMȘA, coresp.
 ’

Conducerile sportive ale celor 
două orașe au proiectat, cu ocazia 
acestei întilniri prietenești, noi în
treceri, în viitor, la box, lupte șl 
handbal.

Doru GLĂVANU, coresp. județean

UN TREN DE EPOCĂ LA 
PITEȘTI

în stația Pitești, venind de la 
București, a intrat un tren vechi, 
cel care acum 100 de ani inaugu
rase linia București — Pitești. La 
ferestrele vagoanelor, călători în 
costume de epocă, agitînd la feres
tre eșarfe, stegulețe și pălării in 
semn de bun venit. Neașteptat, în 
fața sa, din sens opus... a sosit o 
locomotivă puternică Diesel, re- 
moreînd un șir de vagoane noi — 
reprezentante ale circulației pe ca
lea ferată de astăzi.

Pe acest „fond", s-a aniversat la 
Pitești centenarul căii ferate Bucu
rești — Pitești și cu acest prilej, 
în aceeași zi — a fost constituită 
Societatea tehnico-științifică și cul
tural-sportivă feroviară „Cultura". 
La festivitățile prilejuite de ani
versarea unui secol de cînd orașul 
Pitești a intrat în circuitul feroviar 
și la lucrările de constituire alt 
Societății feroviare „Cultura" au 
participat tovarășii Gheorghe Năs- 
tase, membru al C.C. al P.C.R., 
prim secretar al Comitetului jude
țean Argeș al P.C.R., Vasile Bulu- 
gea, director general al regionalei 
de căi ferate Craiova, salariați de 
la calea ferată ș.a.

ETAPEI
ARBITRII PARTIDELOR

A DIVIZIEI BA X-a
SERIA I SERIA a 11-a

Progresa! Brlila — Ceahllul P. Neamț: 
A. PkRASCHiv, la linte de K.
PLstoe 5 C. Riâea Hoți din București);

G; »ru Buzlu — F.C. Gal*U : C. COS- 
TICA, ajutat de P. Iofdu și C. Șerban 
(ux din București):

Meuhil Plopeni — MetUui București: 
V. LIGA, ajutat de O. Cor^tantinescu și 
M. Huhulea din Galați);

Clubul Sportiv TirgovLste _ C.F.H. 
Pașcani : R. BLTDCN. ajutat de C- BI- 
zinîchi și V. Tec;u (roti din București;

Politehnica Galați — Delta Tulcea : N. 
BAINEA. ajutat de I. Radu și D. Muu- 
teanu (toți din Biri^d) ;

Politehnica lași — S.N. Oltenița : 
PIRVESCU. ajutat de I. Kosuth și 
Căpătînâ (toți din Buzâu):

Știința Bacâu — Dunlrea Giurțțiu :
CAPRIȚ A. aju.at ce G. S .^a șî M. Popa 
(toti din Brăila) ;

Progresul București — Chimia Rut. 
Vîlcea : C. BRAUN, ațutat de L Banciu 
și M. Roman (toți d-a Brașov).

v.
r.
r.

Din planul noii societăți : activi
tate sportivă la atletism, box, lupte, 
handbal și fotbal.

Ilie FEȚEANU, coresp. județean

CUPA MILENIULUI 
SÂTMĂREAN

întrecerile dotate cu Cupa mile
niului sătmărean, organizate cu pri
lejul sărbătoririi a 1000 de ani de 
existență a orașului Satu Mare, 
s-au bucurat de mare succes. Peste 
1500 tie sportivi din oraș s-au în
trecut în cadrul diverselor probe, 
unele alături de sportivi din alte 
țări. Referitor la aceste întreceri, 
iată și cîteva rezultate. BASCHET. 
La startul competiției s-au aliniat 
formațiile feminine Spartak Mun- 
cacevo (U.R.S.S.), V.S.S. Kosice 
(Cehoslovacia), Topolceanca (Iu
goslavia) și. selecționata munici
piului Satu Mare. Spartak Munca- 
ccvo a fost victorioasă în toate cele 
trei jocuri susținute. TIR CU AR

G. 
Mi-

Olimpia Oradea _  Gloria Bistrița :
BLAU, ajutat de S. Birâescu și O. 
cl&uș (toți din Timisoara) :

Corvinul Hunedoara — Minerul Baia 
Mare : C. GHTȚA. ajutat de X. Ilieseu 
și G. Racz (toți din Brașov):

Metrom Brașov — F. C. Bihor : N. 
CUBSABU, ajutat de I. Chiriță și M. 
Siarlnciu (toți din Ploiești):

Olimpia Satu Mare — Metalurgistul 
Cuglr : T. ctMPEANU (Beclean). aiirat 
de I. Rus m și L. Reisinger (ambii Cin 
Cluj): -v

Metalul 5 Zrobeta Tr. Severin — C.F.R. 
~ ‘ I. CHILIBAR, ajutat de F.- — - - pț.Timișoara':
Amutescu si N. Marinescu (tou din 
test:);

C.F.R. Arad — Chimia Fâsăraș: 
MICC. ajutat de D. Ofenberg si I- Be- 
jancu not) din Tg. Jiu):

Politehnica Timișoara — C.S.M. Sibiu : 
A. BEVTt. ajutat de C Manușartde S' 
M. Ctțu <to»f din București);

Minerul Anina — Eectroputere Cra
iova : a. SZTKE ahitat de V. lacob șl 

T. Vas C.oti din Oradea).

G.

CUL. Alături de sătmăreni, au 
participat arcași de la Paringul 
Petroșani, Mureșul și Sănătatea Tg. 
Mureș. Cea mai frumoasă perfor
manță a concursului a obținut-o 
Ecaterina Pop — care a realizat 
817 puncte. La arcuri speciale pe 
primul loc s-a situat Z. Benedek 
(Mureșul — Tg. Mureș). SLALOM 
NAUTIC. Un mare concurs nautic 
s-a desfășurat pe rîul Someș, con
curs în cadrul căruia și-au dispu
tat întîietatea circa 70 de sportivi 
reprezentînd asociațiile Voința și 
U. T. din Arad, Voința și Mureșul 
din Tg. Mureș. Toate probele des
fășurate — caiac simplu (tn-Lf) ; 
caiac dublu mixt (individual și pe 
echipe) — au revenit sportivilor 
sătmăreni. Din rîndul acestora s-au 
evidențiat : Iosif Kardos. Iosif Gaj- 
dos, Albert Apai. loan Asztalnok, 
Iosif Geng, Tiberiu Pop, Dora Mi- 
hălca și Ileana Achim. ȘAH. Re
prezentativele : Satu Mare — Baia 
Marc 5’/r—4’/»

ȘtBÎaa VIDA, coresp.

doi-ului", 
în decursul 
de aceea a 
mai eficace 
în triunghi, 
bauer a devenit un mecanism tactic 
al atacantului lui Bayern Munchen 
care i-a adus faima de cel mai de 
temut atacant.

în decursul anilor, la nivelul fot
balului nostru au existat numeroase 
cupluri de atacanți, adepți ai „un- 
doi“-urilor, care s-au . remarcat 
printr-o sporită eficacitate. în e- 
echipa C.C.A.-ului, perechea Con
stantin — Alexanilrescu, a deținut 
ani în șir supremația „puncherilor". 
La fel și la Petrolul „vîrfurile" 
Badea — Dridea. Sau să ne amin
tim de o perioadă mai recentă cînd, 
la Rapid, cuplul Dumitriu II — 
Ion Ioncseu, era în stare să hotă
rască singur deznodămîntul unui 
meci. Dacă ne gîndim bine la 
exemplele enumerate, jucători care 
au valorificat la maximum acest 
procedeu, servind de minune inte
resele echipei, remarcăm STABILI
TATEA CUPLURILOR, menținerea 
cu perseverență a aceleiași formule 
de atac, compartiment unde cu 
timpul s-a ajuns la perfecțiune,

FOTBAL LA COMBINATUL 
SIDERURGIC DIN GALAȚI

Anual, pe platforma Combinatu
lui siderurgic gălățean se organi
zează de către asociația ■ sportivă 
Oțelul, întreceri de fotbal pe sec
ții, direcții, servicii etc. întrecerile 
din 1972 s-au desfășurat, ca de ci
fricei, în bune condițiuni, compe
tiția a. avut mare succes, iar jucă
torii și... spectatorii au petrecut 
multe ore în aer liber. Câștigătoa
rea competiției finale — la care au 
participat 16 echipe — a fost re
prezentanta secției Laminorul de 
benzi la rece (din fotografia alătu
rată). Text și foto : Ovidiu CON- 
STANTINESCU, coresp.

• „Crosul voioșiei" — organi
zat în municipiul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej în cinstea celei de-a 
XXV-a aniversări a Republicii 
— a reunit la start peste 400 
pionieri și școlari.

Gh. GRUNZU, coresp.

Gheorghe NERTEA

Simbătă, la Plopeni 
METALUL - METALUL BUCUREȘTI

In urma acordului intervenit în
tre secțiile de fotbal, meciul Meta
lul Plopeni — Metalul București, 
din campionatul diviziei R — seria 
1> etapa a X-a, se va disputa sîm- 
bătă 21 octombrie.

Partida va începe la Ora 15.

RALIUL 
automobilistic 

AL CIȘTIGĂTORILOR 
LA LOTO-PRONOSPORT

Sîmbâtă 21 octombrie a.c, se va 
da startul in „RALIUL AUTOMO
BILISTIC AL CÎȘTIGÂTORILOR 
LA LOTO-PRONOSPORT" compe
tiție aflată la prima ediție și des
chisă ciștigătorilor de autoturism» 
la sistemele de joc Loto-Pronosnort.

Precizăm că la data de 21 octom
brie a.c. se desfășoară o etapă de 
concentrare turistică la Sibiu, de 
unde concurenții se vor îndrepta 
apoi în cea de a doua etapă pe 
traseul comun : Sibiu — Călimă- 
nești — Rm. Vîlcea — Pitești — 
Găiești — Titu — București. Par
ticipants vor mai fi supuși și la 
probe speciale de viteză și îndemî- 
nare, conform regulamentului con
cursului.

Administrația de Stat Loto-Prono- 
sport oferă importante premii atit 
in clasamentul general cît și în cel 
pe clase. Astăzi este ULTIMA ZI 
în care doritorii se mai pot înscrie 
pentru a participa la acest raliu.

• Tragerea Loto de mîine va fj 
televizată direct din Studioul de 
Televiziune cu începere de la 
ora 18,25.

numerele extrase la con
cursul PRONOEXPRES Nr. 42 

DIN 18 OCTOMBRIE 1972

FOND GENERAL DE PREMII i
1.906.153 lei din care 853.273 lei re
port.

EXTRAGEREA I j 20, 45, 11, 15. 
24, 28.

EXTRAGEREA a II-a: 26, 41,
5, 35, 44.

Plata premiilor va începe în Ca
pitală de la 26 octombrie pînă la 
2 decembrie; în tară de la 30 noiem
brie pînă la 2 decembrie 1972. in
clusiv.

Rubrică redactată
de LOTO-PRONOSFOR1



ÎNOTĂTORII SI POLOIȘTII ROMANI 
VOR FI PREZENȚI LA NUMEROASE 
COMPETIȚII INTERNAȚIONALE ÎN 1973

9 Campionii olimpici la polo vor evolua la București • îno
tătorii vor concura în grupa B a „Cupei Europei" (la Bratislava) 
• întrecerile balcanice de înot și polo se vor desfășura pentru 
prima oara la date diferite

Anuala întîlnire a reprezentanți
lor.federațiilor de natație europene 
în vederea stabilirii calendarului 
competițional pentru 1973 a avut 
loc zilele trecute, la Copenhaga. La 
discuții au participat numeroși de
legați din 24 de țări de pe conti
nent, observatori din S.U.A., Aus
tralia, Japonia și Canada, printre 
care și Constantin Mihai, secretarul 
general al F.R.N.

Prima constatare pe care o facem 
parcurgînd impresionanta listă a 
competițiilor cu caracter amical sau 
oficial, ce sînt rezervate în anul 
viitor înotătorilor, săritorilor și po- 
loiștilor, se referă la eforturile 
deosebite care se fac în Europa 
pentru continua dezvoltare a aces
tor sporturi. însăși faptul că orga
nizarea primului campionat mon-

loc 18 Bt'atislava; Cît privește „Tro
feul Ungaria", regulamentul pre
vede ca țara organizatoare — de 
această dată italia, a cărei echipă

de atracție ale calendarului compe- 
tițional internațional în 1973?

— în primul rînd — ne-a decla
rat C. Mihai, secretarul general al 
F.R.N., trebuie să vorbim de „mon- 
dialele“ de la Belgrad (1—10 sep
tembrie), competiție de mare am
ploare pe care o așteptăm de foar
te mult timp. în principiu, se scon
tează pe prezența a peste 1500 de 
sportivi din aproximativ 60 de țări, 
printre care și România. Apoi, în 
ordine imediată vreau să vorbesc 
de „Cupa Europei'' Ia înot (18—19 
august) și „Trofeul Ungaria" la 
polo (27 aprilie — 1 mai). Țara 
noastră va fi reprezentată doar în 
întrecerile masculiner ale „Cupei 
Europei", în grupa B alături de 
Spania, Olanda, Italia, Cehoslova
cia șl Bulgaria? Concursul va avea

ngi țări de pe continentul nostru 
(iugoslavia) constituie un exemplu 
grăitor.

•— Care sînt principalele puncte
s.

BASCHETUL FEMININ
DEVINE TOT MAI DINAMIC

(Urmare din pag, 1)

absolut necesară obținerii marilor 
performanțe.

Din plutonul al doilea (locurile 
7—12), s-a remarcat selecționata 
R.D. Germane, autoarea unor vic
torii surprinzător de clare asupra 
team-urilor Iugoslaviei și Poloniei, 
acestea din urmă fiind considerate

COLETIE PASSEMARD 
„MISS EUROBASCHET 1972"

Tradiționalul titlu „Miss Euro- 
baschet" a fost decernat, in ur
ma anchetei întreprinsă în rindul 
ziariștilor, jucătoarei franceze 
Colette Passejnard, cîștigâtoarea 
trofeului „Miss Cupa Mării Ne
gre*, oferit în luna august, la ------- secund

jucătoarei

,.Miss 
oferit in 

Constanța. Locul secund a re- 
baschetbalistel iugoslave 

Ciuruitei („Miss Balca- 
Iași 1972).

venit 
D răgiți 
niada".

vat potențialul tehnic și tactic al 
_ acestor echipe, deținătoare ale unor 

rezultate remarcabile (Iugoslavia, 
țpedalie . de brpnz la „europenele" 
din 1970 și de argint la cele din 
1968, Polonia, medalie de bronz în 
1968).

Făcînd o succintă apreciere asu
pra desfășurării ediției a XIII-a a 
campionatului european, vom sub
linia concluziile antrenorilor și ale 
celorlalți specialiști prezenți la 
Burgas și la Varna asupra nivelu
lui tehnic al întrecerilor: el a fost 
evident superior celui consemnat la 
edițiile precedente ale competiției. 
S-a jucat în mare viteză, cu multă 
forță, ceea ce a solicitat în mare 
măsură și capacitatea tehnică a bas
chetbalistelor : procedeele tehnice 
dificile, specifice băieților (arunca
rea din săritură cu două mîini. de 
pildă) au fost utilizate frecvent de 
numeroase jucătoare; sistemele tac
tice în atac și în defensivă au de
monstrat Si ele că baschetul femi
nin devine tot mai dinamic și cî 
se apropie, ca ritm și vigoare, de 
cel masculin (agresivitatea In apă
rare a devenit ceva cu obiș
nuit, frecvența 
este impresiona

a cîștigat prima ediție — trebuie 
să invite primele șase clasate la 
J.O.; mai precis, în afara Squa- 
drei azzurra, formațiile U.R.S.S., 
Ungariei, S.U.A., R.F. a Germaniei 
și Iugoslaviei. Dacă vreuna din a- 
ceste echipe va declina invitația 
primită, se va apela la echipele 
Olandei sau României.

— La ce competiții de mare im
portanță vor mai participa sporti
vii noștri ?

— înotătorii vor avea mai multe 
participări la concursuri tradiționa
le, campionatele europene de ju
niori (Leeds, 9—11 august) Balca
niada (Rovinj, 9—12 august) și un 
triunghiular Bulgaria — Polonia — 
România (Sofia, 23—24 martie). 
Pentru poloiști, programul este mai 
bogat. Un turneu (luna mai) în 
Olanda la care mai participă Iu
goslavia și R.F. a Germaniei, altul 
la Volgograd (20—26 iulie), cam- 

’ pionatul european de juniori (Duis
burg, 15—19 august) și tradiționala 
„Cupă a orașului București" (parti
cipă U.R.S.S., Ungaria, Olanda, 
Spania. Turneul balcanic va avea 
loc Ia Belgrad, cu cîteva zile înain
tea C.M.

I CAMPIOANELE EUROPH
Titlul de campioane ale Euro

pei a fost cucerit de următoarele 
jucătoare, couiponerue aUe repre
zentativei Uniunii Sovietice (intre 
paranteze, talia) : Anțelya Yar- 
ku nalte (LW>. Ziua Kobzesa 
(1,85). RaUa Kurvlaltova (L84h 
laidmHa Kuzmina (LĂ). Tătixna 
Ovetcina (1,75), Ludmiia Kre>i- 
ra Ia nor a (1,45), Uliana Setnioniva 
(2.10), Nadejda Zaharova (LW). 
Neli Feriabnikova L-dia
Guseva (1.70), Olga Sakaraova 
(132), Natalia Nazembto (L*S)»

In sfîrșit. nu putem omite ma
niera de arbitrat. Aceasta, lăslnd 
cursivitate jocubai. a încurajat linia 
modernă a baschetului. In care an
gajamentul fizic «*-e total, iar ecu- 
tactul persona- dl.-z. mai cu seamă 
fa lupta sub panou

A ÎNCEPUT TURNEUL DE TENIS DE LA BARCELONA

Turneul Internațional masculin de (ent# 
de ia Vancouver a continuat cu dispu
tarea ultimelor partide din primul (uț 
al probei de simplu. Performerul zilei 
a tost jucătorul egiptean Ismail el Sha- 
fei. care l-a învins în trei seturi, cu 3— 
6—1, 6—0, pe asul australian Rod Laver, 
unul dintre principalii favoriti ai con
cursului. Ceilalți doi tenismeni austra
lieni angajați în turneu au obținut vic
torii scontat® : John Newcombe 1-A 
întrecut cu 6—3. 6—7. 6—2 pe americanul 
Frank Froehling, iar Fred Stoll-e a dis
pus cu 7—5, 7—6 de canadianul Tony 
Bardsley. Au mai obținut calificarea în 
turul doi americanul Bob Lutz (6—4, S—2. 
cu australianul Terry Addison) șl engle
zul Graham Stilwell (6—4, 6—t) cu ame
ricanul Tom Leonard).

Ilie Năstase
MADRID. 18 (Agerpres). — Au 

început întrecerile turneului inter
național de tenis de la Barcelona, 
unul din ultimele concursuri în aer 
liber ale anului, care contează pen
tru „r*-rele premiu" al Federației 
intern ționale. Printre pârtieipanți

Juntanola (Spania)
se numără și fruntașii clasamentu
lui „Marele Premiu-FILT” : româ
nul Ilie Năstase, americanul Stan 
Smith ți spaniolul Mantiei Oran- 
tes.

în prima zi a turneului, Ilie Năs-

REZULTATE VALOROASE IN CONCURSUL
INTERNATIONAL DE ATLETISM DE LA BAKU

MOSCOVA, ÎS (Agerpres). — în 
cadrul concursului internațional 

u, la startul căruia 
aîbrte și atleți din 
sportiva bulgară 
a terminat învin- 
probe : 100 m plat

concursului 
atletic de la Bak. 
au fost 
diferite 
Ivanka 
gătoare 
in 11,5 
trioata sa 
gat proba 
2:01,6. în proba feminină de arun
carea greutății, victoria a revenit 
atletei cehoslovace Elena Fibinge- 
rova cu rezultatul de 18,60 m. iar 
în cursa masculină 
duri, pe prim Lil IOC 
germanul Eberhard 
metrat în 13.9.

în proba masculină de aruncarea

prezenți 
țări, 

Volkova 
în 
«i

două
200 m în 24,1. Compa- 

Vasilena Amzina a cîști
de 800 m cu timpul de

de 110 m gar- 
s-a situat vest- 
Verkes, crono-

8-6

suliței, sportivul român Gheorghe 
Megelea a ocupat locul trei, cu 
70,40 m.

In cursa dclistă de șase zile de la Mon
treal. după 48 de ore, conduce cuplțu 
olandez Janssen — Koel cu 128 P-. ț,e 
locurile următoare se află perocmle 
Stevens — Seeuws (Belgia) — 114 

Chemello (Italia) — 112

spaniolul Jun- 
învins cu 6—3, 
favorițî au ob- 
turul doi : O-

pe 
l-a 
doi

tase l-a întîlnit 
tanola, pe care 
8—6. Și ceilalți 
ținut calificarea în 
rantes a dispus cu 6—4, 6—4 de a-
mericanul E. Dibbs, iar Smith a 
cfștigât prin neprezentarea tenis- 
manuluî grec Kalogheropoulos.

O victorie dificilă, în trei seturi: 
7—9, 7—5, 6—1, a realizat ameri
canul Tom Gorman în fat-A spa
niolului A. Moreno. Campionul ce
hoslovac Jan Kodes a dispus cu 
10—8, 6—2 de francezul Jauffret. 
Alte
fried 6—16—4; Rodriguez — Pala 
4—6, 7—5, 6—1; Dibley. — Crealy 
7—5, 6—1; Fillol — Riba 9—7, 6—1.

rezultate: Pattison Gott-

FLORETISTA ANA ENE PASCU
ÎNVINGĂTOARE

ISTANBUL, 18 (Agerpres). — 
Proba feminină de floretă din ca
drul concursului . internațional de 
scrimă de la Ankara a fost cîști- 
gată de sportiva româncă Ana Ene 
Pascu. Pe locul secund s-a clasat 
Ezinler (Turcia), iar locul trei a 
fost ocupat de Trachez (Franța).

EDDY MERCKX SE PREGĂTEȘTE
PENTRU RECORDUL OREI

MILANO. 18 (Agerpres). — Cu
noscutul ciclist Eddy Merckx a fost 
supus ia o ser e âe teste medicale,

0 NOUA PERSPECTIVA A BILANȚULUI OLIMPICca formații cu prima șansă. Se 
vede treaba, însă, că ratarea cali
ficării în turneul pentru locurile 
1—6 a slăbit considerabil forța mo
rală a jucătoarelor, ceea ce a gre-

r de

’ yrrrran

rretare atentă și 
am repartiza a- 
aumăml de !o- 
respective. cele 

ar avea 
pe locu- 
baza a- 

bine pla-, 
f: Republica 
care deține 
milioane de 

« astfel o medalie 
fiecare 225 mii de to

ci recunoaștere statis- 
i’ă de realitățile Cam- 

eurepene și a rezulta- 
Sappc.ro.
al doilea se situează 

are manifestă o con- 
rcabilă. Dacă la ediția 

ie "Mexic norvegienii au ob- 
medalie la 235 mii de 
la Sapporo'Munchen me- 

o ușoară ridicare —

în clasamentul 
elvețian, țara 
13, cu o me- 

pentru 126(1000 de locuitori.

cot că 
ziarul 

ycupă locul

la una din clinicile din Milano, 
în vederea apropiatei tentative de 
doborire a recordului mondial al 
orei, pe care rutierul belgian o va 
face pe velodromul olimpic din 
Ciudad de Mexico. Examenul me
dical, efectuat de profesorul P. Ce- 
retteli. a dus Ia concluzia că altitu
dinea capitalei mexicane (2 400 m 
deasupra nivelului mării) va putea 
fi suportată de Merckx, care doreș
te să încheie, cu acest eventual 
nou record mondial, cel mai bogat 
sezon din cariera sa. După cum se 
știe, Eddy Merckx a cîștigat anul 
acesta „Turul Franței", „Turul Ita
liei", precum si numeroase curse 
internaționale, printre care Milan— 
Sân Remo si „Turul Lombardiei". 
în deplasarea sa la Ciudad de Me
xico. prevăzută pentru ziua de 21 
octombrie. Merckx va fi însoțit de 
antrenorul Georgio Albani, meca
nicul Ernesto Colnago, un medic 
și un masor.

Motta
p șt 
P-

Cursa dclistă de șase zile, care se des
fășoară pe velodromul acoperit din Beț- 
lintil occidental, se apropie de s-firșit- 
După 115 ore, in care au fost parcurși 
1 930,540 km, continuă să conducă olan
dezii Rene Pijnen și Leo Duyndam .MI 
365 p Ii urmează la un tur perechile 
Sereu (Belgia) — van Lancker (Franța) 
și Fritz — Peffgen (R.F. a Germaniei). 
■
După disputarea a 5 etape, în campio
natul cehoslovac de hochei pe gheată 
continuă să conducă formația Dukla 
Jihlava cu 9 p. urmată de echipele 
Tesla Pardubice și Sonp Kladno — am
bele eu cîte 6 p. Rezultate din etapa a 
5-a : Sonp Kladno — Motor Ceske Bu- 
dejovice 3—2 (3—1. 0—0. 0—1); Skoda. 
Plsen — Sparta Praga 2—4 (8—0, 0—'•’< 
2—1) ; Slovan Bratislava — ZKL Brtio 
5—1 (2—0, 2—0, 1—1) : VS3 Kosloe — DU- 
k!a Jihlava 3—3 (0—0. 1—2, 2—1), Tari» 
Fsrdubioe — HZ Litvinov 5—6 (2—1* 
2—1, 1—4).

(2—1.

încă un atac reușit de echipa Steaua: Turcan (Academia militară) înca
drat sub propriul său panou de către Dumitru și Ioneci.

Meci — resfanfâ in divizia masculina de
SHAIIA —ACADfflIA HUIIARA 109 65 (59 26)

baschet

LA ANKARA
în proba masculină de floretă, 

victoria a revenit vest-germanului 
Hein, urmat de francezul Leseur și 
sovieticul Stankovici.

NÎMES ÎNTRECUTA 
PE TEREN PROPRIU!

. Iată rezultatele înregistrate în 
etapa a 11-a a campionatului fran
cez : Nancy — Ajaccio 2—1 ; Ren
nes — St. Etienne 2—2 ; Valencien
nes — Reims 1—2 ; Sedan 
bourg 0—0 ; Bastia — 
3—0 ; 
sei lie 
0-1 ; 
F. C.

— Stras- 
Red Star 

Nantes — Angers 2—0; Mar- 
— Metz 5—0 ; Nîmes — Nice 

Lyon — Bordeaux 0—0 ; 
Paris — Sochaux 0—2.

Clasament i 1. Nice 
Marseille — 14 p.; 3. 
puncte.
TREI JUCĂTORI DE LA 

IN NAȚIONALA

— 19 P. î
Nantes —

2.
14

REAL MADRID 
SPANIEI

din Las Pal- 
astăzi jocul

Pe stadionul central 
mas se va desfășura 
dintre selecționatele Spaniei și Iugo
slaviei, primul meci din cadrul 
grupei a T-a preliminare a cam
pionatului mondial.

Antrenorul reprezentativei Spa
niei, L. Kubala, a anunțat că va 
începe partida cu următorul „ll“î 
Iribar, — Jose Luis, Tonono. Gal
lego, Benito, Firri, Irureta, Asensi, 
Amancio, Marcial, Valdez.

Trei jucători (Jose Luis, Pirri, 
Amancio) sînt de la Real Madrid, 
viitoarea adversară a campioanei 
noastre. F.C. Argeș, în C.C.E.

Meciul dintre .Steaua și Academia 
■Militară n-a constituit o dispută 
prea interesantă. In primul rinei, pen
tru că diferența de valoare dintre 
cele două formații este net favora
bilă steliștilor. Și, în al doilea rînd, 
pentru că aceștia au considerat, 
poate fără voia lor, partida drept o 
ședință de antrenament, în cadrul 
căreia au exersat diferite scheme de 
joc : presingul, apărarea în zonă, 
combinații variate de atac. In repri-

, za a doua, steliștii au 
manență cu rezervele.
Academiei, trebuie să așteptăm, așa
dar, alte confruntări, mai revelato
rii. Au marcat : Tarău 12, Dumitru 
12, Baciu 10, Ioneci 12. Savu 13, Ro- 
nai 6, Poleanu 17, Grădișteanu 5, 
Gheorghe 6, Pîrșu 16 pentru Steaua, 
respectiv Mărgineanu 12, Turcan 8, 
Urda 2, Marinescu 16, Bury 3, Teo- 
dorescu 14, Neagu 3, Milea 6. Au 
arbitrat N. Iliescu și C. Dinescu.

jucat în per- 
In privința

Ziarul de specialitate „SOViETKl 
SPORT'. care apare la Meteo»a, re
latează intr-un articol, apărut de 
curind, modul cum este comentată 
peste ocean «laba comportare • de- 
legației nord-americaae la jocurile 
olimpice de vară, lată dteva pasa
je din acest artieol:

,,Presa mondială eectinuâ zi co
menteze insuccesele amer. can.'.nr la 
recent Încheiata edlțte a Olimpia
dei. Se caută tot felul de expîtcațU, 
unele oneste, altele Insă de-a drep
tul tendențioase. Ce scriu despre a- 
cest delicat subiect tnșiM america
nii 7 Se pare că o mare name a zia
riștilor de peste ocean se află sub 
influența unora dintre coccpcnenți: 
lotului Statelor Unite, de exemn’.u 
a baschetballștilcr. care __ 
să primească medaliile de argint 
cișt’gate cu atîta trudă .

Reacția presei americane trădează 
c nervozitate deosebită. în Ioc să 
caute cauza insucceselor ta insufi
cienta pregătire a sportivilor. în mo
ralul lor slab, unele ziare inventea
ză tot soiul de argumente pentru 
a-șl liniști cititorii revoltați de bi
lanțul nesatisfăcător al participării 
Ia J.O. de la MUr.chen. Ptr.â ș! o 
publicație financiară ca -Wall Street 
Journal" invocă liessa oe obiectivi
tate a arbitrilor față de sportivii din 
S.U.A. susținind că ar fi existat ți 
un complot european centra sportivi-

au

Ier de peste Ocean. Asemenea aser
țiuni, înșirate pe multe coloane cu
prind șj rubricile de specialitate ale 
ziaruliii ..New York Times".

Este foarte probabil ca această 
dezlănțuire să fie determinată de 
impresia detestabilă provocată de 
scandalul d opării înotătorului De- 
mont, sau de comportarea lipsită de 
respect a medaliaților Mathews si 
Collet, descalificați de la J.O. pe 
viată. Se pare că deziluzia este atlt 
de mare încît ia forme din ce In ce 
mai neașteptate. Astfel, după cum 
transmite agenția United Press In
ternational, senatorul american John 
Tanney pune în discuție însăși ra
țiunea de a fi a Jocurilor Olimpice. 
Senatorul cere instituirea unei co
misii prezidențiale care să studieze 
..participarea, in continuare, a Sta
telor Unite Ia Jocurile Olimpice*.

în sport prețuiește nu numai arta 
de a învinge dar și știința de a 
pierde- Dar se pare că nu toți țin 
seama de acest lucru. în atmosfera 
de nemulțumire și amărăciune ce 
domnește ’■ S.U.A., după terminarea 
Olimpiadei.

400 DE ANI DE ÎNALTA ȘCOALA
Una din marile atracții ale Vienei 

sînt faimoșii cai „lipițani” prezentați de 
dresorii lor în cadrul spectacolelor 
din manejul fostului palat imperial 
de la Schonbrunn. Fastul înconju
rător, caii albi ca zăpada, costumele 
cu botfori, pinteni de argint și bi
corn ale cavaleriștilor, evoluția im
pecabilă, fac din „Școala spaniolă" 
un ultim vestigiu romantic, foarte 
admirat de toți iubitorii calului. .

înființată din ordin imperial de 
cavalerul napolitan Frisone în anul 
1572, desființată de Napoleon (care 
a confiscat caii, dâruindu-i 
sale), iarăși restabilită după 
greșul de la Viena, celebra școală 
a împlinit 400 de ani de 
Nici războaiele, nici un alt 
nu au tulburat savantele 
ale minunaților „lipițani”, 
din totdeauna ale capitalei _______

Denumită „Școala spaftiolă", după 
proveniența iberică a primilor cai, 
'ea ar putea fi denumită mai veri
dic „italiană', deoarece din sacului 
al XII-lea întregul efectiv cabalin 
provine din crescătorii peninsulare. 
La marele spectacol jubiliar au par
ticipat toate cele 58 de exemplare 
ale grajdului actual.

INVITAȚIE NEAȘTEPTATA
Marele maestru sovietic Boris 

Spasski a primit o invitație cu totul 
neașteptată de a vizita Statele Unite. 
Ea provine de la Sammy Davis jr., 
una din cele mai mari vedete mon
diale ale dansului și muzicii ușoare. 
Printre alte obiective ale voiajului 
propus, se află și centrele șahiste 
de Ia Las Vegas șl Beverlly Hills 
(Hollywood). întrebat asupra moti
velor care l-au determinat să . facă 
această invitație, artistul de culoare 
a făcut cunoscut că este unul dintre 
admiratorii lui Spasski și cu ocazia 
acestei vizite, dorește să-] cunoască 
personal. îsl a mai declarat că, în 
cazul cind șahistul sovietic va ac
cepta invitația, compania artistică 
condusă de dînsul va oferi un spec
tacol televizat în onoarea oaspetelui.

gărzii 
Con-

existență, 
cataclism 
exhibiții 
vedetele 

austriece.

a
Fostul campion mondial de șah nu 
răspuns, deocamdată, invitației.

SCHIORUL CU BARBA

Cavaleri mai există și în veacul 
nostru. După cum se știe, în renu
mita cursă ' de schiuri „Vasa — 
Loppet", disputată în Suedia, pe dis
tanța de 85 km, femeile nu au drep
tul să participe. Dar această Inter
dicție nu face decit să le... întărite 
pe schioare, care utilizează tot soiul 
de trucuri spre a trece neobservate 
între sutele de participant ai a- 
ccstei probe de masă.

Cea mai obișnuită deghizare este 
aceea masculină, pe care a ales-o 
si sportiva Waltraud Nothaft, fără să 
bănuiască faptul că urmăritorul el, 
finlandezul Lăimo Varînen, o va 
descoperi foa-te repede. Mergfndu-i 
pe urme, schiorului 1 s-a părut 
curios felul de a schia al „concu
rentului” din fața sa. Era vorba de 
un bărbos lneotoșmonat în hanorak. 
Lăimo a strigat la înttmplare i „Heî, 
hărbosule! ți s-a dezlipit barba..." 
De spaimă, Nothaft și-a zmuls barba 
falsă ș! cei doi au stat să judece 
asupra situației. Finlandezul sl-a a- 
jutat partenera să termina cursa și 
a tăcut chitie asupra descoperirii 
sale.

Nici oficialii de Ia sosire nu au 
sesizat fraudă, astfel că Waltraud a 
devenit prima :femeie posesoare a 
insignei de onoare a cursei 1

■ ULTIMELE ȘTIRI ■ ULTIMELE REZULTATE «ULTIMELE:ȘTIRI ■ ULTIMELE REZULTATE»

Cursa internațională, automobilistică.
1000 km. desfășurată pe circuitul de ;« 
Rouen, s-a încheiat cu victoria «echipa
jului francez Gerard Darrousse — Jșăn 
Pierre Beltoise. învingătorii, care au- 
concurat pe o mașină „Lola T-282'4.
fost cronometrați cu timpul de 6h 04:24,52 
(medie orară de 165,187 km). Pe locurile 
următoare s-au clasat echipajele J. La- 
fosse — J- Coulon (Franța) pe «I^ola 
T — 290“. J. Bridges (Anglia) — J. Jous- 
saud (Franța) pe „Chevron B-21“ și 
Juncadella (Spania) — J. Hine (Anglia) 
pe „Ch-evron B-21“. Cel mai rapid W 
de circuit a fost realizat de Gerard Lar-* 
rousse cu o medie orară de 185,629 km»

MECIUL DE ADIO 
AL LUI JIMMY GREAVES ♦

asis- 
de

Peste 45 000 de spectatori au 
iat la ■ partida internațională 
fotbal dintre echipele Tottenham 
Hotspur și Feyenoord Rotterdam, 
partidă organizată cu ocazia retra
gerii din activitatea competițională 
a cunoscutului internațional en
glez Jimmy Greaves. De 44 de ori 
selecționat în echipa Angliei, Jimmy 
Greaves, acum în vîrstă de 32 de 
ani, a înscris 423 de goluri pentru 
clubul său, în 14 ani. de activitate. 
Ultimul gol l-a marcat chiar în a- 
cest joc, în care victoria a revenit 
formației Tottenham cu scorul de 
2—1 (1—1).

BENFICA, MEREU NEÎNVINSA
în localitatea vest-germană Of

fenbach s-a disputat întîlnirea . a- 
micală de fotbal dintre echipa Ben
fica Lisabona și o combinată a clu
burilor vest-germane Kickers Of
fenbach și Eintracht Frankfurt pe 
Main. Fotbaliștii portughezi au ob
ținut victoria cu scorul de 3—1 
(1—I) prin golurile marcate de 
Humberto (min. 29), Eusebio (min. 
78) și Jordao (min. 85). 
gazdelor a fost realizat în 
6 de Heese.

Partida a fost urmărită 
25 000 de spectatori.

Punctul 
minutul

de peste

Campionul olimpie la categoria 
grea, cubanezul Teofilo Stevenson 
tntr-o imagine puțin obișnuită, Una 
din însoțitoarele la J.O. a îmbrăcat 
o mănușă a campionului și își în

cearcă forța...
tau pe teren, animalele s-au repe
zit în tribune mușcînd și zgîriind 
la întîmplare pe spectatori. în
grijitorii au avut mari dificultăți 
pînă au reușit să le strîngă și să 
le evacueze de pe cîmpul de joc. 

în felul acesta utilizarea maimu
țelor la fotbal ca „băieți de mingi”, 

luat sfîrșit.

<
SALA DE SPORT „DE BUZUNAR"
Sportul a devenit în zilele noas

tre atît de popular încît el este 
practicat de oameni de toate vîr- 
stele. Din păcate, nu toți pot ajun
ge la o sală de sport, astfel încît 
a devenit necesară inventarea unor 
aparate menite a completa pregă
tirea sportivă Ia domiciliu.

O invenție franceză permite, cu 
mijloace extrem de simple, con
struirea unui aparat cu ajutorul 
căruia fiecare poate face zilnic gim
nastică fără cheltuieli prea mari 
și, mai ales, fără deplasare. Apara
tul este alcătuit din patru corzi de 
cauciuc și un suport, care permite 
agățarea aparatului de ■ un punct 
solid. La capătul fiecărei corzi se 
află' un miner de plastic. Odată 
mîinile și picioarele introduse în 
aparat, se poate realiza o serie in
finită de mișcări, care pun în func
țiune toți mușchii corpului. Apa
ratul se poate construi cu mijloa
ce proprii.

et

MEDALIILE LUI „TARZAN"

Se știe care a fost sportivul 
cucerit cele mai multe medalii 
aur . Ia olimpiadele moderne, 
nici un dubiu, pe locul I.se. 
Mark Spitz cu ale sale 7 medalii de 
aur. Dar cine îl urmează? Iată o în
trebare la care cercetătorii statistici
lor întocmite după fiecare ediție a 
J.O. nu au fost încă în stare să răs
pundă, deoarece mare parte din 
scriptele perioadei începuturilor s-au 
pierdut, iar presa sportivă, neavînd 
dezvoltarea de azi, a omis pur și 
simplu să consemneze unele rezultate.

Se pare, totuși, că s-a găsit ocu
pantul. locului secund în acest clasa
ment, în persoana binecunoscutului 
înotător și actor de cinema Johny 
Weissmuller, Interpretul popularului 
Tarzan.

Weissmuller a participat la două 
olimpiade, in 1924 și 1928, ureînd de 
cinci ori pe podium spre a primi me
dalia de aur, răsplată a victoriilor 
sale Ia probele de înot pe 100, 200 $i 
400 m. in jnod cu totul surprinzător, 
s-a aflat că „Tarzan“ a mai cucerit o 
medalie, de care uitase toată lumea, 
în frunte cu cîștigătorul însuși. E 
vorba de o medalie de bronz pe care 
Weissmuller a obținut-o în calitate 
de component al echipei americane de polo pe apă.

Ca și Weissmuller, și Mark Spitz 
a fost solicitat să turneze cîteva fil
me. Va fi el un al doilea „Tărzan“?

ce a
de 

Fără 
află

ȘEDINȚA COMISIEI DE DISCIPLINA A F.R.F
crările Comisiei, punînd-o în imposibi
litate de a lua o decizie.

Această decizie va fi dată astăzi, 
dacă, între timp, mult așteptata foaie de 
arbitraj ișl va face apariția.

Restanță în div. B de fotbal
OLIMPIA SATU MARE — 

GLORIA BISTRIȚA 3—1 (3—1)
SATU MARE, 18 (prin telefon de la 

corespondentul nostru Șt. VIDA). — 
Miercuri după-amiază, în localitate s-a 
disputat partida restanță din cadrul se
riei a Tl-a a Diviziei B dintre Olimpia 
Satu Mare și Gloria Bistrița. Fotbaliștii 
din localitate au cîștigat cu scorul de 
8—1 (3—1), prin golurile marcate de Bo- 
rota (min. 3). Libra (min. 13). Both 
(min. 31). respectiv Nica (min. 41). A 
condus cu scăpări E. Călbăjos — Cluj.

centrală de competiții și dis- 
luat aseară în discuție cazu- 
doi căpitani de echipă. Dinu 
și Pescaru (Steagul roșu), e- 

liminați din joc, duminică, la meciul 
dintre cele două echipe.

Prezentîndu-se în fața comisiei de 
plină. Dinu a adoptat o poziție au- 
iț.ică față de unele manifestări im- 

pe cars le-a avut in ultimul 
eclarînd, însă, că nu i-a adresat 
arbitrului V. Topan. Luînd cu- 
Pescaru a descris incidentul cu 

prepizind că nu l-a lovit 

ident, Comisia ar fi trebuit lă as- 
ș, -j.ivjntu. arbitrului. Oar. pină 

; ‘ Topan
în cazul cînd nu este 

de o defecțiune a poștei, ci de 
udlne superficială a arbitrului To- 

r__ acesta va trebui sancționat, ne-
primirea foii de arbitraj impiedicînd lu-

Comisia 
cipiină a 
r le celor 
(Dinamo)

d s;
toc: 
pulslve 
lin', o. c 
Injurii 
vii'tu:.
Du
P'

E______ _______
cu... și ruvintu. arbitrului. Da: 
aseară, foaia de arbitraj a lui V. 
nu sosise încă 
vorba de o 
o at: 
pan.

FOTBALIȘTII NOȘTRI JUNIOR» 
ÎNVINȘI LA LIMITA 

TN POLONIA
Al doilea meci de fotba: susținut de 

echipa de juniori a României în Polonia 
a avut ioc la Wroclaw, cu o selecționata 
a voivodatului Bydgo&Ci. întCnirea s-a 
încheiat.cu victoria la limită a gazdeljr : 
1—o (0—0). prin golul marcat de Sty- 
pulkowski.

IN PRELIMINARIILE
AxeirS s-au desfigurat mai mult* in- 

Ulniri de fotbal. comand pentru prelimi
nariile campionatului mondial.

La Sofia : BVLGAKtA — IRLANDA DE 
NORD, 3—0 (1—0). Goturile au fost mar
cate de Bonev 2 (ambele din 11 m) si Ko
lev. tn ultimele minute. Best • fost eli
minat de pe teren. . )

VIKTOR SANEEV — NOU 
RECORD MONDIAL 

LA TRIPLUSALT !
în cadrul unui concurs de atletism 

desfășurat ieri ia Suhumi, cunoscutul 
atlet sovietic Viktor Saneev a obținut un 
nou record mondial la tripîusalt. El a 
sărit 17,44 m. întrecîr.d cu 4 cm vechiul 
record al lumii deținut de cubanezul 
Duenas.

C.M. DE FOTBAL
La Dublin : IRLANDA — L'.R.S.S.

L« Copenhaga : DANEMARCA — SCO
TIA 1—4 (1—2).

•to preliminariile campionatului Euro
pei pentru echipe de tineret, la Lenin
grad : U.M.S.3. — Irlanda 4—0 (3—0).

Alte arr-ănunte. în ziarul de miine.

Motobal, adică fotbal pe motoci
cletă — -un nou sport practicat cu 

succes in Ungaria

AUXILIARI DIN ZOO

Pe terenurile de tenis din A- 
merica centrală, locul obișnuiților 
băieți de mingi a fost luat de mai
muțe dresate, care prin talia mică 
și dibăcia lor își fac treaba cu o 
rară precizie.

încurajați de aceste frumoase re
zultate, organizatorii s-au gîndit că 
n-ar strica sâ extindă serviciile 
micilor animale și pe terenurile de 
fotbal. Repetițiile au avut un suc
ces deplin, maimuțele fiind la înăl
țime. Numai că în ziua primului 
meci’, experiența a avut un fiasco 
total : înfuriate de zgomotele făcute 
de galeriile echipelor ce se înfrun-
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