
AU FOST ALCĂTUITE
LOTURILE REPREZENTATIVE

DE FOTBAL PENTRU
JOCURILE CU ALBANIA

• Noutățile: Dumitrache și Năstase la A,

Roznai, lordache și Aelenei la tineret
Lucrările de pregătire pentru par

tidele cu Albania de la 29 octom
brie au început. Prima operațiune e- 
fectuată : alcătuirea loturilor Ă si de 
tineret. Ieri, cei doi antrenori fede

rali, prof. A. Niculescu si C. Drogu- 
șin ne-au comunicat componența lo
turilor și programul lor de pregătire 
în săptâmina meciurilor :

LOTUL A

Portari : Adamache (St rcsu) s 
Stan (F. C. Argeș).

Sătmăreanu (Steaua). NFundași :
lonescu (retrolul), Dobrou, Deleanu 
(Dinamo), Antonescu (Farul). Veieo 
(Universitatea Craiova).

Mijlocași : Anca (,U* Ouj). Nun- 
weiller VI (Dinamo). Hajnal [ASA 
Tg. Mureș).

Atacanți : Dembrovschi (Sport Club), 
Dobrin (F. C. Argeș), Dumitrache, Lu- 
cescu (Dinamo). Năstase, Icrdânescu 
(Steaua).

Pe lista anunțată la F.I.F.A. mai 
figurează Gomea (C.S.M. Reș ța). 
Pescaru (St. roșu) și Morcu (U" »er- 
sitatea Craiova).
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MULTIPLE CĂI
A PRODUCTIVITĂȚII MUNCII

planul cincinal în 4 ani și cinci luni, 
cu o depășire de 404 000 lei. Este o 
deosebită cinste pentru harnicul co
lectiv de muncă al întreprinderii tul
cene, care vine să traducă în fapte 
hotărîrea întregului popor de a în
deplini cincinalul în 4 ani și jumă
tate.

„CUPLAJ" IN CAMPIONATUL
DIVIZIONAR DE ATLETISM

Proidoonisic in lupta pentru titlul de (dmpimd

echipele c. A. u.» sicdua
Dîndu-ne cu 

o rază de... speranță că, 
mîine, vom putea viziona în con
diții optime derby-ul campionatu-

$1 Dl nd mo
tifla, soarele ne lasă 

azi și
spre deosebire de fotbal. intil 
C.A.U. — Steaua — Dinamo 
talul — Timiș — Cluj 
disputa unul în -deschidere* șl ce-

In programul zilei de azi. recordmana mondiali la disc Argentina Menis

lui divizionar A pe echipe la atle
tism.

Cele două reuniuni, care se des
fășoară pe stadionul Republicii, con
stituie o filă cu suspans a sezo
nului competițional — aflat spre fi
nal — meciul dintre C.A.U., Steaua 
și Dinamo urmînd să desemneze 
campioana națională pe echipe pe 
anul 1972.

Și pentru ca „porția" oferită iu
bitorilor de atletism să fie mai 
consistentă, organizatorii au hotărît 
să le ofere un... cuplaj. Numai că,

lălăit in .vedetă*, ci in întrepă
trundere. Probele de sărituri și a- 
runcări se vor desfășura in comun 
pentru ambele meciuri, in timp ce 
alergările se vor disputa separa: 
pentru fiecare întilnire.

Din programul de azi. care începe 
la ora 14,00 cu 110 m.g. (meciul I) 
și se încheie la ora 17,00 cu proba 
de ștafetă 4 x 100 m.b. (meciul II) 
desprindem — prin premisele de e- 
chilibru și spectaculozitate — pro
bele masculine de 100 și 400 m pre
cum și aruncarea discului fete

întreprinderea de construcții și re
parații de nave și utilaje Tulcea este 

din principalele întreprinderi e- 
conomice ale Centralei industriale 
.Delta Dunării*. Reparațiile ca și 
construcțiile de nave ce se efectuează 
aici, utilajele tehnologice de exploa
tarea și transportul stufului, diver
sele agregate pentru crescătoriile și 
amenajările piscicole. piesele de 
- himb — in circa 1 500 repere — 
contribuie la sprijinirea activității 
fiecăreia dintre întreprinderile reu
nite In cadrul acestei centrale.

Calculele întocmite arată că pe 
seama creșterii indicelui de utilizare 
nte.-.sivă a utilajelor și a suprafe

țe. c>r de producție, prin completări 
ce -tilaje și creșterea coeficientului 
de schimburi, se pot obține importan
te sporuri de producție industrială, 
iar productivitatea muncii poate creș
te cu 1 la sută anual.

Cifric. colectivul de muncă de la 
I.C.R.N.U. și-a propus ca în actualul 

-ă obțină o producție globală 
.-d_;tria’â suplimentară de 26 721 000 
ie cin are numai piese de schimb 
pentru utiîaie în industria alimentară 

valoare de 11 600 000 lei.
Producția suplimentară aferentă in
tuit- de utilizare intensivă a utila- 
lor se estimează a ajunge în anii 

IJ73—1ST75 la 23 milioane lei, iar cea 
obgtaud pe seama mal bunei folosiri 
• suprafețelor de producție la 1,1 mi- 

-e lei. Economiile rezultate din 
rea cheltuielilor de producție 
. r.ge in cincinal 1 342 000 Iei. 

Înalte ale producției au fost 
_•* ir-te st pentru acest an. Numai 

1b piesa de schimb au fost preconiza
se depășiri de «00 000 lei.

CMadaaiontnd. se poate spune că 
ti-. N ea Isi poate realiza

și entuziasmul 
oamenilor muncii din întreaga țară, 
angajați în acțiunea amplă de tradu
cere în viață a amplului program 
trasat de Conferința Națională a par
tidului, salariații de la I.I.L.S. Cîm- 
pulung-Muscel s-au angajat cu res
ponsabilitate comunistă la îndeplini
rea și depășirea sarcinilor de plan 
raportînd zi de zi noi succese.

Intr-o recentă discuție cu ing. șef 
Petre Jubleanu, am 
dintre realizările pe 
de muncă le obține 
de a 25-a aniversări 
Republicii.

„Din angajamentul 
la producția globală s-a realizat, pînă 
la 1 septembrie, peste 1 500 000 lei și 
se preconizează ca pînă la data eve
nimentului pe care-1 vom cinsti, să 
se efectueze importante depășiri. De 
asemenea, la piese de schimb auto, 
s-a realizat o producție suplimentară 
de peste 500 000 iei, iar la materialele 
de construcții o depășire de peste 
100 000 lei. La lucrările de investiție 
in regie proprie, s-a realizat pînă iu 
prezent un beneficiu de 4 000 000 lei.

Paralel cu această susținută activi
tate de producție salariații întreprin
derii se preocupă îndeaproape de 
consolidarea tuturor secțiilor de sport 
din cadrul asociației locale „Viito
rul”, precum și de construirea unor 
noi terenuri menite să îmbogățească 
baza materială a asociației noastre. 
Astfel, anul acesta s-a închegat o 
secție de fotbal, s-a amplificat activi
tatea secției de ciclism și prin mun
că patriotică s-a început amenaja
rea unei popicarii și a unui teren 
de volei. Dintre cei cu rezultate re
marcabile în producție și sport me
rită menționate numele tinerilor Ion 
Neagoe, mecanic auto, al electricia
nului Vasile Parciulea și al mecani
cului Constantin Săceanu".

reținut citeva 
care colectivul 

în cinstea celei 
a proclamării

de 2 000 000 lei

BUNA PREGĂTIRE 
Șl DISCIPLINA 

AU DECIS 
CLASAREA ECHIPEI 

FEMININE DE BASCHET 
A ROMÂNIEI 

PE LOCUL 5 LA C.E.
Citiți în pag. a IV-a 
Comentariul trimisului nos
tru la Burgas și Varna
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Șl ÎX IARNA CE VINE •

PREDEALUL AȘTEAPTĂ OASPEȚI,
DAR CUM?

Am ptțxMit In această f*- mu-avuă 
stațiune — loc căutat de mii și mii 
de eem-en. a: munci dm țara noas
tră — La începută, aceste: ’uni. A- 
dicâ intr-o perioadă cir.d frumuse
țea I- era estaaapatâ de ploaia 
deasă și rece, de ceața care învă
luia. fără milă, vilele, pădurea. în
tregul peisaj. Firesc pe o asemenea 
vreme, ne-am interesat de modul 
cum își va primi Predealul, oaspe
ții— pe timpul iernii. Interlocutorii 
noștr: — iov. Valeriu Duca (vice- 
preșeamte ai Consiliului popular ai 
orașulu. . Dumitrache Sto'ian (direc
tor coordonator al Oficiului jude 
țean de .urism Brașov), Mihai Tei- 
șanu (director adjunct al O. J. T 
Brașov) ș: Constantin Casapu (șeful 
biroului de repartizare din Predeal) 
— ne-au răspuns la o serie de in 
trebâri privind pregătirile ce se 
fac ir. această stațiune, arătîndu-ne 
in același timp și o serie de greu 
tați. Iată, în rezumat. — alături de 
unele concluzii ale noastre — cele 
aflate :

GOSPODARUL ÎSI FACE VARA 
SANIE...

Se pare că Oficiul județean <le 
turism — Brașov, întocmai bunului

• Lucror: de sezon amenafâri noi — terminate 
• Un nou telesch • PîrHa de schi Clăbucet... a 
nimănui!! !

Turneele de scrimă din Turcia

ANA PASCU A CIȘTIGAT
Șl LA ISTANBUL

lz-^ztz re feeecața t_.-ti de- spe- 
I «mflCaoe «■ arbora la rrceatrtr air- 

tee re srreusâ rtriftin-mte la Arkara 
k Areto__ scurj--. generai al
Ea S. prag. Dl Tepșaa. ne-a furnizat 

1 <fce * inad-»—te rmeresante despre 
• aceste cecșe’_ț= Ia care au partt- 
’ rsca-t F ă* speemi remăni. floretis- 

u Am Int Pasca s: spadasinul C. 
Bata.

Isavrerea de la Ankara, mcs:.:-.- 
isd ai o repedție generală in vederea 
■Tipirraretcr balon, oe de scrimă 
re se vor oesttsura in acest oraș 
s-ce s&v.ai tar.u zc;embr:e. a a- 

■ -rut prmjre rfsngâ'-ori — asa cum nu 
I anunța: «i agențdle de presă — pe 

CacreLsna ncasuâ Am Pasca. In timp 
re proba smniari masculină a reve
ni: vestgermanuiu: H. Hem. Ceea ce 
au au preezza: telegramele de presă 
— »; se-a informa: abia acum prof. 
D Tepsan — este faptul că In finala 
probe: masculine de CcreU a parti- 
;xa: sL- spadasinul craicve&n C.

Duțu care s-a clasat pe locul VI. In 
ur.ba sa, care a avut ciștigător pe H. 
Hein, C. Duțu a terminat pe locul 
III. fiind precedat de egipteanul G. 
Kalouby.

Tn fine, întrecerea sabrerilor a 
f. -: dominată de V. Sidiak (U.R.S.S.) 
>e locul II clasîndu-se tînărul italian 
G. Pedrini.

Turneul de la Ankara a fost ur
mat de un concurs desfășurat la Is
tanbul care a reunit, în linii mari, 
același concurenți ca șl în capitala 
Turciei. Ana Pascu și-a repetat suc
cesul de la Ankara, numai că de da
ta aceasta ea a fost urmată de O. 
Erinler (Turcia) și C. Trachez (Fran
ța . C. Duțu a participat din nou la 
..'.._rșul de floretă — mai ales că, 
aici, programul n-a mai cuprins și 
proba de spadă, clasîndu-se pe locul 
V. Și de data aceasta victoria a re
veni; lui H. Hein (R.F.G.), urmat de 
francezul Leseur și sportivul sovietic 
Stankovici.

tem, in campionatul De hochci

STEAUA ȘI DINAMO ÎNVINGĂTOARE

Modesto FERRARINI

(Continuare In pag. a 2 aj

Ce frumos este pe pîrtia de la Clăbucet iarna! Nu-i păcat s-o neglijăm? 

ț'otoi S. BACKSY

MIERCVREA CIVC. 20 (prin tele- 
; foni. — înainte de a relata despre 

partidele de azi (n-r. ieri), merită să 
I' revenim cu cîteva amănunte asupra 

meciului de joi. dintre Steaua și 
Sport Club Miercurea Ciuc. Partida 

Ia fost echilibrată, dinamică și spec
taculoasa. timp de aproape două re
prize. după care au intervenit Insă... 
arbitrii, mai precis erorile de arbi
traj comise de perechea G. Mureșa- 
nu și FI. Gubernu. Aceste greșeli 
au influențat chiar și evoluția sco
rului. Dînd decizii contradictorii (ne- 
ținînd cont, uneori, nici de noile 
modificări ale regulamentului), cei 
doi arbitri’ au scăpat din mînă par
tida, fapt care a dus la unele ma
nifestări nesportive din partea am
belor echipe : Varga (Steaua) șl 
Bașa (Sport Club) au fost eliminați 
pentru 10 minute și, respectiv, pe 
toată durata meciului. în urma ho- 
tărîrii Comisiei de disciplină, cei 
doi sportivi au primit un ultim a- 
vertisment (ținîndu-se cont de îm
prejurările în care au fost eliminați), 
iar arbitrului G. Mureșanu (Bucu
rești) i-a fost retras dreptul de a

conduce în turul actual. Acum, des
pre meciurile de azi (n.r. ieri) :

STEAUA — DUNAREA GALATI 
6—1 (1—0, i—o, 4—1)

Meci echilibrat, cu multe ocazii 
ratate de ambele părți. Era evident 
că Steaua își păstra forțele pentru 
derbyul de duminică, cu Dinamo. 
Trebuie însă menționat și jocul cu
rajos al gălățenilor, echipa militară 
nereușind sâ se desprindă mai clar 
decît în ultimele 10 minute ale par
tidei. Au marcat : G. Szabo, Fodorea 
(3), Kemenes și Herghelegiu pentru 
Steaua, respectiv Trăușan. Au arhi- 
trat bine și autoritar ’p. Kedves și 
A. Balint (ambii din Miercurea Ciuc).

DINAMO — S.C. M. CIUC 
4—2 (1—2, 2—0, 1—0)

Au marcat : Bandas, Pană, Huțanu 
și Tureanu de la Dinamo, respectiv 
Gali și Rusev de la Sport Club. Au 
arbitrat corect și autoritar Fi. Gu
bernu (București) si G. Tasnadj 
(Miercurea Ciuc).

Zoltan MOBYAY — coresp,



Pag. s 2-a Nr. 7212

ÎN MUNICIPIUL SATU MARE

CREȘTE EFICIENTA SPORTULUI DE MASĂ
Șl VALOAREA PERFORMANȚELOR,

SE PUN BAZELE UNOR NOI REALIZĂRI
La Satu-Mare, oamenii au fti- 

Ceput, de mult, să privească spor
tul ca pe o componentă a existen
ței lot. De aceea, mai ales in ulti
mii ani, s-au depus mari e::r. 
și s-au făcut multe lucruri pentru 
dezvoltarea educației fizice și Spoi
tului, ătît la nivel de pefefbrtataMk. 
cit si bineînțeles, de masă. Au apă
rut în ultima vreme teren rr. s 
baze sportive puse la dispoaftia 
Sportivilor fruntași, participaa|i la 
diferite competiții cu caracter ja- 
dețean Sau republicam preeui® â 
un mare număr de cetățeni e*re 
practică educația fizică s> MX* tal 
pentru a-și întări sănătatea, fii cea 
mai mare măsură.
Care beneficiază de toate caatetete 
atît materiale cit și de instntee pe 
plan sportiv. Pentru ei a tov c-e 
ată, la nivel de tbunidprâ. • «coa
lă sportivă cu patru secții (atle
tism, scrimă, baschet ?. £---«■ 
că), bar, bâza materială • aportu
lui din Satu-Mare este in coafiMt 
creștere. într-uh vast plan de per
spectivă este inclusă corutrwția •-

PREGĂTIREA ATLETICA 

NU-I PRIVEȘTE DOAR 

PE... ATLEȚI!
Toți cei ce au văzut evoluînd e- 

chipa feminină de baschet a Rqmâ- 
niei la Burgas și Varna, mai de a- 
prerpe sau fhai de departe (prin in
termediul televiziunii, care a făcut 
na enorm serviciu acestui sport, 

uîhdu-i frumusețile) stat una
nimi in a recunoaște înaltul spirit 
de luptă, combativitatea formației 
noastre, calități care i-au ușurat ca
lea «pre elita baschetului european.

Sntem datori, din acest loc, să 
eapritbăm toată știrba pentru antre- 
nerui emerit Sigismund Ferencz, a 
cărui contribuție la reușitele echipei 
nu este cu nimic mai mică. Gîndirea 
sa tactică, capacitatea de a sesiza pe 
loe siâbieiuhiit adversarului și a 
drta instantaneu antidotul au impri
mat formației noastre manevre sur- 
prinzătoare pentru concurente, din- 
tj-i cel puțin uh avantaj psihologie 
tind h-a fost posibil ehiar unul de 
fa**- ,, .Subliniind aceste merite, nu putem 
sruti echipa re mini de observații 
latkHe si-i îndrume pașii In viitor. 
Cei flsai evident dintre defectele for- 
— aț ei tioastre a fost slaba pregătire 
atletică. în conjunctura unei echipe 
Kytite de jueătoare-gigant, lupta sub 
oanoul advers «au propritț devine o 
acerbă urmărire a balonului, o crîn- 
:er4 dispută în care decisive pentru 
reușita sint detenta, elasticitatea și, 
latetea urinei, forța. Iată tot atîtea 
cabtlți atletice absente îndeobște din

arsenalul jucătoarelor noastre. Pre
cum era, clar pentru oricine, că nu
mai asemenea însușiri pot îngădui 
atît de importantă inttare în. posesia 
mingii, bare hotărăște în final soarta 
unui meci de baschet.

Nici în privința alergării nu există 
motive de mulțumire, dacă luăm în 
considerare mai ales jucătoarele mai 
înalte. Regruparea în apărare se face 
destul de lent, iar contraatacurile ba
zate pe viteză sint foarte rare. Or, 
în jocul modern, acestea sînt două 
din fazele-cheie.

Iată de ce considerăm că paralel cu 
pregătirea elementelor de îndemînare 
și suplețe (adesea exclusiv lucrate 
în orele de antrenament), se simte 
nevoia exersării curente, a perfec
ționării calităților atletice pomenite. 
Firește că de absența acestora nu pot 
fi învinuiți antrenorii lotului, ci în 
primul rînd antrenorii formațiilor 
divizionare care furnizează elemente 
pentru echipa națională. Știm că ob
ținerea dualității „îhdemînare-pregă- 
tife atletică" este un proces delicat 
și de mai lungă durată. Dar știm la 
fel de bine că formarea unui jucător 
complet nu este posibilă fără împle
tirea acestor elemente intr-un tot u- 
nitar.

Iată uri subiect de meditație pe 
care-1 supunem federației de specia
litate.

Victor BANCIULESCU

RINDURI DIN SCRISORILE DV.
• „S-a sfîrșit șl mult aștep

tata finală a Cupei Davis. N-am 
să uit niciodată travaliul enorm 
în teren fel lui Tiriac, patrio
tismul său fierbinte. S-a bătut 
cum se spune „ca un leu“. N-am 
întîlhit om care să aibă altă pă
rere. De supercampionul nostru 
Năstase ce să spun ? Tare su
părat sînt de faptul că tocmai 
cînd a jucat în fața noastră n-a 
reușit să fie el. Ce păcat că n-a 
reușit să fie bine pregătit pen
tru această finală...” (IULIAN 
NENCULESCU, Cartierul Titan, 
București), Evident Țiriac, lup
ta lui, ar putea cămine model 
de neegalat in ceea ce privește 
spiritul sportiv, patriotismul do-

Desen tie N. CLAUD1U

SCTBT TAKjOT COMP VIA TT»

Secții afiliate •■
Asociații sportive M
Sportivi legitimați SM
Echipe divizionare (A. B. C «a 1
Sportivi în loturile reprewau- « 4
Profesori de edaeave f.r; i M
Antrenori
Instructori sportivi
Arbitri si
Baze sportive n

CB eram- 
e te u-ntenr*. am.

nei săli a sporturi:- - *
țațe de 2C00 de locuri ț: 
săli de scrimă. Este prevLr--. 5* 
asemenea, ca în ar.': IK"*— 
se dea în folosință o franoead rarii 
de Spoft și agrement al cățel pauns 
central să fie dMMrtiWt de tfttee 
un cochet stadion tMtateip*! Ite 
apropiat, Se dă în ti *ta-
dalia sportivă Someșul. • pepirt- 
rie nouă, cu patru piste

j>tf ai teeteff ftamar. marc C“>- 

fmsrav wsiBi# • 1b *
C Rirtr •«!•!

Cil VA DURA HAOSUL DIN CAMPIONATELE REPUBLICANE?
sntem In măsură să facem publi
citate* firească, să ținem la curent 
p* r.titerii noștri eu desfășurarea 
catar mai impertante competiții in
terese aie tenisului de masă. Toate 
Mtfe lucruri surprinzătoare se pe
trec pentru că. deși federația de 
specialitate a dat dispoziții catego- 
r ce. totuși cluburile nu anunță din 
■ sp data disputării jocurilor, iar 
fistic de resort nu a luat măsuri 
Ia eenaeeință.

Iată • situația de-a dreptul incre
dibili. La sCrșitul acestei săptămîni 
este programat derbyul campiona

tului feminin, Voința Arad — Pro
gresul București. Amănunte am a- 
flat îhsă abia după ce am avut o 
convorbire telefonică la Arad : me
ciul se va juca duminică dimineața, 
iar întîlnirea masculină dintre ace
leași formații se va disputa azi după 
amiază. în rest nu știm nimic alt
ceva, deși pe programul acestei e- 
tnpe mai sînt înscrise încă trei 
partide (Voința Buc. — Spartac I 
Buc. — fete, Comerțul Tg. Mureș — 
C.S.M. Iași, Voința Buc. — Spar
tac II Buc. — băieți). După clarifi
cările așteptate voni reveni.

vedit pe un teren de tenis. Pe 
sportivul Năstase — îl criticați, 
încercați să-1 înțelegeți însă pe 
omul Năstase. Dacă ați făcut 
sport știți ce înseamnă să ți se 
crispeze mîna sau piciorul toc
mai fiindcă vrei să fii foarte 
bun. A capotat în aceleași con
diții echipa de fotbal a Româ
niei, Ia fel s-a comportat Me- 
treveli în fața publicului său, 
tot intr-un meci de mare răs
pundere. Nici Ilie al nostru n-a 
reușit să-și înfringă emoția care 
i-a crispat brațul.

• „Sînt indignat pur și sim
plu de ieșirile huliganice ale 
lui Răducanu. Cu gîndul la fap
tul că își „alege" adversari slabi 
pentru manifestări, m-am gîn- 
rîit să-i dedic un catren : „Dacă 
e la o adică / Că-i așa puternic 
Rică / Să-l provoace atunci Ia 
grei / Pe „micuțul" Cassius 
Clay.” (SEXTIL VASILOVICI, 
Gura Humorului, jud. Suceava). 
Ce păcat că lui Răducanu ii 
lipsește mai mult decit un ca-

tren pentru a se schimba în 
bine. Stăpinire, de pildă, un alt 
mod de a gîndi etc.

• „Am auzit că Ion Țiriac 
are doi copii : Cleveland și 
Chăribtte. Este fără îndoială o, 
figură de stil, nu ? Sau este a- 
devărat ?“ (MARIAN LUPU, bloc 
B 11, Țiglina III, Galați). Ca 
să mergem pe aceeași idee, la 
ora actuală Țiriae are trei copii. 
Pe al treilea îl cheamă Bucu
rești.

• „Prin ce intervenție aș pu
tea obține un abonament la zia
rul dv ? Tratativele mele cu 
poștașul, cu poșta centrală din 
Arad au răftias fără rezultat”. 
(NTCOLAE EIBERT, str. A. 
Bernat nr. 12, Arad) Nu avem 
nici o posibilitate de „a porni 
intervenții" în ceea ce privește 
abonamentele. Oficiile PTTR 
sînt singurele care pot face ceva 
în această direcție, în funcție 
de tirajul ziarului.

• „M-a frapat fraza dintr-un 
material publicat în ziarul dv 
și anume că Năstijtascu i-a pus 
o talpă lui Olteanu, fără inten
ție. Eu știu că „talpa" nu-i ad
misă de regulament. De ce a 
pus-o? (COSTAN I. GHEOR- 
GHE, str. V. Babeș nr. 1, Baia 
Mare). în articolul la care vă 
referiți, nu se spunea că Năs- 
turescu n-a pus talpa, ci se 
arăta că n-a avut intenția de 
a-1 accidenta grav pe Olteanu. 
Cert este că rapidistul. la ex
periența sa, nu trebuia să folo
sească talpa în atacarea mingii. 
Regulamentul o interzice toc
mai fiindcă e periculoasă. In 
fond aveți dreptate. Cu inten
ție sau fără, ajungem la vorba 
bătrînească : „poți să-i spui 
pardon, după ce i-al dat in cap 
la om“.

• „Trimiteți-mi urgent foto
grafiile lui Țiriac si Năstase. 
Contra cost, bineînțeles" (NA
DIA MARINESCU, str. Ana I- 
pătescu 5, Pitești). O veste 
proastă: n-avem a vă trimite 
fotografiile cerute nu numai de 
dv. ci și de alți mulți cititori ; 
și o veste bună : în librării, 
chioșcuri de difuzare a presei 
au apărut fotografiile pe care 
le căutați. Cum vreți dv. Con
tra cost.

Șl MÎINE, ÎN CAMPIONATELE DIVIZIONARE

^ AUTOMOBILISM I
oc- ___________________3

SE DĂ STARTUL

ASTĂfl 

fel tÂLM

ORGANIZAT DE
Astăzi dimineață se v= 

tul, din șapte mari -
(București, Cluj. Cra vj C -sa« - 
ța. Iași, Suceava si Taamt* I* 
primul Raliu a.:;-—. : 
chis câștigătorilor de 
la sistemele Loto —
Concursul, pe care eons. te-he 
deosebit de interesa.-.- . s .- 
întrecere peste 59 de r-?- : -—t. 
car< pleci nd din ofatete aate—te, 
se vor îndrepta, mai tail 
Sibiu, locul comun ‘ ’
prima etapă a ccirr-

Distanțeie Iași — 5 : -
rești — Sibiu, Timișoara — 5 :' 
etc., vor fi parcurse ir ' 
respectare întocma a rer— 
circulație, eu obligat-a. Ls c > 
din partea concur*'’ .- «
licita vifea pe carnețele de tar# 
cu marcarea ore: de : -
centrele, indicate în mod rpe-r • 
de către organizatori.

Etapa a două a Rii _ - ’-
desfășura mline, dum r. cA. -

PREDEALUL AȘTEAPTĂ OASPEȚI
(Srmare din «•

gospodar, s-a preocupat _să-s& taci 
sanie" încă din vară- Așa «e e*- 
plică faptul că am af at te 
te multe amenajări, renoatei Rte 
vile și cabane — din Puteai te* 
din preajmă) începute iac*** te** 
ți, în prezent, terminate. 1* pri«< 
rînd este vorba de o set* te I*- 
Crări de întreținere, curerr* — 
cuieli, zugrăveli, repara:, d» "ta 
biber și instalații de lacâ t ta - 
tăcute la toate vi.e.e - - '
la cabane. Ndttliți' Cabana ^taaaa 
Secuilor a fost complet reateada. 
are acum incălz re te- • ■ ~
rentă, dușuri, b
toareț Vila „Arieșul- ~ 
este și ea renovată, tacctepartateta- 
tătă, cti grad de confc~. “L 
restâttratttului „Cioplea” I *-te țț- 
Cul o serie de lucrări de —--re
dare ; vila „Vidul ca tef «fcte- 
gă căbanâ Pîriul Rece «stei? 
iarna cu încă.:
vată, cu grad spoilt te enfltnrț; 
lucrări importante Brut
„Dimbul Morii", la .Heato* — 
prezent construcție nouă «tata* 

Ar mai fi de spus că esta
nată aprovizionarea ran ti ei-* *- 
cabanelor cu toate cete necesare 
legume. eohsărVe. ape ta.r.-era*»*

ÎN SFIRȘIT, ATENȚIE RuDEtOS
SA HA CE

Sîntem în situația p^cută te a 
putea așterne pe hirtie ș. vest : rr 
în ceea ce privește baza matervaiâ 
din Predeal. Pînă nu detejlU • 
furtriă brgâftifeator.câ cwtei — 
bazele Predealului a perflate* 
întreprinderi de exploatare stan Etaa- 
șjov ! 1 — împiedica un reriitete-t 
îh SCfeastă direcție. Tn 19H. insă. 
Predealului i-a fost dat sprt gos
podărire ceea ce este ■ 
ne-am hotat Cu satisfacție pHtoAte 
semne bune Acest oraș are ie pre
zent un teren mare, frumos, ta-u 
minizat — pe care se poate ,-r 
baschet, volei, tehis și har::: — 
astfel amenajat Incit j» timp =- 
nii pohte fi transformat ușor ir. r 
tinoar artificial. Va reînvia și te
renul de fotbal. Atribuit edililor 
orașului, aceștia au ?i decretat re
novarea' lui. In prezeht, au început 
unele lucrări, fiind prevăzută 
drenarea terenului, gazon area. îm
prejmuirea. construirea unei tr-b :- 
ne. mărirea vestiarului, reamenaj.
rea pistei ș.a

LOTO-ftOOtSmT
jar*. • «rar OHbt'i .
- —iMfrT WR- ® ** •• 'VRE
— Sten — Ta* — »*.*■*’.
tar» w 5 *b “te ta a-^te* teta

.-* m rta* <a* aar» ta te«e-«- 
taS* a* tMM* tetaeta-taC
Ma e» Mt tuteto Rte * fătata 
pmni.tart uteri®»’»- •» tete
le rt ta- ritotata - *
dspta rrifitata»» •

• sndM 4R wUbRL w 
itfflMK. * • Win* M 

abmE a Sr-m f» ft tsRtw-
1rr?» >r*- 

m • • ft»
. I !< BBtel 4B 11* W toMi i».

țfT W O Cft**
MW w j*on *

xlTHA"41 • 4B4MT.
fț fteț - ț» taf ; W •’ f ’• • JP ’

t JteKtae ’ Ata < **r aî firtio. .

Dtoe* te AL CLENCIU

•A

La M&br’e rașrr-e rs

a atarit ♦ srtete t F-revt.^ sra r*- 

je : JPctxa te atai a-are săei a* **ă-

pin deși acesta i-ar putea fi; Mi 
nisierul Turismului Consiliul popu 
iar al orașului Oficiul județean de 
turism Brașov sau Ruza de trans
porturi turistice pe cabla. Firi

> VOLET I

vdprt. party se deteriorează mereu, 
ia prereac este — in multe por- 
ttaaă — cu tropi mari și dîmburi, 
teteterivi dc periculoase". ,.ln acest 
ta aa n mai fi luminată pe timpul 
Oatate Aa» asuntat întreprinderea 
de etertrieitate ei na rom mai plăti
:-«*am**l de eaergie electrică — 
tea* *a siatem *oi «țipinil piritei 
— st aceștia aa tăiat curentul". „Ne 
bate riadul U punem sus o ba
rieră ți s-e facem pășune".

♦
B neînțeles, th problema aihena- 

r*r j stațiunii Predeal — pehtru 0- 
dibr.â turism și schi — râmîn a fi 
m te de făcut Apreciem însă că, 
- p- - pa!, avînd in vedeta tocmai 

seror^i care se apropie, trebuie re- 
rolvată atribuirea gospodăririi pit
ici de la Clăbucet... cuiva. Noi 

sugerăm ■ Consiliului popular al o- 
rașului (care ar dori să se ocupe 

e ea) sau Bazei de transporturi tu
ristice pe cablu (de fapt, principalul 
oeneficiar a) pîrt-ei). N-ar fi rău. 
de asemenea, ca în Predea] să exis- 
:e ma: multe centre de închiriat 
materiale sportive și— mai ales — 
-entre de învățare a schiului.

Celelalte probleme, de înfrumuse
țare a Predealului, de cazare și ali
mentare e turtȘtdor și sport vilof <v 
vin aici le lăsăm In seama edililor 
orașului, a Oficiului județean de 
turism P.-edea! — gospodari recu-

mese replica revelației actualului 
stana. VBturnl Bacău, care a în- 
^aa te te^Ăatare pe Politehnica 
Gin * Progreso! București. Vor 
reali *a ■*• rezultat favorabil e- 
1MW M ▼. Petrișor * Greu de pre- 
s*.ta_s peetr. că si eraiovenii au 
taetatat ta pcitoi al si nu siht dis- 

să cedeze iarăși un meci în 
prcprlj. Cu avantaj valoric 

•bertenă tak* Aeei-.r. • ecestei e- 
îpe eeri pe* gazdă : Steaua Gn 

țiii Eteetrei — simbdtă de la ora

RUGBY
î>vpă o ferrerapere de 27 de zile 

— nscftri. ta Capctalâ. se reia cam- 
gbtatatol ihrtte: A la rugby. In 
create per-.eedi. reprvrer.tatira ță- 
-. :-taiere a efectuat un merituos
fcmea ba Anglia, după care jucă
tori; s-*u reftttora la cluburi. Săp- 
tlTusa aeeasta toate divizionarele 
A S-au arirera* pentru etapa a 
!X-a. ar*nd efectivele complete.

Acum, te reluarea întrecerii, în- 
trer.pte încă de 1a 24 septembrie, 
cînd a avut loc ultima etapa, se 
cuvine să aruncăm o privire îna
poi. spre clasamentul campionatu
lui. După cum se știe, in acest an. 
liter nedetrohat pînă acum, este 
echipa clubului Steaua — care con
duce avînd un avans de trei punc
te — urmată de alte cinci echipe 
Farul. Știința Petroșani (10 p.), 
Dinamo, C.S.M. Sibiu și Vulcan il8 
p.). De remarcat că în acest plu
ton fruntaș au apărut formațiile 
CSM Sibiu și Vulcan și că din el 
lipsesc Universitatea Timișoara și 
Grivița Roșie. în prezent cu o e- 
ch:pă în plină întinerire. Merituos, 
fără îndoială, locul Farului (II) 
care tatonează îndeaproape „XV”-le 
militar.

Etapa a IX-a, începe încă de as
tăzi. in Capitală, unde Steaua în
tâlnește curajoasa echipă a Vulea- 
hului. Mîihe, duminică, au loc ce
lelalte meciuri, fiecare deosebit de 
important pentru configurația cla
samentului. Derbiuri. la Constanta 
și Bufeurtști : Farul — Uhiverslla-

HANDRAL
Mîine sînt progrătnate partidele 

celei de a VIII-a etape feminine și 
a Vl-a masculine, din cadrul cam
pionatelor de handbal, divizia A. 
Că de obicei și această rundă aduce 
eîteva jecuri extrem de importante 
pehtru configurația clasamentelor. 
La fehiiniri, Timișoara găzduiește 
derby-til primului tur, formația 
eampioană Universitatea Timișoara 
primind pe teren propriu replica 
oeupantei locului secund, IEFS 
București. E greu să dăm un pro
nostic la acest tneci, căci bucu- 
reșteneele sînt în formă, iar timi- 
șorencele n-au mai pierdut de mult 
timp un joc acasă, și cu atît mai 
puțin acum, cînd Metzenrath — 
restabilită — a reintrat în forma
ție. Celelalte partide din etapa fe
minină sînt Constructorul Timi
șoara — Universitatea București, 
Rulmentul Brașov — Textila Bu- 
huși, Progresul București — Voința 
Odorhel și Rapid București — Mu
reșul Tg. Mureș.

La masculin, runda a Vl-a pro
gramează derby-ul codașelor, în 
care se vor întîlni — la București, 
pe terenul Voința, începînd de la 
ora 15.30 — Voința București și 
Dinamo Brașov.

Echipa campioană, Steaua, are de

BASC H ET ■
a As'.fezi și mîine în etapa a II-a 

a diviziei rhasculine A, se dispută 
următoarele meciuri; ICHF - Poli
tehnica București, Voința Rapid,
Steaua — Politehnica Cluj, Dinamo 

18, în sala Progtastil), „tî“ Cluj 
(în fața Voinței Arad) și Rapid (în 
fața Tractorului Brașov).

La fete, dincolo de cuplajul de 
la Dinamo, vedem partide echili
brate la Constanța (unde Farul îh- 
tîlneste pe Constructorul București), 
la Sibiu (C.S.M. — I.E.F.S.) și la 
Cluj („U“ — Ceahlăul P. Neamț), 
în timp ce Penicilina Iași pobnește 
ca mare favorită în jocul din Ca
pitală cu noua promovată, Univer
sitatea București.

SE REIA 
DIVIZIA A...

tea Timișoara șl Dinamo — Știin
ța Petroșani. La fel de interesante
- :! - .-iie Politehniea Iași — Spor- 

tal Stadențesc. Precizia — C.S.M. 
Sibiu sau Gloria — Grivița Roșie. 
Des. pare eiitios, toate aceste în- 
tRniri apar ca deschise oricărui re
zultat. Valoarea apropiată a com
batantelor ne face să apreciem Că 
nu sint excluse — nici de astă 
dată — victoriile în deplasare. 
Parcă singurul rezultat cate poate 
fi pronoaticat este acela dintre Rul- 
mratai Birlad și C&M. Suceava, 
in rare formația gazdă este greu 
să piardă.

înainte de a vă pune la dispo
ziție clasamentul — asa cum a 
rămas el după desfășurarea etapei 
a VIII-a — tetă arbitrii jocurilor 
din Capitală ■ Steaua — Vulcan 
(Rene Chiria») ; Dinamo — Știin
ța Petrosan: (Alexandru Lemnea- 
nil; Gloria — Grivița Roșie (Pe
legrin» D Eelessis). Iată și clasa
mentul valabil numai pînă astăzi 
după amiază :
L Strana • 7 9 1 134: H E
L Faru: • 5 1 2 191: <4 13
S $tunta isecoyani s 5 1 t 8T: 35 19
4. Diâaino 1 5 9 3 Mt: âî 18
5. C.S.M. Sibiu 9 5 • 3 ?9: «
G. Vu-can 1 9 • 3 M: 82 !8
7. Vnlvershatea Tuni». i 4 • 1 135: 33 15
8. Politehnica Iași t 3 2 3 35: !t
9 Rulmemul Biriad t 4 • 4 34: 7»

19- So studențesc • 3 1 4 37: 13
ÎL Gr. Roșie 8 2 1 5 54: â» B
12. Precizia Săoele 8 1 2 3 32* 32 12
13. Gloria 1 • 3 5 29: 79 U
ÎL e.S.M. Suceava 8 1 1 C 44:143 11

MIINE, DERBY-UL 
CAMPIONATULUI FEMININ

susțihut o nouă întîihire dificilă, e- 
vdluînd la Baia Mate îh cofnparlia 
formației Minaur — revelația de 
pînă acum a campionatului. Uni
versitatea Cluj joacă acasă cu Po- 
litehhica Timișoara, iar Trotușul cu 
Dinamo București, în Vreme ce iu
bitorii handbalului din Capitală vor 
mai putea asista în această rundă 
și la meciul Universitatea Bucu
rești — Independența Sibiu (teren 
Tinetetului, de la ora 11,15).

Iată și clasamentele campionatu
lui, înaintea etapelor de mîine :

FEMININ
i. Univ. Tim. 7 7 0 0 91—66 14
2. IEFS București 7 6 1 0 95—33 13
3. Untv. Bucufești 7 4 1 2 87—75 9
4. Rapid București 7 3 1 3 71—66 7
5. Constr. Timișoara 7 3 1 3 71—68 7
6. Textila Buhuși 7 2 2 3 64—71 6
7. Voința Odorhei 7 2 0 5 71—61 4
8. Rulmentul Brașov 7 2 0 5 71—31 4
9. progresul Buc. 7 2 0 5 53—83 <

10. Mureșul Tg. Mureș 7 1 0 6 43—73 2

MASCULIN

î. Steaua 5 5 0 0 98—63 10
2. Unlv. București 5 5 0 0 79—54 10
3. Poli. Timișoara 5 3 0 2 77—72 6
4. Dinamo Buc. 5 3 0 2 rt— 63 6
5. Trotușul 5 3 0 2 51—61 6
6. Independența 5 2 1 2 76-73 5
7. Mtnaur B. Mare 5 2 0 3 68—54 4
8. Unlv. Cluj 5 1 1 3 70—74 3
9. Dlnamo Brașov 5 0 0 5 65—91 0

10. Voința Buc. 5 0 0 5 53—91 0

ETAPA A DOUA, 
LA FEL CA ACEEA 

INAUGURALĂ?
— Academia Militară, Universitate. 
Cluj — IEFS și Universitatea Timi
șoara — Farul După acalmia (mai 
bine zis apatia) care a caracterizat 

etapa inaugurală, nu îndrăznim să 
avidențiem, ca fiind mai interesant, 
vreun meci. Totuși, sperăm...

• Baschetbalistele de la Arhitectu
ra (divizia B) pleacă azi în Polonia, 
la Poznan, dind astfel curs invitației 
clubului A.Z.S. Formația pregătită 
de prof. M. Bărbulescu va evolua, în 
cadrul unui turneu, alături de A.Z.S. 
Poznan și de o formație cehoslovacă. 
In continuate, Arhitectura va juca 
la Brno, unde a fost invitată de e- 
chipa de baschet a clubului sportiv 
uniVef-sitar.

• Fetele ae Ia Politehnica Bucu
rești susțin, înaintea startului în di
vizia A, un turneu de verificare în 
Cehoslovacia. Ele vor Juca la Praga, 
Pardubice, Btho și Bratislava.

• Selecționata feminină UCECOM, 
alcătuită din jucătoare aparțihînd e- 
chipelor divizionare Voința, pleacă 
mîine la Budapesta pentru a lua 
parte la tradiționalul turneu, la care

LUPTE
Duminică se dispută întrecerile 

celei de a doua etape din cadrul 
returului campionatului republican

Victor Dclîpschi (Dinamo Bucu- 
taști). medaliat cu bronz la Jocu
rile Olimpice de la Milnchen, va 
concura mîine în fața spectatori
lor bucurețteni lată-l finalizind un 
tur de cap la ultimul antrenament

Luni 23 octombrie 1972, în salo Dalles 
„SPORTIVII ROMÂNI LA CEA DE A XX-A EDIȚIE 

A JOCURILOR OLIMPICE"

Centrul de cercetări științifice 
al C.N.E.F.S. și Consiliul muni
cipal pentru educație fizică și 
sport București, în colaborare cu 
Universitatea populară P.ucurești, 
anunță deschiderea cursului în- 
vățămîntului de specialitate re
zervat sportivilor fruntași, in
structorilor, antrenorilor, tehhi- 
cienilor, activiștilor și profesori
lor de educație fizică.

CITIȚI REVISTA

SPOIfl
NR. 19

La toate centrele de difuzare 
a presei puteți găsi revista 
„SPORT" nr. 19, din al cărei cu
prins spicuim :

• A 61-a finală a „CUPEI 
DAVIS" — fotoreportajul întîl- 

participă selecționalele similare din 
Ungaria, Cehoslovacia, Polonia și 
Bulgaria.

• Colegiul central al arbitrilor a 
stabilit ca următorii arbitri să con
ducă meciurile ediției 1972—1973 a 
diviziei A: la băieți: A. Atanasescu, 
G. Chiraleu, dr. D. Chiriac, I. Di- 
nescu, N. Iliescu, C. Megulescu, Em. 
Niculescu, I. Petruțiu, M. Rizea (Bu
curești), G. Dutka, E. Hottya (Ora
dea), dr. I. Știrb.u, I. Szabo, Fr. Took, 
Ei Sarossy (Cluj), A. Balas, G. Be- 
rekmeri, V. Kadar (Tg. Mureș), D. 
Crăciun (Brașov), dr. M. Aldea (Plo
iești): la fete : V. Bordeianu, M. Cu- 
nicer, C. Dîrjan, S. Filoti, M. Negu- 
lescu, P. Pasăre, M. Tănăsescu (Bu
curești), G. Mahler (Satu Mare), E. 
Kuglis, G. lonescu (Oradea), A; Ca- 
raman (Timișoara), St. Grecu (Tîrgu 
Secuiesc).

ÎNTRECERI 
INTERESANTE

de lupte greco-romane pe echipe. 
Cele 18 formații din primul eșalon 
al țării se apropie cu pași repezi 
de finalul competiției, la sfîrșitul 
căreia se va decerna învingătoarei 
titlul de echipă campioană. în a- 
fara etapei de duminică, pentru 
desemnarea finalistelor competiției, 
formațiile angajate în întrecere se 
vor mai întîlni numai de două ori : 
la 5 și 26 noiembrie. Așa stînd lu
crurile, lupta în cele două serii de
vine tot mai interesantă, orice 
punct cîștigat fiind foarte impor
tant pentru configurația clasamen
tului final.

Etapa de duminică programează 
eîteva întîlniri echilibrate, în rîn- 
dul cărora le amintim pe cele de 
la București și Pitești. C. S. Pitești 
va prim: replica echipelor IPROFÎL 
Rădăuți și Metalul București. La 
București (organizatoare Progresul) 
formația gazdă va întîlni pe Dina
mo București și A.S.A. Cluj.

Celelalte întîlniri : SERIA EST : 
Aluminiu Slatina — Rapid — A.S.A. 
Bacău (la Bacău) ; Dunărea Tul- 
cea — Steaua — Dunărea Galati 
(Ia Galați) ; SERIA VEST : Olim
pia Satu Mare — Electroputefe 
Craiova — Vulturii Textila Lugoj 
(la Craiova); C.F.R. Timișoara — 
Crișul Oradea — Steagul roșu Bra
șov (la Oradea).

Lecția inaugurală va avea loc 
luni 23 octombrie la orele 12,30, 
în sala Dalles (Bd. Bălcescu 
nr. 22). Tema : „Sportivii români 
la cea de a XX-a ediție a Jocu
rilor Olimpice". Expunerea va 
fi făcută de conf. dr. Nicu A- 
lexe — directorul cursului.

Va urma un film artistic.

nirii dintre tenismenii români și 
cei americani, cu cele mai fru
moase fotografii ale intilnirii.

• De vorbă cu recordmaha 
mondială ARGENTINA MENIS, 
în cadrul reportajului cu valo
roasa noastră atletă. Argentina 
oferă o fotografie cu autograf 
tutufor cititorilor revistei.

• In paginile de FOTBAL : 
„La echipa națională conserva
torismul pare repudiat’, „RADU 
TRO1 — o promovare spectacu
loasă", „Primii pași în cupele e- 
uropene", „Să ne cunoaștem ad
versarii — RAPID VIENA și 
REAL MADRID” etc. etc.

Procura ți-vă din timp revista 
„SPORT" nr. 19



Nr. 7212

IMPERATIVUL ETAPEI

G. WCOUUSC-

O NOUA ETAPĂ

ROMÂNIEI"

Pag. a 3-a

STEAGUL ROȘU — F. C. ARGEȘDINAMO

UNIVERSITATEA CRAIOVA

.rr I ■

BACAU

sîmbată dimi-

OCTOMBRIE

PETROLUL - FARUL

< *n
J

Rapid, nu va putea juca.

taa TESCt’i.

ne

a 
cu

el se 
după

1—1
1—1

vw eă

1969/1970 
1—0 
4—0.

ie i ’e 3M» «ran.

doaiă cu .Cupa

decesului tatălui său. surve- 
nl acestei săptămîni. 
va afibia următoarea 

fTiix) — Marga- 
Vetica. Ctomănescu 

— Mloc. Dem- 
PinX Stabătă 
a-:; vor pleca 
ea gfndul măr- 

râ McuJescu -să re- 
taă Hei *et acasă, in

ANTRENAMENTE, 
FORMAȚII PROBABILE

Universitatea, omul cu cele

în
va
e-

obleMenGo i — 
ge pină la el ?“
pleca spre Craiova 
neața cu autocarul.

„CHEIA" MECIULUI :
FORMULA UNIVERSITĂȚII

Datele problemei se modifică 
funcție de formația pe care o 
alinia Craiova. Oricum, derby-ul
tapei promite uh meci de calitate 
și va constitui încă o „probă de 
foc“ pentru revelația etapelor de 
pînă acum ale Diviziei naționale A, 
Jiul Petroșani. (Mircea TUDORAN).

REZULTATE DIRECTE:

1—1 și 1—0 ; 1970/1971 : 
și 0—1 ; 1971/1972 : 0—3 și

nea hreruhj

„CUPEI

ARBITRAJE ABSOLUT ECHITABILE!
Un prim sfat pe care ne-am pends să-4 adre

săm echipelor ttoâStfă, îâ fflâufitfaheâ âCeăîe 
brici, viza jocul propriu-zis al rtivirâwvar»Vw a, bb 
sfat-indrumare spre adevăratul fotbal; acei fot
bal echilibrat, de siguranță in faza de aFănsre^ 
dar si de curaj in momentul mmiri M1LW)
luțiile de pe propriul teren, cit s ia acelea tta 
deplasare. NUMAI JOCUL ELIBERAT DS COfo- 
PLEXE. SCOS DE SUB MAP.
FUXCT" — apreciam —
DUMINICA DE DUMINICA, HHIPWJt KOAS- 
TRE CU UN FOTBAL CURAT. RATION KL CARE 
SA CONFERE COMPETIȚIEI ML 1 FlriWy. 
TUL CE FOND NECESAR DEZVOLTĂRII. N 
ULTIMA INSTANȚA, AL PROGRESULUI

Le sint însă, create «iivizibearelee A. «tapă de 
etapă, condițiile optime pentru peîctiEîrea eres- 
tui fotbal eliberat de orice eempteae * As elri Ml 
DEPLASARE, posibilitatea să-și desf&soere >t<riri 
nortnal. să-și etaleze toate cunosafitrie acamjis-» 
la antrenamente și, nu o dată, probate fo țdfU» 
dele disputate de ele la domiriBu ? Dfo —favwfc» 
răspunsul nostru nu poate fi .sută 
mativ, întrucit cronicile de lur.i. apndțfMe «*• 
vatorilor federali, incritnineBeă atttBĂĂBha vrBra 
dintre arbitri față de forma; .ie VIZITA" APE 
Cad stele de pe epoleții cavalerilor fMetfldL 
novați de a fi apreciat total diferit faaitdl |MC»- 
cut îtl cele două suprafețe de pedeapsă, fi ae 
aduce frecvent tușierilor culpa de a BB vadea 
decît ofsaidul echipei aflată in rkplnnrr. Cte »• 
curaj să ataci, în aceste condiții, Btetegcaete de
fensivei adverse cînd te paste perieotnL» iteplac»- 
bilului ofsaid, cită siguranță sâ dovedesc i= sis
temul tău defensiv, dacă faultul fubdagaliâ tăa — 
spre deosebire de cel al omonimului de huit •» 
e considerat mult mai grav și sancțMMt ca 
penalty ?

0 ATRACTIVĂ SĂPTĂMlNĂ FOTBALISTICĂ
,.w Iubitorii fotbalului își îndreaptă 

desigur atenția, azi și mîine, spre 
campionat care le oferă destule ele
mente de interes. Intr-adevăr, a 
opta rundă are înscrise pe agenda 
sa capete de afiș ca RAPID — DI
NAMO, un derby de tradiție, si 
STEAGUL ROȘU - F. C. ARGEȘ 
(ambele se dispută astăzi), C.F.R. — 
„U“ CLUJ, U.T.A. — SPORT 
CLUB, UNIVERSITATEA CRA
IOVA — JIUL, meciuri-cheie, re
vanșe de mare interes, cu impli
cații asupra configurației clasamen
tului. Spre toate acestea sînt în
dreptate privirile celor ce, cu sigu
ranță, își vor ocupa locurile în tri
bune.

Dar, în același timp, gîndurile lor 
se îndreaptă și spre viitorul ime
diat, spre săptămîna care urmează 
și care reprezintă o perioadă im
portantă pentru fotbalul nostru, 
prin evehitnente sportive interna
ționale echivalente cu noi examene 
pentru fotbaliștii noștri fruntași. E- 
venimentele acestea se succed la 
scurte intervale și cresc în impor
tanță pe măsură ce se apropie sfîr- 
șitul săptămînii.

Turneul de 3 jocuri al echipei 
Guarani din Campinas, unul din 
cele mai bune cluburi provinciale 
din Brazilia, în care evoluează noua 
speranță Washington, internațional 
olimpic și elev al lui Zagalo pentru

CAI. 1J74. pr 
fruntare a fot 
brazilian ți c 
vențâ a siptămin. 
23—29 octombrie.

îl va urma tăelxr- 
cupelor europene, ai 
lor noastre F. C J 
Miercuri la Pitești șt Vsefiiu eăe w 
încerca să obțină • prmd sprits 
in fața unor adversar-, e drept n 
dutabili pentru că e. «e e-p—x 
Real Madrid s. Rapid Vies*. P :ev- 
tenii. care susțin azi tm <5c9 rec 
de eampicHiat ra S*e*cri ra« 
poposit — în druss spre Brapv 
pentru cit era tie la a
și-au continuat prcgit&rîlB. (Rb 
îmbucurător: toți fucător-j v- 
bună stare de sănătate. Ca sî 
de la Rapid, de altfel, ra de 
birea că aceștia păstrează î- 
fletele lor 
plasare, la 
că pe de o 
de azi va 
iar pe de

Prilej de comentarii

CLASAMENTUL 
DUPĂ ȘAPTE

ETAPE...
IN ACTUALUL 
CAMPIONAT...

...SI IN
CAMPIONATUL 

TRECUT

1. JIUL 7 4 2
2. Sport Club 7 4 1 ;
Ș. Dlnamo 7 4 1!
4. Farul 7 4 1!

8—6. Steagul roșu 7 3 2!
5—6. Steaua 7 3 2!

7. C.F.R. Ciul 7 4 0!
8. Petrolul 7 3 2!
9. „U“ Craiova 7 3 1!

10. U.T.A. 7 3 1 :
11. ,.U“ Cluj 7 3 1 :
12. F.C. Argeș 7 2 2 î
13. A.S.A. 7 3 0-
14. Rapid 7 12-
15. C.S.M. Reșița *) 7 1 1 :
16. Sp studențesc *) 
») tn campionatul 

Divizia B.

7 111
trecut au

1
2
2
2
2
2
3
2
3
3
3
3
4
4
5
5

12—
12—
12—
6—

10
9
9
9
8
8
8
8
7
7
7
6
6
4
3
3 

jucat tn

14— 7
7- 5
4— 5 

13—13 
10-11
7- 15

15— 11 
17—ÎS

3— C
6—14
8— 10

vlzia B.

1. U.T.A. 7 4 3 0 19- S 11
2. Dinamo 7 4 2 1 13— 7 10
3. Steaua 7 3 4 0 11— 6 10
4. Sport Club 7 4 1 2 14- 8 9
5. Steagul roșu 7 3 3 1 9— 6 9
6. „U“ Cluj 7 3 2 2 15— 9 8
7. A.S.A. 7 2 4 1 4— 6 8
8. Petrolul 7 4 0 3 5— 8 8
9. Jiul 7 1 5 1 4— i 7

io. Rapid 7 3 1 3 8- 9 7
11—12. Farul 7 2 2 3 9 6
11—12. „U“ Craiova 7 2 2 3 11-11 6

13. F.C . Argeș 7 3 0 4 9—14 6
14. Politehnica Ia?i *) 7 0 3 4 7—16 3
15. C.F.R. Cluj 7 0 2 5 7-16 2
16. Crișul ») 7 0 2 5 2—12 t

•) Echipele acestea joacă acum în Di-

U 26

A
în competiția

României» se va d'sputa te r'ja 
de joi 26 octombrie o noul »»»-•». 
în care își vor face debutul te ac
tuala ediție divizionarele B. lată 
programul:

Foresta Fălticeni — CFB. Paș
cani. C.S.M. Suceava — PoLtehnlca 
Iași. Viitorul Vaslui — F.C Gi'-at 
Trotușul orașul Gh. Gheerfhia-De: 
— Știința Bacâu. Bradul honw* — 
Ceahlăul P. Neamț Constr-jctcr.‘ 
Galați 
sîrmei 
Azotul 
t.M.U. 
Șoimii 
țenița.
Tîrgoviște. Poiana Cimp’na — 
greșul București. Caraimacal 
teni
Sinaia — Metalul Plopeni. Ajtcena-

— Progresul Brăila, tad. 
Buzău — Politehnica Ga’.st.
Slobozia — Gloria BuiAb. 
Medgidia — Delta Tuitea. 
Tarom București — S N CF- 
Autobuzul București — C S

Pre- 
Rsc-

Metalul București. Cartat

PROGRESUL BLCIRESTI

s C m--
Cerre-■.

1 — Me
L Cmr. O», z

1 — '-f *«tv Aaăan A»
F R- Arad. Tscres 
Ssh» Mur» Mra- 
CFR T-t.ws-1

S> S«r M-

A OPTA APARIȚIE IN ARENA A DIVIZIONARELOR A

SPECTATORULt
vom 

G ua-

REZULTATE DIRECTE:
1969/1970 : 3—2, 2—2 ; 1970/1971 : 

1—0, 3—0. 1971/1972 : 2—1. 2—0.
ANTRENAMENTE, 

FORMAȚII PROBABILE

în această săptămîna stegarii

_________ ..Oho, 
două vlrfuri de lance; poate 
mai vedea nițte goluri ca la., 
dalajara I F
Neagu — Dobrău, Dumitrache — 
Boc. Nunweiller — Angelescu, Năs- 
turescu — Deleanu, Dumitrescu — 
Pop etc. Va fi, în ultimă instanță, 
o DISPUTA aprigă între „tricolo
rii* lui Dinamo (Lucescu, Nun- 
we.lier, Dobrău) și „extricolorii“ 
Rapidului (Răducanu, Neagu, Poc). 
Această— ciotmire de ambiții, con
siderăm noi, va constitui marele 
pur.ct de atracție al acestui meci. 
Harențin DUMITRESCU).

weCkJ-J « PREGĂTESC 
POCTRU DOI DIRUORI 

MARCA
as=£=5eâ S3 a pus 
pe ar=3rie ha N'ăs- 

c. Râcu- 
o ,u=pmă* lui

• că e Hrițca. Toma 
|t d O cm cu 
aerisr-a

Uriuh vă

în această săptămîna stegarii au 
renunțat la obișnuita zi de odihnă 
de luni pe care au afectuat-o unui 
antrenament ușor. Marți, au susți
nut un joc-școală în familie cu for
mația de tineret. Miercuri brașo
venii au jucat la două porți cu 
echipa Hidrotehnica din campiona
tul județean. Scor : 4—2. A fost 
rulat întreg lotul de jucători, in
clusiv^ Pescaru, numai mustrat de 
comisia de disciplină. Joi un nou 
antrenament apoi obișnuita baie și 
masaj. Formația probabilă : Ada- 
mache — Ivăncescu, Jenei, Alecu 
(Nagy), Anghelini — Pescaru, Ca- 
dar — Zotincă, Ghergheli, Florescu, 
Gyorfi.

Piteștenii au intrat de miercuri în 
atmosfera montană, oprindu-se la

La ________  .
mai multe treburi în clipa de față 
este medicul V. Frînculescu. Și asta, 
datorită numărului mare de acci
dentați pe care-i are în grijă. Lui 
Ni(ă, Bălan, Țarălungă, Strîrhbeanu, 
Marcu și Manta li s-a adăugat, 
după meciul de la Constanța, și 
Bădîn. Se contează pe recuperarea, 
pînă dumihică, a lui Marcu și 
Țarălungă. Dacă Bădin nu se va 
reface, Deselnicu Va rămîne în li
nia de fund, mai ales că minerii 
prezintă un atac tînăr, vivace și 
periculos. Oricum, echipa definitivă 
nu va fi știută, ne-a spus prof. 
Cernăianu. decît îhainte de meci, 
cînd va cunoaște situația celor acci
dentali- In schimb, antrehorul 
Coidum, conformîndu-se principiu
lui _să nu schimbi formația care a 
eiștigat* și neavînd accidentați, va 
alinia la Crăiftva „ll“-le îhvingă- 
tor In meditil de duhiinica trecută, 
re! eu C.F.R. Cluj. Joi. minerii au 
jucat la Hunedoara și au cîștigat 
eu 2—0 în fața Corvinuluî. Golurile 

rr_arca‘e de Mulțesct» șl 
Echipa din Valea Jiului va

—  — -------------------

tfZULTAÎE DIRECTE : 
1S69 1970).

1). 1—0 și

Bușteni unde au susținut un „ami
cal" cu divizionara C, Caraimanul. 
Scor : 3—1 prin punctele realizate 
de Troi, Roșu și Pigulea. Dobrin a 
lipsit la acest joc, dar el va fi titu
lar în partida cu Steagul roșu. Joi 
argeșenii s-au antrenat la Sinaia. 
Antrenorul Halagian preconizează 
următoarea formație : Stan — Pi
gulea, Olteanu, Vlad. Ivan II (Ne- 
eulce) — Prepurgel, M. Popescu — 
Radu, Dobrin, Troi, Jercan, (Roșu).

„CHEIA" MECIUtUI :
DISPOZIȚIA DE JOC A STRATE

GILOR...
Evoluția în teren a celor doi stra

tegi, Dobrin și Pescaru, va decide 
soarta partidei. Nu este de neglijat 
nici forma excelentă a lui Ada- 
mache care va încerca să se opună 
forței ofensive a piteștenilor (trei 
goluri la Tg. Mureș). Considerăm 
meciul echilibrat întrucît argeșenii 
se află în fața ultimei repetiții ge
nerale înaintea partidei cu Real 
Madrid. (Gheorghe NERTEA).

„Ol mai ajun-

1-1 (0-1)

U. T. A. PREGĂTEȘTE

VECHI FESTA

PEXTRt

Miercuri după 
nul din str. Dr. 
Progresul București a s-sr 
partidă de antrenament eu

METALUL MIJA

RETRAGEREA

SÎMBATA

amiază be ria-L:-
Staiccr-c. ect.ca

O 
„_______ ______________ " .** —I
hara C. Metalul Mija La
celor 90 de minute de aer* ia
s-a încheiat cu un echHabtl
tat de egalitate. 1—1 CO—1) A'-'xr . 
golurilor: Ronțea (m:x M 
tru Metalul, respectiv IXahi 
gescu (min. 69) pentru

C. F
REBaTA»? DRtfCTE:

CLUJ — „U" CLUJ

AMUIENAMENTE. 
FOCMATB PROBABILE

îa arvarri săpcămină Petro! 
efectuat zîiziic antrenamente
rmținut fizte. tehnic și tactic, sus- 
ț.nind miercuri și un joc-școală în 
compar, a prooriei formații de tine- 
ret-rerervă. In lotul ploieștenilor. 
o sing'-ră indisponibilitate certă 
pentru duminica aceasta: Moldo
van. care a fost accidentat în me
riul cu Rapid, nu va putea juca, 
în <»ea ce-1 privește pe Ion Con
stantin, 
refacere 
in partida de 
astfel posibilă

în vederea 
echipa constănțeană a plecat de joi 
dimineața spre Ploiești, oprindu-se

află pe punctul de 
accidentarea suferită 
la Pitești și devine 
reintrarea lui.
meciului de mîine,

ia Buzău, unde a susținut în după- 
amiaza aceleiași zile — după cum ne 
comunică corespondenții noștri Vic
tor Gașpar și Marin Dumitru — un 
joc amical cu echipa locală Gloria, 
încheiat cu rezultatul de 1—1 (1—0), 
prin golurile înscrise de Toma II 
•min. 15) pentru gazde și Stoicescu 
mia. 89 pentru oaspeți. Pentru 
meciul cu Petrolul, antrenorul Em. 
Hașoti preconizează aceeași forma
ție care a învins duminica trecută 
Universitatea Craiova.
.NODUL GORDIAN' AL MECIULUI : 
DACA JOACA ION CONSTANTIN...

Partida la care vom asista mîine. 
la Ploiești; se anunță ca echilibrată, 
așa cum au fost aproape întot
deauna confruntările dintre Petro
lul și Farul. Ploieștenii vor forța, 
desigur; victoria pentru a reface te
renul pierdut, iar prezența lui Ion 
Constantin în centrul liniei de a- 
tac ar putea deveni cheia acestei 
victorii. (Constantin FIRANESCU).

ATLETISM : Stadion Republicii, era 
14 : campionatul divizionar pe echi
pe : Dinamo — Steaua — C.A.U. șl 
Metalul — Timiș — Cluj.

BASCHET : sala Dinamo, ora li : 
Dinamo — Academia Militară (m.A). 
Voința — Rapid (m.A), I.C.H.F. — 
Politehnica București (m.A).

FOTBAL : Stadion .23 August», era 
17.30 : Rapid — Dinamo (Div. A): 
teren Laromet. ora 15.15: Tehnome- 
tal — Sportul Ciorogtrla fdlv. C).

RUGBY : Steaua — Vulcan, teren 
Ghencea, ora 15.30.

VOLEI : sala Dinamo, ora 20 : Vi
itorul — C.P.B. (f.B): sala Progresul 
ora 17 : Progresul _ I.T.B. (LB : 
Ora 18 : Steaua — Electra rm.A1: 
sala Giuleștî, ora 18 : t.E.F.S. — 
Progresul (m.A).

DUMINICA
ATLETISM : Stadion Republicii, era 

9 : campionatul divizionar pe 
Dlnamo — Steaua — C.A.U. 
talul — “Timiș — Cluj.

Baschet : saia ciulești, 
Steaua — Politehnica Cluj (m.A).

CANOTAJ : lacul Herăstrău, ora 
8 : tntreoeri in cadrul „Cupei Ra
pid».

FOTBAL : stadion „23 August», ora 
10,15 t Steaua — Sportul studențesc 
(Div. A) ; stadion Gluleștl, ora 10 : 
Rapid — Dinamo (tlnert-rezerve) ; te
ren Ghencea. ora 19 : Steaua — Spor
tul studențesc (tineret-rezerve): sta
dion Progresul, Ora 11 : Progresul — 
Chimia Rm Vîlcea (Dlv. B): teren 

. Autobuzul, ora 11 : Autobuzul —

ectupe: 
și M-e-

ora 9 î

LLI LERETER

STEAUA SPORTUL STUDENȚESC

alcă-

acuzat o 
să-1 avem

de meci ?

întin- 
lîngă

Vă e

rwviarii stet oțyi 
echipa, ea va 5 
meriul de la 
eare a cam sfi 
vița (n_n_, la Cluj a bitts !), era pu
țin răcit, car se speră în recupe
ra, ea lui. Am mutat legătura tele
fonică Ia clubul universitarilor. De 
la celălalt capăt al firului ne-a răs
puns Remus Cîmpeanu, dar hu tn 
calitate de jucător, ci de secretar 
al clubului—

privește 
cea din 
Țegean 

ți lapo-

— O program a avut eehipa in 
areasU săptâmină ?

— Ar.:renamente zilnic, miercuri 
— două ore, cu accent pe finalizare, 
joi — meci cu tinefetiil hostru.

— Are probleme Onisie în 
rairea echipei ?

— Doar Anca a 
dere, dar sperăm 
noi.

— Ce părere ai 
teamă de Adam ?

— Jocul e deschis oricărui re
zultat, deși un egal nu ne mulțu
mește. ti cunoaștem bine jocul lui 
Mihai și cred că nu ne va face 
probleme.

.CHEIA* MECIULUI : 
TOTUȘI, ADAM I

Cronicarul e înclinat să creadă, 
totuși, că Mihai Adam, aflat în 
formă bună, și plin de ambiții, va 
fi pericolul Nr. 1 pentru ,,U“. Due
lul său cu Pexa și Solomon va 
conta mult, iâr dacă C.F.R. va cîș- 
tiga, nu va fi o surpriză. (Con
stantin ALEXE).

REZULTATE DIRECTE:
Echipele nu s-au mai întîlnit 

tre ele îri campionat.
ANTRENAMENTE, 

FORMAȚII PROBABILE
Steaua a făcut antrenament 

miercuri (mai ușor pentru cei care 
au jucat în ajun cu Ț.S.K.A. Sofia), 
joi (încheiat cu un 
porți) și vineri (mai

în-

joc la două 
ușor, la Săf-

roce O;
ora ii : T-JCa — Va 
stadion Dfrnanao C-ereEt HD. XT 
Dinareo c»Tr — 
C): terea Sâreaa» ora II : *>■■■ 
Laromet (TMv. Q: i 
11 : SXîTi TA9DM 
(Biv. O-

gimnasticA : * 
oreie 8» ffeseâe» S
pubues- t» juzJori.

HANDBAL : ««re» Ps 
? : Pl ecreru: — Vațnt» O*: 
teren OaJesa. on M: Ra: 
versta»» Cr»S»va 
RapM —areiu: Tt. Mun* tt*):
teren TUMfHatat rra 1L15: Varer»- 
ta-.ea Bsrureșsl — t *epe=<!e=t* SțVa 
fm-A); tem Votata, ora l*-3 : 
I.G.E.X — Vct-mnU (LB>. ore »J»: 
Volata — DTii—o Brașov rm-A).

JUDO : sala Steaua, ora • : I —« S-
— CunsUnrtaru: Miercurea Ctue — 
Unlveretajea Crid: sala Beeaita : Ra
p'd Buemvșd — Se. sp. nr. 2 Bucu
rești — Mantorul Ptteri’l (trtungtuu- 
Iar* în cadml diviiiei A).

LUPTE GRECO-ROMANE : sal»
ProțeesuJ, ora II : Dtnamo București
— Progresul București — A.S.A. Cluj 
(triunghiular divizie A).

RUGBY : Dlnamo — Știința Petro
șani teren Olimpia (capătul mașinii 
35 — Vitan). ora 11.30 : Gloria — Gri- 
vi»a Roșie, teren Gloria (capătul 
tramvaiului 23, bd. Muncii), ora 10*

VOLEI : sala Dlnamo, ora 9: Medi
cina — Universitatea Timișoara î.A), 
Dlnamo — Rapid (f.A). Dinamo — 
Politehnica Galați (m.A); sala Glu
leștl, ora 10.30 : Rapid — Tractorul 
Brașov (m.A) Aurora Buc. — Delta 
Tulcea (m.B): sala Institutului Peda
gogic, ora 10 : Universitatea bucu
rești — Penicilina Iași (f.A).
■a»»»aaaaamaaaa■■Mi■■■■■■Mm

CiȘTIGĂTORII EXCURSIILOR CU PETRECEREA REVELIONULUI LA BRAȘOV
DE LA TRAGEREA

Categoria H (4 excursii a cîte 2 
Locuri plus diferența în numerar 
pînă la 5 000 lei) : 1. Găman Ion
— Brașov; 2. Ivan V. Constantin
— corn. Rociu, jud. Argeș ; 3. Ola- 
riu Nicolaie — com. Poplaca, jud. 
Sibiu ; 4. Bătrînu Mitică — Bucu
rești. Categoria I (17 excursii a cîte 
2 locuri); 1. Vikol Iulian Luci Bu
jor — Arad ; 2. Tudor Ion — corn. 
Scornicești, jud. Olt; 3. Negura Ne- 
culai — com. Albina, jud. Brăila ;

SPECIALA LOTO DIN 10
4. Plisecaru 
Bloanca — 
Dumitru —
— Reghin ; 
tin — corn.
Dima E. Vasile — corn. Românești, 
sat Bărcănești, jud. Prahova; 10. 
Popa Ion — corn. Cnmărzana, jud. 
Sa tu Mare ; 11. Labă Ion — Ocna 
Sibiu, jud. Sibiu ; 12. Lupu Vasile
— Rădăuți; 13. Anton Anghel — 
Alexandria, jud.

loan — Deva ; 5. Moise 
Hunedoara ; 6. Creții 

Iași ; 7. Stempel Rudolf 
8. Stahcu St. Constan- 
Colonești, jud. Olt; 9.

Teleorman ; 14.

DIN 20 OCTOMBRIE 19T2

din care 64 631 Iei report.
69 11 84 21
25 39

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA LOTO

FOND GENERAL DE PREMII : 978 035 Iei
EXTRAGEREA I t 64 61 17 62 88
EXTRAGEREA a II-a : 56 73 34 55 74
Plata premiilor va începe în Capitală de la 28 octombrie pînă la 4 

decembrie; în țară de la 1 noiembrie pînă la 4 decembrie 1972, inclusiv,

OCTOMBRIE 1972
Vladimir Neaga — Timișoara ; 15. 
Smocot Mihai ; 16. Paraschiv Flo
rian Ion și 17. Cerea Georges toți 
din București. Categoria O (8 excursii 
de cîte 2 locuri, plus diferența în nu
merar pînă la 8 090 lei) : 1. Letrai 
Alexandru — corn. Trotosu, Arad ; 
2. Nașcu Nicolaie — Brașov; 3. 
Todor Bela — Cluj ; 4. Gătejescu 
D. • Ioan — Craiova ; 5. Matache 
Gheorghe — Borcea, jud. Ialomița ; 
6. Cazacisin Iacob — Iași ; 7. Szabo 
Ștefan — corn. Livada, jud. Satu 
Mare ; 8. Popescu Carollea — Bucu
rești (continuare în numărul 
marți 24 octombrie 1972).

Rubrică redactată 
de LOTO PRONOSPORT

de

Sătmărene,
utmă vor fi cei dinții.. , clasa
mentul intetbucureștean !!

Desene de S. NOVAC

BREVIAR
• Unul dintre meciurile diviziei 

B programate de etapa a X-a se 
dispută astăzi. Este vorba de jo
cul Metalul Plopeni — Metalul Tîr- 
goViște din cadrul seriei I.

Înlîlnirea suSeită Un viu 
res la Plopeni.

• Comportarea echipei C. S. 
goviște în actualul campionat

inte-

Tir-
(rea-

tica). Dintre jucători, Dumitru și 
Iordache nu sînt apți de joc ; în 
schimb, Voinea și Aelenei este pro
babil să reintre mîine. Formația n-a 
fost încă definitivată. Studenții s-au 
pregătit cu grijă săptămîna aceasta, 
în fiecare zi, antrenorul Gh. Ola 
îndreptîndu-și atenția în mod spe
cial spre îmbunătățirea organizării 
jocului și a circulației mingii, pre
cum și spre creșterea capacității in
dividuale a unor jucători ; el a 
lucrat în mod special cu unii ju
cători (Jurcă, Pană, Damian, O. lo- 
nescu). Nu există indisponibilități, 
toți jucătorii sînt valizi. „Cred că 
vom folosi aceeași formație cu care 
am început duminica trecută me
ciul de la Cluj; poate să facem o 
schimbare doar în linia de mijloc" 
— ne-a spus antrenorul Gh. Ola.
CHEIA" MECIULUI : DUBLUL DUEL
DINTRE ATACANTII SI FUNDAȘI) 

CENTRALI
Rezultatul depinde în primul rînd

de comportarea generală a echipei 
Steaua, care — prin valorile pe care 
le posedă — este superioară for
mației studențești. Dar cum pe te
ren socotelile se schimbă (și ne 
așteptăm la o ripostă plină de am
biție din partea universitarilor); în- 
tr-o dispută mai strînsă va decide
dublul duel dintre cuplurile de a- 
tacanți centrali și fundași cehtrali. 
(Petre GAȚU).

DIVIZIA B
mințim că în ultima ei evoluție a 
cedat cu 0—3 în fața formației 
F. C. Galați) a declanșai o nouă 
ședință de secție, încheiată eu li
nele măsuri. Priiitre acestea : 
scoaterea din lot a fotbalistului Ni- 
colae Mihăilescu, care s-a făcut vi
novat de abateri de la disciplină 
sportivă (beții repetate).
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FAINA MELNIK, LA EFORIE NORD!

LA BARCELONA

DINAMO
LA TENIS

IN PRELIMINARIILE

nu 
in-

Telefoto :
A.P.-AGERPRES

în cursa ctclistă de sase zile de la Mon
treal continuă să conducă belgienii Ste
vens și Seeuws cu 323 puncte. îi urmea
ză perechile Janssen — Koel (Olanda) — 
223 puncte si Motta — Chemello (Italia) 
— 151 puncte.

baschetbaliștii portughezi au ob- 
victoria la limită, cu scorul de 
(38—35).

La Dușanbe au luat 
cerile .Cupei U.R.S.S.''

Pattison (Rhodesia), Parun 
Zeelandă) Crealy, Dibley

interviu realizai de
SLAVESCU

„CUPA

Concursul internațional de cros, desfă
șurat pe străzile orașului Belgrad, a .ost 
ciștigat de atletul englez David Black, 
cronometrat pe distanța de 5100 m eu 
timpul de 15:03,06. Pe locul seound s-a 
clasat cehoslovacul Stanislav Hoffman — 
15:18,06. iar locul trei a fost ocupat d« 
iugoslavul Dane Korița — 15:20,02.

Campionatele mondiale de golf (rezer
vate echipelor de amatori) , au continuat 
pe terenurile clubului Olivos din Buenos 
Aires. După două zile de Întreceri, pe 
primul loc In clasament a trecut selec
ționata Australiei cu 434 puncte, urmată 
de echipele Argentinei și Spaniei — am
bele cu cite 437 puncte, Canadei, Angliei 
— 439 puncte etc,
■
Cea de-a 6-a ediție a raliului automobi
listic internațional „TAP“, desfășurat pe 
șoselele Portugaliei, a luat sfîrșit la li
sabona cu victoria echipajului vest-ger- 
man A. Warmbold — J. Davenport, care 
a concurat pe o mașină „BMW". Pe locu
rile următoare s-au clasat echipajele B. 
Darniche — A. Mahe (Franța) pe „Alm- 
ne Renault", B. Waldegaard — H. Thor- 
selius (Franța) pe „Citroeai" și T. Fall 

M. Wood (Anglia) pe „Datsun".

.^Crystal Palace" din Londra s-a dis
putat meciul tur dintre echipa locală 
Sutien si formația Benfica Lisabona, 
contînd pentru „Cupa Cupelor*4 la bas
chet masculin. La capătul unui joc echi
librat, 
ținut 
77—76

sfîrșit între- 
la tenis. La 

masculin, trofeul a revenit forma
ției Dinamo Moscova care, în finală, 
a dispus cu 4—1 de Ț.S.K.A. Mos
cova.

Turneu! feminin s-a încheiat cu

Cursa eiellstă de șase zile. desfășurată 
pe velodromul acoperit din Berlinul oc
cidental. s-a încheiat cu victoria olan
dezilor Rene Pljnen și Leo Duyndam. 
Ei au totalizat 538 puncte, fiind urmați 
în clasamentul final de cuplurile Schul
ze — Renz (R.F. a Germaniei) — 315 
puncte. Fritz — Peffgen (R.F. a Ger
manie) — 3M puncte șl Pferminger — 
Spohn (Evetiai — puncte. In total 
au fost parcurși 2 445 Sis cr..

tn cadrul campionatului unional de ho
chei pe gheață, echipa TSKA Moscova 
a întrecut în deplasare, cu 10—0 (4---U.
4—0. 2—0), formația Avtorțjobilist Sverd
lovsk. O victorie la scor a obținut șl 
formația Spartak Moscova. învingătoare 
cu 9—1 (3—1, 0—0, 6—0) în fața echipe- / 
Traktor Celiabinsk. Intr-un -alt rrtec|® 
Dinamo Moscova a dispus cu 6—2 (1—ir 
2—o, 3—1) de Himik voskresensk.

DISCUL VA ATERIZA. IN VIITOR
LA DISTANTE GREU PREVIZIBILE ACUM

Interviu cu campioana olimpică
Ce departe este vara 

dimineață mohorit^ de 
ce departe este marea ______
verii — de noi. zăbrele de ploaie 
și vînt despărțindu-ne, chiar dacă 
o privim de pe nisipul ud al plajei.

Ce departe par acum zilele Olim
piadei din august, chiar dacă în 
fața ta o ai în această dimineață 
mohorită de octombrie pe campi
oana olimpică la aruncarea discu
lui. atleta sovietică Faina Melnik.

Faina Melnik la Eforie Nord. în 
timp ce Argentina Menis, recenta 
recordmană a lumii, își pregătește 
participarea la derby-ul campiona
tului divizionar pe echipe, fosta re
cordmană. Faina Melnik. își acordă 
două săptămîni de relaxare totală, 
„un concediu binemeritat după O- 
iimniadă", după earn ne spune Iuri 
Arutiunian. antrenor coordonator 
în R.S.S. Armeană, care o înnoiește 
îr România pe atleta din Erevan.

St chiar dacă în baga ie nu st-a 
luat discul. Faina Melnik nu ne-a 
refuzat un interviu pe tema probei 
sale preferate.

— Evoluția spectaculoasă a per
formanțelor atletice in —ttm_ in. 
a fost determinată la unele txxoe 
de „noi descoperiri*. fie jn dome
niul materialului folos;: prâ:
de pildă), fie în cel ai stil-uu. 
exemplu, la săritura in înalt. 
Există posibilități ca șt la disc 
se petreacă ceva similar ia v

— Stilul joacă un rol importași, 
dar materialul va fi determinant 
în evoluția probei noastre. Este iu 
afară de orice dubiu că disrul v* 
ateriza, în viitor, la distanțe greu 
previzibile acum. Eu, insă, mă gin
desc Ia prezent și nu la viitor—

— La nivelul performanțe; je 
azi. volumul, intensitatea s: --- 
todica antrenamentului au un n;-l 
de prim ordin. în ceea ce pr. veste 
pe marile atlete, 
sînt sensibil apropiafi. Ce 
mină atunci, 
toria într-un 
anume zi ?

— Este foarte greu de explicat și 
mult mai ușor de simțit, acolo, 
atunci in concurs. Vedeți dv., in 
momentul cînd intuiești că poți ciș- 
tiga, cînd dobindești apoU siguranța 
Că poți termina învingător, trebuie 
doar să îndeplinești exact ce-ai de
prins în nenumăratele ore de an
trenament, Să pui, cu alte cuvinte, 
în concordantă teoria cu practica—. 
De aceea nici nu concep acum o 
pregătire psihologică făcută in ve
derea unui singur concurs. Am 
simfit-o pe pielea mea cînd, trecind 
Prin momente mai grele în activi
tatea sportivă, eram gata să aban-

de această 
octombrie, 

— sufletul

acești parametri 
deter- 

după părerea dv. v-.c- 
concurs anume. într-o

Miinchen —

ați
iar

Bă a fos?
eoc»e3rRîrî la

V ci
care si reunească 
ta discul mondial 

•* ur<auuet»ane rar : Și faptul
că la CEimpUdâ. mie mi-au lipsit 

IC cai pentru un nou record 
tal. Ur rezultatul Argentinei 
i a fusf. de asemenea, foarte 

la 
in

să mi refer doar 
atletele care aa La ora anuală 

ștafeta recordului mondial 
4riU ri performantele înalte 
se realizează uumai in dueluri 
Otne Dur ea să fim sinceri, con- 
cwrssrîle foarte nari, se inrhe-’e. 

•cei. cu retaliate mai slabe 
eeie unde încărcătura nec- 
le Lisă aamaj eu tine in-uti...

ILIE NASTASE
MADRID, 20 (Agerpres). — Cam

pionatele internaționale de tenis 
ale Spaniei, ultimul concurs pe te
renuri cu zgură, contînd pentru 
..Marele Premiu-FILT". au continuat 
la Barcelona cu disputarea prime- 
i.r două partide din sferturile de 
finală ale probe; de simplu bărbați. 
Campionul român. Ilie Năstase l-a 
intilnit pe americanul Tom Gorman, 
cel pe care-l învinsese in finala 
.Cupei Davis" desfășurată săptă- 
mina trecuta U București. Și de 
data aceasta meciul dintre cei doi 
tenismeni a oferit o dispută spec
taculoasă. victoria revenindu-i in 
do«ă setări ca 0—I. 8—« lui Ilie 
Năstase.

în cea de a doua partidă a 
-Sfemrr.k-r*. cehoslovacul Jan Ko- 

eliminat cu 6—1. 6—3 pe 
Andres Gimeno, ciștigâ- 

.me: ed;* : a turneului de 
Roland Garros.
i celelalte meciuri, americanul 
: Smîtb îl va intilni pe austra- 
ul Colin Dibley. iar spaniolul

Manuel Orantes va juca cu rhode- 
sianul Andrew Pattison.

în proba de dublu bărbați (sfer
turi de finală), cuplul Ilie Năstase 
— Frew McMillan a întrecut cu 
6—2, 6—2 perechea chiliană Fillol — 
Rodriguez. Alte rezultate : Orantes, 
Gisbert (Spania) — Spear (Iugo
slavia), Moore (Australia) 7—5,

6—1 ; 
(Noua 
(Australia) 6—3, 6—4.

Cele două partide disputate în 
sferturile de finală ale -probei de 
simplu femei s-au încheiat cu ur
mătoarele rezultate : S. Pachta 
(Austria) — E. Benavides (Spania) 
6—3. 6—4 ; N. Fuchs (Franța) — 
M. Goural (Franța) 8—6, 6—3.

MOSCOVA A CIȘTIGAT
U. R. S. S.“

victoria echipei Ț.S.K.A. Moscova, 
care a ciștigat cu 4—1 întîlnirea de
cisivă disputată în compania for
mației Lokomotiv Alma Ata. Din 
echipele învingătoare s-au eviden
țiat cunoscuții campioni Aleksandr 
Metreveli și Olga Morozova.

SPANIA - IUGOSLAVIA

Jucînd la Las Palmas, pe o căi 
dură toridă și in fața a 23 000 de 
spectatori care-și susțineau echipa 
frenetic. Iugoslavia a obținut joi 
noaptea un prețios egal (2—2) în 
fața Spaniei, in primul joc al gru
pei a 7-a a preliminariilor campio
natului mondial. Se poate spune că 
iugoslavii au fost mai aproape de 
victorie, dar spaniolii au spulberat 
acestei iluzii în ultimele secunde 
de joc cînd au egalat.

Meciul a început cu atacuri ale 
echipei gazdă care se simte, evident, 
în largul ei, la Las Palmas. Apăra
rea iugoslavilor, în frunte cu por
tarul Măriei, rezolvă bine unele 
acțiuni ale gazdelor pină in min. 34, 
cînd, la un arac prelungit al spa
niolilor. Măriei respinge un șut al
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UNA PREGĂTIRE $1 DISCIPLINA AU DECIS

Fază
Spania — Iugosla
via desfășurat joi 
seara la Las Palmas. 
Scor : 2—2 Atacul e- 
chipei iugoslave este 
respins de apărăto

rii spanioli

CLASAREA ECHIPEI ROMÂNIEI PE LOCUL 5

IUGOSLAVIA : Măriri — Kriv»- 
kuces. PaunovicL Holțer. Stepano- 
cick Pavloviei. Vlădici. Petkovici. 
Acimovici, Bajevici. Gealei.

Următorul joc din cadrul grupei, 
-a 19 noiembrie la Belgrad : Iugo
slavia — Grecia.

Pe circuitul de la Monterey (California) 
s-a disputat penultima cursă din ca
drul competiției internaționale automo
bilistice dotate cu „Trofeul Can-Aiii". 
Victoria a revenit sportivului american 
George Follmer, care, la volanul unei 
mașini „Porsche-917“, a parcurs 275 km. 
în lh 31:18,39, realizînd o medie orară 
de 178,637 km. Pe locul secund s-a cla
sat compatriotul său Mark Donohue os 
„Porsche", urmat de francezul Francois 
Cevert pe „McLaren". Doi dintre fave- 
rițli cursei, neo-zeelandezul Dennis Hui» 
me și americanul Peter Revson. au rost 
siliți să abandoneze din cauza unor de
fecțiuni mecanice. Ultimul concurs coh- 
tlnd pentru „Trofeul Can-Am“ se va 
desfășura la 29 octombrie la Riverside 
(California).

DE PE
RINGURILE

In condițiile unei dispute extrem 
de echilibrate, de luptă pasionantă 
dată între cele mai bune 12 reprezen
tative feminine de baschet ale Eu
ropei, echipa României s-jt. clasat 
pe locul 5, performanță bună dacă 
ținem seama de nivelul atins pe 
plan internațional de acest joc spor
tiv, de sensibila apropiere valorică 
exisentă între cele mai multe for
mații de pe continent și de rezul
tatele înregistrate de selecționata 
țârii noastre la ultimele ediții ale 
campionatului european (locul 8 în 
1968 și în 1970). Intîlnind adversare 
de certă valoare, majoritatea me
daliate, în repetate rînduri, la pre
cedentele ediții ale competiției, bas
chetbalistele românce au izbutit să 
se califice în turneul fruntașelor, 
alături de U.R.S.S., Bulgaria, Ceho
slovacia, Franța și Ungaria, și să 
se claseze, în final, pe locul 5, îna
intea echipelor Iugoslaviei, Poloni
ei, Ungariei, R.D. Germane (consi
derate cu șanse mai bune decît 
ale team-ului român), Italiei, Olan
dei și Austriei.

Sportivele țării noastre și<-au asi
gurat această poziție superioară da
torită victoriilor obținute în grupa 
preliminară de la Burgas, unde au 
învins, după partide de mare ten
siune nervoasă, formațiile Ungariei, 
Poloniei și Italiei și au cedat, la o 
diferență care le asigura calificarea, 
în fața Iugoslaviei. în aceste în- 
tîlniri, ca și în cele găzduite de Sala 
sporturilor din Varna (unde au avut 
loc turneele finale), reprezentantele 
României au luptat cu o combativi-

tenaci- 
nume-

tate remarcabilă, cu multă 
tate, și au reușit să treacă 
roasele momente critice și decisive 
ivite în cele mai multe meciuri. 
Pregătirea tactică asigurată de an
trenorul emerit Sigismund Ferencz 
ajutat de tînărul antrenor loan Ni- 
colau, a permis formației țârii 
noastre să depășească selecționate 
mai bine dotate fizic și tehnic, iar 
rezistența fizică a unor jucătoare 
folosite aproape în exclusivitate (in 
special Szabados, Gugiu, Nicola și 
Ciocan) a permis ca echipa să aibă 
vitalitate pînă la întîlnirea finală, 
cu formația Cehoslovaciei, pe care 
a fost la un pas de a o cîștiga. 
Dar hotărîtor, putem spune, în 
ocuparea locului 5 a fost modul în 
care a fost aplicată apărarea, fie.' 
că era zonă-presing, om la om sau 
combinată. Baschetbalistele noastre 
și-au surprins adversarele prin vioi
ciune șl combativitate, iar însăși 
utilizarea zonei-presing a constituit 
un neprevăzut, o noutate pentru ju
cătoarele și antrenorii echipelor în- 
tîlnite, aceștia din urmă apreciind 
în mod deosebit sistemul defensiv 
al lotului român.

Făcînd o apreciere 
lor 12 baschetbaliste 
culorile României la 
a campionatului
arăta că Szabados. Gugiu. Nicola și 
Ciocan au fost jucătoarele de bază, 
cele care au contribuit în cea mai 
mare măsură la calificarea repre
zentativei țării noastre în turneul 
fruntașelor ; Tita și-a adus și ea 
un aport substanțial prin recuperări 
și prin coșurile înscrise în finalu-

a evoluției ce- 
care au apărat 
ediția a XIII-a 

european. vom

CONCURSUL INTERNATIONAL
DE PATINAJ ARTISTIC

(Urmare din pag. 1)
x.

de fru- 
a con-

provizo- 
(în care

acum clasamentul 
proba obligatoriilor
fost însă incluse și rezul- 

de la sărituri și piruete)i

(România II) 
191.4 p.. 12. Renata Rvbaro-

189.9 p.. 
Laurence Choupey (Franța) 

— 188,7 p„ 14. Henna van der
181.5 p-,

Romana Gacnik (Iugoslavia)
16. Irina Nichi-

Aportul reprezentantei or Re Trântei le campionat*! 
european

Aruncări 
Um acțiune

Aruncări 
libere

TitcI 
punere

Diaconescu-Gal 38-9 -23% 16-7 =43% 25 30 1 138
Salcu 8 -4 8 2 52
Vigh-Pantea 1-0 - 0% - -■ 8
Szabo Z7-& -30%’ 14-8 «97/i 2+ 18 139
szabados 81-28=34% i?-9 =47% 65 44 279
Gugiu 71-22=38% 18-io =f5 X 54 22 222
Giurea 5-3 ^60% - 6 1 u
Goian 1-0 = 0% - — 1 8
Nicola 50-20 -40% 30-io -33% 5o 25 216
Giocan 80-33 =41% 22=63% 8o 58 234 1
Prăzaru 11-? =45^ 6-4 =66% 14 16 74
Tita 56-22 =39% 32-14=44^ 58 43 216 ,
Tot a L 429*154=36/ 157-74=48%) 384 257 1600

DE BOX
• REZLLTATE La 21 noiembrie, se va disputa 

la Stateline (Nevada), meciul de 
box dintre fostul campion mondial 
la categoria grea. Cassius Clay, și 
S - " - - - .. i centurii
■apraae a semigreilor Clay va 
primi • bursă dublă față de cea a 
advenaruiui său. Reamintim că, 
ia 1970. Foster a boxat cu Joe 
~~vz.tr per.tru titlul mondial la 
ra3egoc-.a grea, dar a pierdut prin 
KO. in repriza a doua.

box a a- 
ti țiului la 
Joe Bug- 

centura

ropeană de 
țînâtorul 

category grea, englezul 
ner. urmsază să-și pună 
in joc in fața olandezului Ruddy 
Lnbben. Meciul va avea loc înain
te de 7 ianuarie, la Londra.

obligatoriilor. Mîine, fetele si bă
ieții continuă lupta, atît 
moașă. în ultima probă 
cursului: liberele.

Iată 
riu !a 
nu au 
țațele
1. Brigitte Falk (Austria) 13,5 — 
225,0 p., 2. ' Marina Kulbizkaia
(U.R.S.S.) 15,5 — 223,5. p„ 3. Petra 
Ronge (R.D.G.) 16, — 221,7 p„
4. Grazyna Dudek (Polonia) 34 — 
2112 p„ 5. Daniela Spehl (R.F.G.) 
40 — 207,9 p„ 6. Katja Seretti (Ita
lia) 47 — 205,2 p„ 7. Hana Vesela 
(Cehoslovacia) 48,5 — 204,9 p.,
8. Tereza Peksyk (Polonia) 52,5 — 
204,3 p., 9. Kristine Wegelius 
(Finlanda) 51,5 — 203,4 p., 10. Lotta 
Crispin (Suedia) 80 — 191,7 p., 11.

Hoxana Stănișor 
83 
va (Cehoslovacia) 82 
13.
91 
Horst (Olanda) 104 
15.
111.5 — 179.7 p.,
forov (I.E.FA Buc.) 117,5 — 175.5 
p., 17. Simona Grigorescu (Româ
nia I) 112.5 — 177,6 p., 18. Nata
lia Strelkova (U.R.S.S.) 115.5 —
174,3 p., 19. Dorinela Ularu (Bra
șov I) 135 — 166,2 p„ 20. Tereza 
Nencu (București I) 135 — 166,8 p., 
21. Stela Bristing . (Danemarca)
141.5 — 161,7 p„ 22.' Dana Rădu
lescu (București II) 147 — 161,4 p., 
23. Evelina Panova (Bulgaria) 155,5 
— 156,2 p., 24. Mariana Chițu
(Brașov II) 174 — 147,6 p„ 25. Ma
rina Ioveva (Bulgaria) 169,5 —
149,7 p„ 26. Carmen Gancev (Con
structorul Buc.) 178 — 140,7 p.

rile meciurilor cu Ungaria și Po
lonia ; Szabo și, în mai mică mă
sură, Diaconescu-Gal s-au dovedit 
utile ; Salcu, Prăzaru. Giurea, Go- 
ian și Vigh-Pantea, mult prea cru
de pentru un campionat european, 
au fost prea puțin folosite pentru 
a li se acorda un calificativ.

Tuturor aprecierilor pozitive fă
cute asupra 
României 
prețuirea 
nată, pe 
fapt care 
formanța _

Mulți iubitori ai baschetului își 
pun întrebarea dacă sportivele țârii 
noastre puteau cuceri o poziție și 
mai bună în clasamentul campiona- 

. tului european. Este greu de spus 
dacă da sau nu, mai cu seamă 
dacă ținem seama de condițiile deo
sebit de dificile ale întrecerii (ne 
referim la apriga concurență pen
tru locurile fruntașe), precum și de 
faptul că reprezentativa României 
și-a depășit, prin locul 5. angaja
mentul luat înaintea campionatu
lui european.

în schimb, nu greșim cu nimic 
spunînd că evoluția lotului putea 
fi mai bună. Și cînd facem această 
afirmație, ne gîndim, în primul 
rînd. la exasperantele ratări, multe 
din poziții foarte clare și chiar de 
sub panou. Prima explicație a in
eficacității o constituie tensiunea 
nervoasă prezentă mai cu seamă în 
timpul disputării meciurilor grupei 
de la Burgas (procentajele obținu
te la aruncările din acțiune, de 
toate echipele, sînt elocvente : Ita
lia 21%, Polonia 3O’/o, România 36“/». 
Iugoslavia 37°/o,' Ungaria 39% și 
chiar U.R.S.S. doar 43%) ; a doua 
ar putea fi insuficienta atenție a- 
cordată la antrenamente finalizării

comportării echipei 
trebuie să le adăugăm 

pentru atitudinea discipli- 
toată durata competiției, 
a contribuit și el la ner- 
inregistrată.

ce. de fapt, 
condiții cit 
aruncărilor 
fost un alt 
în evoluția

exercițiilor tactice, ceea 
înseamnă repetarea în 
mai apropiate de joc a 
la coș. Recuperările au 
capitol notat cu minus
formație române și aceasta în pri
mul rînd din cauza pregătirii fizi
ce (sub raportul detentei, mobili
tății, vitezei de reacție și de depla
sare) a jucătoarelor înalte, cărora 
le revenea în primul rînd această 
misiune. în sfîrșit, nu putem trece 
cu vederea absența din lot a unor 
jucătoare în care aveam mari spe
ranțe. Și dacă Balai, Iftimie și 
Buga-Stancu au motivarea serioasă 
a unor nefericite accidente, Roșia- 
nu. Popov, Mihalic, Liliana și Ta
tiana Radulescu nu au nici o scu
ză.
zul 
din 
din 
ca atare și, în acest sens, așteptăm 
măsurile federației.

în același timp, ne facem datoria 
de a aminti 
mai exigente 
european, se 
pentru ediția 
ției (Sardinia. 1974) să înceapă cît 
mai devreme, poate chiar la începu
tul anului viitor, așa cum au anun
țat că vor face antrenorii majori
tății reprezentativelor participante 
la întrecerile de la Burgas și Var
na. Iată de ce, după meritatele fe
licitări adresate jucătoarelor și an
trenorilor selecționatei României, ne 
exprimăm convingerea că, nu peste 
multă vreme, vom revedea pe bas
chetbalistele noastre fruntașe an- 
trenîndu-se și susținînd întîlniri de 
verificare în vederea confruntării 
europene din 1974.

D. STANCULESCU

De aceea, se și cuvine ca refu- 
lor de a participa la pregătirea 
cadrul lotului și de a face parte 
echipa națională să fie tratat

că, în condițiile tot 
ale unui campionat 

impune ca pregătirea 
a XlV-a a competi-

„VINATOARE*4 DE CAMPIONI IN AMAZONIA
nefericire el este redus la 

realitățile existente. Nu fap-

Ia Jegătiră ca pmereicele critici 
•limite de caawnarea rearezeatati- 
vei olimpice brazibeae la Muchea 
»i a declarații Ier tăcute de miaittrul 
Imtreețianii și caharii dia Brazilia 
Jarbas Passariaba. a>apra acestui su
biect. ziaral JSPORT* ăia Katowice 
scrie:

Jte'z^zarcerea olimpicilor brazi
lieni In patrie a fos: mult mai puțin 
•pectacuk»să deci: plecarea lor in 
Europa. Revolta neînsemnată de două 
medalii de bronz «la atletism și judo), 
a fost socotită mai mult decît insufi
cientă pentru o țară cu o populație 
de peste IX’ milioane de locuitori. 
Locul șapte ocupat de baschetbaliștii, 
care altădată isî disputau medalia de 
aur, ca și comportarea sub orice cri
tică a fotbaliștilor, eliminați In tur
neul de calificare, au umplut de amă
răciune inimile tuturor. Din decla
rațiile ministrului respectiv reiese 
că vinovată de acest eșec este însăși 
structura sportului din această țară. 
-Este neapărat necesar, a declarat 
Passarinbc să dezvoltăm populația 
din punct de vedere fizic prin sPort, 
asind ca exemplu pe băștinașii indi
eni din zona Amazonului care sint 
excelenți vislași. Asemeni alergători
lor kenieoi. ei vor putea să ne aducă 
mult doritele medalii, dacă nu 
Montreal, cel puțin la ediția 
1980 a Jocurilor Olimpice-,

O asemenea declarație ar putea fi 
socotită un program plin de ambiții,

dar din 
zero de 
tul că fotbalul aruncă pe al doilea 
plan loate sporturile din Brazilia 
este principalul obstacol în calea 
d-lui Passarinho, ci tristul tablou al 
existenței acestei populații, din A- 
mazonia ale cărei condiții de viață

lasă să se întrevadă dacă vîslașii 
azi vor mai apuca anii olimpici 
care vorbește ministrul lor. In a- 

semenea condiții este 
țeles că Introducerea 
viața de toate zilele 
devine nu o necesitate 
til.“

nu 
de 
de

de la sine în- 
sportului în 
a băștinașilor, 
ci un lux inu-

TALVARD A ÎNVINS TRACUL
fran-

fi pu- '

• ••

la 
din

Bernard Talvard, floretistul 
cez despre care se spune că ar 
tut să devină o vedetă a ecranului 
datorită fizicului său armonios dez
voltat ca și figurii sale foarte expre
sive, este considerat una din marile 
speranțe ale țării sale. Iată rațiunea 
pentru care ziarul „L’EQUIPE" îi con
sacră o amplă prezentare ce evocă și 
numele actriței de origină română, 
Elvira Popescu, în legătură cu o a- 
firmație a sa că „acela care n-a avut 
niciodată trac pe scenă nu este un 
artist adevărat".

Talvard mărturisește că a încercat 
deseori această senzație pe planșa de 
concurs. Iată cîteva din confesiunile 
sale :

„Scrima mi-a acaparat, cu 
prima tinerețe. Atît din punct 
dere mintal cit și fizic sau 
Dar a trebuit să lupt mult ca 
debarasez de trac. Cînd trebuia să 
trag duminica. încă de joi aveam e- 
moții. Chiar și cînd am mai înaintat 
în virstă, tot am continuat să mă 
gindesc cu mult timp inainte la con
cursuri. Din fericire victoria obținută 
în 1971 în Trofeul Rommel mi-a a- 
dus o oarecare decontractare. Acum, 
pot spune că abordez o întrecere în

LEQUIPE

făceau 
rămîne

totul, 
de ve- 
tehnic, 
să mă

tr-o altă stare de spirit".
In legătură cu pregătirea sa, Tal

vard spune : „Această disciplină este 
cu atit mai delicată cu cit evoluează 
neîncetat. Desigur, ceea ce 
marii trăgători de altădată
valabil și constituie partea fundamen
tală a scrimei. Dacă tehnica pură ră
mîne o specialitate a francezilor, re
plica celorlalți trăgători care se ba
zează pe o severă pregătire atletică, 
ne pune mereu probleme. Și sînt 
probleme care nu se pot rezolva in 
totalitatea lor, pe moment și de ace
ea trebuie să le căutăm soluții la an
trenamente.

„Inii place efortul — încheie Tal
vard — și am devenit un trăgător bă
tăios. Pe planșă trebuie să lupți fără 
concesii. De fapt, ceea ce îmi place 
mai mult în scrimă este că trebuie 
să te bați fără să contezi pe altcine
va decît pe tine însuți".


