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IMPORTANTE DEPĂȘIRI

ALE SARCINILOR DE PLAN
poziția furnaliștilor o cantitate su
plimentară de aglomerat feros auto- 
fondat, care poate servi la elabo
rarea a peste 60 0000 tone fontă. 
Succese remarcabile a înregistrat 
colectivul fabricii nr. 2 de aglome
rare, care a realizat cel mai ridi
cat indice de utilizare a mașinilor 
și instalațiilor, a economisit 1400 
tone de cocs metalurgic și a re
dus cheltuielile 
4 000 000 lei.

de producție

★

După cum rezultă din datele fur
nizate de direcția locală de statis
tică, întreprinderile industriale din 
județul Maramureș au realizat îna
inte de termen sarcinile privind 
nivelul producției marfă pentru pe
rioada primelor nouă luni ale a- 
nului.

Pînă la 1 octombrie s-a obținut 
o producție marfă de circa 140- mi
lioane lei. Un asemenea succes echi
valează cu realizarea a peste 95 la 
sută din angajamentul asumat pe 
anul în curs.

Cu 10 zile mai 
lizat planul de 
mele nouă luni ale anului și colec
tivele fabricii de spirt 
din Arad. Sfîrșitul lunii 
a consemnat în 
treprinderi un 
globală de 14 
producția marfă

devreme și-au rea- 
producție pe pri-

bilanțul 
spor la 
milioane 
de 14,5 milioane lei.

★

★
Muncitorii, inginerii și tehnicienii 

din sectorul de aglomerare a mine
reurilor de fier de la Combinatul 
siderurgic din Hunedoara, au rapor
tat îndeplinirea înainte de termen 
a planului de producție pe trei tri
mestre. De la începutul anului și 
pînă în prezent, ei au pus la dis-

Colectivul întreprinderii de prefa
bricate din beton Bircea, județul Hu
nedoara, care a hotărît să realizeze 
cincinalul în 4 ani și jumătate, a 
îndeplinit cu mult înainte de ter
men sarcinile de plan pe 9 luni, 
precum și angajamentele anuale a- 
sumate în cinstea celei de-a 25-a 
aniversări a proclamării Republicii. 
Concomitent au fost întreprinse ac
țiuni în direcția sporirii eficienței 
economice. Așa se explică faptul că 
în primele 8 luni ale anului, chel
tuielile planificate la 1000 lei pro
ducție marfă au fost reduse cu 31 
lei, iar valoarea beneficiilor obți
nute peste plan însumează mai 
mult de 4 000 000 lei.

și drojdie 
septembrie 
acestei în- 

producția 
lei și la

,,ț *
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PATINOARULUI
DIN CLUJARTIFICIAL

Nușa DEMIAN

CONCURSUL INTERNAȚIONAL DE PATINAJ ARTISTIC

BRIGITTE FALCK (Austria)
nou atac al BAGEAC

CLUJ (prin telefon de la redacto
rul nostru). Sîmbătă, în 
unei emoționante festivități, 
a integrat patrimoniului său

dinamoviștilor...

CLASAMENTUL DUPĂ CELE 
DOUĂ MECIURI 
DISPUTATE

ZIAR Aii.CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT
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CENTENARUL 
PATINAJULUI 
Ieri, la sediul C.N.E.F.S., a avi 

loc o reuniune festivă dedicai 
împlinirii a 100 de ani de la prl 
ina activitate organizată în pat] 
naj, pe teritoriul țării noastre, d 
și a 50 de ani de la înființarea fd 
ilerației române de patinaj. Cu J 
cest prilej, au primit titlul de m] 
estru al sportului V. Bulat, 3 
Szekely, R. Ionian și Al. Boe 
Au primit diploma de onoare 
C.N.E.F.S. șl medalia comemorat 
vă a F.R.P. o serie de sportii 
antrenori, activiști și ziariști,

INAUGURAREA

cadrul 
Clujul 

_ ______ r____ ._______ __ sportiv
o nouă și importantă bază materială: 
patinoarul artificial, realizare ce 
vine să împlinească numeroasele so
licitări ale tinerilor adepți ai spor
turilor pe patine și să răspundă strin
gentelor necesități ale performanței.

Printr-o fericită coincidență, aceas
tă oglindă de gheață și-a deschis 
porțile exact în anul în care Clujul 
sărbătorește un secol de la înființa
rea primei societăți — atestată docu
mentar — de patinaj, înscriindu-se 
totodată în sulta evenimentelor și 
manifestărilor desfășurate în țară cu 
ocazia unui veac de patinaj în. Ro
mânia.

La festivitatea de deschidere 
fost prezente organe județene și n 
nicipale de partid și de stat în fri 
te cu tov. Aurel Duca, prim-secre 
al Comitetului județean Cluj 
P.C.R., vechi activiști din domen 
patinajului șl hocheiului, anțrenc 
sportivi. După tăierea panglicii si 
bolice, care a certificat darea în i 
losință a patinoarului amplasat la i 
trarea în cel mai populat cartier ci 
jean: Ghcorghieni, pe gheață au ev 
luat sportivi ai cluburilor din loc 
litate — C.S.M., Agronomia — și 
asociației Olimpia. S-au evident 
astfel preocupările (patinaj vite: 
patinaj artistic, hochei) spre ca 
sînt orientate secțiile respective.

ȘEDINȚA COMITETULUI

Bine organizată, apararea rapidistă va respinge

IERI, RAPID — DINAMO 0—0 
STEAGUL ROȘU — F.C. ARGEȘ 3—1

(Cronicile în pag. a 4-a)

ASTĂZI, ÎN DIVIZIA A DE FOTBAL
IERI

EXECUTIV AL C.N.E.F.S
La 20 octombrie a.c., a avut loc ședința Comitetului Executiv 

C.N.E.F.S.
A fost discutat și aprobat calendarul sportiv republican pe anul 1973. 

Noul calendar are în vedere creșterea posibilităților de cuprindere a tine
relor talente din toate județele țării într-o activitate sportivă sistematică 
și continuă ; consolidarea, creșterea valorii și eficientei principalelor com
petiții de performanță ; perfecționarea unor divizii și campionate printr-o 
zonare geografică cît mai judicioasă : creșterea responsabilității sportivi
lor și antrenorilor prin modernizarea continuă a procesului de instruire 
și a nivelului competițiilor. O atenție deosebită se va acorda competițiilor 
sportive școlare.

A fost, de asemenea, aprobat proiectul calendarului sportiv interna
țional pe anul 1973. Conform acestui proiect, sportivii români urmează să 
participe în anul viitor la 14 campionate mondiale, 25 de campionate euro
pene, 18 campionate balcanice, 39 de concursuri si turnee internațio
nale etc.

Membrii Comitetului Executiv au dezbătut probleme privind îmbu
nătățirea activității în sporturile de iarnă, urmînd să fie definitivat un 
plan de măsuri în vederea dezvoltării practicării pe scară largă a sportu
rilor de iarnă ți a ridicării nivelului performanțelor în aceste discipline.

In încheiere a fost aprobat proiectul de buget al C.NEF.S. pe 
anul 1973.

al

ȘASE MECIURI
ECHILIBRATE

DOUA DERBYURI
După mini-etapa de ieri, astăzi 

rundă plină. Șase partide, în ge
neral, jocuri importante pentru des
tinele clasamentului, dar și pentru 
„sondarea11 formei celor care peste 
o săptămînă vor alcătui loturile na
ționale pentru Jocurile cu Albania 
(seniorii la București, tineretul, la 
Tirana). Cel mai important meci se 
anunță cel de la Craiova, acolo 
unde marea revelație a sezonului. 
Jiul, va da primul examen cu ade
vărat foarte dificil în fața unei e- 
chipe solide, cum este Cni verși la

CRAIOVA
LOCALE: LA

UNIVERSITATEA 
„U" CLUJ 
U. T. A..
C.S.M. RESIJA 
PETROLUL 
STEAUA

1. STEAGUL ROȘU
2. Jiul
3. Dinamo
4. S.C. Bacău
5. Farul
6. Steaua
7. C.F.R. Cluj
8. Petrolul
9. Univ. Craiova

10. U.T.A.
11. „U“ Cluj
12. F.C. Argeș
13. A.S. Armata
14. Rapid
15—16. C.S.M.
15—16. Sportul
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EXAMEN DIFICII
BUCUREȘTI ȘI CUUJ

CRAIOVA JIUL
C.F.R.
S. C.
A.S.A. TG. MUREȘ
FARUL
SPORTUL STUDENȚESC

CLUJ 
BACAU

tea Craiova. Interesantă apare și 
disputa de la Arad, unde vice-lide- 
rul. S. C. Bacău, va încerca, pro
babil, să-și reciștige punctul pier-

„cuplajul^ atletic de pe stadionul Republicii

ATLETII DINAMOVISTI CONDUC DUPĂ PRIMA ZI

• Dar fi rezultate dezolante
formală

loan — 2,15 m la inălțime, Elena Vintilâ
la lungime

competiție

1:

Argentina Menis — 62,76 m la disc, Șerban

înd faptul că în asern.e- 
cluburile și reprezen- 

urmăresc în pri-

tina Meni* 
discul

Alergarea pe 1500 m a fost printre puținele probe spectaculoase ale 
primei zile Fotografii : M. FELIX

rrile C-A.C. — Steaua — Dinamo 
Metalul — Timiș — Cluj — am 

tilr.it acolo prea puțin entuziasm. 
A-eai impresia, indiferent dacă a- 

din tribunele goale (dezolant 
ale pentru cea mai impor- 
competiție atletică pe echi- 

sau dacă cobora» pe pista de 
:x. printre concurenți, antre- 
și oficiali, că acest concurs nu 

este privit decît ca o formalitate 
care trebuie îndeplinită, ca un 
punct bifat în calendarul compeli- 
țional al sezonului în aer liber. Ma
rile concursuri au rămas undeva in 
urmă, sezonul de sală nu bate încă 
la usâ, așa incit această etapă din 
cadrul diviziei A n-a „încălzit" pe 
nimeni, nici la propriu, nici la fi
gurat Poate doar pe atleții dina- 
moviști care, după prima zi de 
concurs. în luptă cu echipele C.A.U. 
si Steaua, au luat o opțiune seri
oasă asupra titlului de campioni 
naționali pe anul 1972.

Ca să nu fim. însă, nedrepți cu 
concurenții (bineînțeles, cu cei care 
si-au onorat cărțile de vizită, sau 
au încercat să evolueze la un ni
vel superior) trebuie să subliniem 
performanțele obținute de Elena 
Vintilâ (Dinamo) Ia săritura in lun-

STEAUA ȘI I.E.F.S. ÎNVINGĂTOARE 
ÎN AVANPREMIERA ETAPEI DE VOLEI

Ieri, s-au disputat în București 
două partide din etapa a IV-a a 
campionatului masculin de volei. 
Iată cîteva amănunte :

. « în sala Progresul, echipa 
Steaua a dispus de Electra după 
o partidă de un slab nivel tehnic 
și spectacular. E drept, jucătorii 
militari au jucat relaxat, avind în 
vedere și evoluția sextetului ad-

la Electra au 
în primul set, 

în cele din urmă să-și 
adjudece setul III. Victoria a re
venit însă cu 3—1 (13, 7,—13,14) e- 
chipei Steaua. S-au remarcat 
Rauch, Enescu, Paraschivescu de 
la învingători și parțial Popescu, 
de la învinși.' A condus brigada

vers. Jucătorii de 
depus rezistență 
reușind,

A. Drago-de arbitri L Covaci 
mir. (Iulian Costiniu).

• în sala Giulești au 
formațiile Progresul 
Meciul a oferit numeroșilor spec
tatori faze dinamice, 
schimburi de mingi, 
revenit studenților cu 
—11, 10). Au arbitrat 
și R. Farmuș. (George Rosner).

Și
evoluat 
I.E.F.S.

cu frumoase 
Victoria a 

3—1 (5, 11, 
N. Gălășanu

6,26 m

Șerban (Dina- 
5 m), Argen-

I care a trimis 
m. Tot în acest con- 
â amintim finalul 
probei de 1500 m 
. l'ngureanu (Diua- 

condus cursa, a 
na de sosire de 
clubului Steaua, 
: cronometrați

text me 
spectacul 
băieți 
mo), 
depâ* 
prezen 
Lupan, 
3.54.0.

Dat fi 
nea întreceri, 
tanții județelor 
mul rind punctajul și apoi perfor
manța. am asistat la situații ciu
date. ca să folosim, de fapt, un 
eufemism. Prodigioasa atletă dina- 
movistă Elena Vintilâ a efectuat 
doar două sărituri (ce-i drept, su
ficiente pentru a-și asigura o vic
torie lejeră), renunțînd apoi — 
deși se afla în formă bună — pen
tru a putea lua startul în proba 
de 100 m (unde s-a clasat pe lo
cul secund, aducînd deci puncte 
bune echipei dinamoviste). Unii 
atlet i au apărut în postură de... 
jolly-jocker, tot din aceeași necesi
tate de a aduce puncte. Astfel, 
l-am văzut pe Florin Corbu (Di- 
r.amo' clasîndu-Se al 6-lea la sări
tura în înălțime (1,85 m), al 5-lea 
la 110 mg (16,3 s) și al 6-lea la 
triplusalt cu 13,98 m. într-un con
text similar l-am văzut pe Valen
tin Jurcă (Steaua) arucînd 
„reutate 12,63 m. Măcar dacă 
deveni vreunul decatlonist ! Și 
să mai insistăm asupra 
țelor dacă la 110 mg 
trează un timp de 19,0 
tină — Dinamo) iar 
aruncare de 26,08 m 
șa — Metalul)...

Rezultate tehnice :
— Steaua — Dinamo': 110 mg — 
N. Perta (S) 14,5, V. Suciu (S) 14,6, 
V. Tească (C.A.U.) 14,9; 100 mb— 
Gh. Dulgheru (D) 10,7, S. Mitrofan 
(D> 10,8, Gh. Zamfirescu (S) 10,8 ; 
lungime f — E. Vinlilă (D) 6,26 m. 
E. Teodorescu (D) 5,82 m, R. Țară-

performan- 
se inregis- 
s (O. Paș- 
disc fete ola

(Marcela Com-

meciul C.A.U.

ȘI MARIO LIEBERS (R.D. Germană) 
CIȘTIGĂTORII EDIȚIEI A Vl-a

dut duminică, acasă, în fața Stelei. 
U.T.A., însă nu-i dispusă să mai 
risipească pe Mureș speranțele -și- 
calculul hîrtiei. Cum nici Petrolul, 
ajunsă rapid din vîrful piramidei în 
mijlocul clasamentului, nu se gîn- 
dește decît la victorie in disputa cu 
Farul, la Ploiești : deși „teamul" 
litoralului va încerca sâ fringă tra
diția și să obțină, in sfirșit. pri- 

x în orașul „aurului ne-, 
colo de cele două derby- 

Steaua — Sportul stu
dențesc (in cere militarii pornesc 
favonț:) și — CLFJL Cluj (e-
chilibni perfect 3, această etapă de 
as'ăzi. a opta a actualului campio- 

imează un joc echi-
at. la Reșița, acolo unde echipa 
Reinhardt, mult apreciată pen- 
evoluția sa din ultimele două 

i3Sâj~i. va întîlm cca mai cficact?
latului, A&A.

pur

f. ». uu--t a
Tr. Mureș.

vor începe 
tida de la 
nul „23 Aueust", 
ora 16.15) .

via

de astăzi, toate jocurile 
la ora 14 (excepție, par- 
Bocurești. de pe stadio- 

care începe la

De mult n-am 
mai fost martorii 
unor dispute atît 
de frumoase, atît 
de palpitante, ca 
cele ocazionate de 
ediția a Vl-a a 
concursului inter
național de pati
naj artistic care a 
avut loc timp de 
trei zile pe oglin
da de gheață 
patinoarului 
August*1. 26 
fete, din 15 
una mai 
pregătită 
cealaltă, . 
cam de 
vîrstă, fiecare 
dornică să se a- 
firme, după exa
menul dat la fi
gurile de școală, 
au intrat în bătă
lia „liberelor" un
de, în acompania
mentul unor me
lodii care îneîn- 
tau asistența, au 
încercat — și au 
reușit — să 
monstreze că 
poate conta 
noua și cea 
tînâră generație de 
Europa.

După figurile de 
cerea in clasamentul probei rezer
vată fetelor a fost luată, după cum 
se știe, de reprezentanta Austriei, 
Brigitte Falck. înainte de a intra pe 
gheață, eleva antrenorului Leopold 
Linhardt ne mărturisea că are o 
singură teamă : să nu care cumva 
să cadă. „Cunosc bine programul. 
L-am exersat de zeci și zeci de 
ori. La antrenamente totul a mers 
bine. La concursuri nu știu cum 
fac. mă împiedic și cad. Am emo
ții". Și Brigittei, de ce i-a fost fri
că nu a scăpat. A început progra
mul într-un tempo îndrăcit. Chiar 
din piecare execută un dublu Lutz, 
un Axei simplu — lumea aplaudă

BRIGITTE FALCK
de

se 
pe 

mai

bine 
decît 
toate 

aceeași

patinatori din

școală, condu-

Axei, totul 
aterizeze a 

„dublă" cade.

per 
dou; 
Pîn,

— apoi un dublu 
fect, dar cînd să 
oară dintr-o 
aici totul mersese perfect. Brigitti 
însă nu se intimidează, se ridici 
și continuă de parcă nimic nu s-a: 
fi întîmplat. Publicul aplaudă. Da: 
Brigitte cade și a doua oară. Acun 
se vede că este dezolată. Arbitri 
par mulțumiți, dar totuși nu pot s; 
nu țină seama de incidente și pune 
tează ca atare. Contracandidata Iț 
primul loc, Petra Ronge (R.D.G.) 
intră pe gheață hotărîtă să refa
că handicapul. De Brigitte o des
părțeau doar 4 puncte. Ca și Falk

G. ȘTEFANESCU

(Continuare în pag. a 4*a)

leri, in divizia A de baschet

Paul SLAVESCU

(Continuare ta pag. ai-a)

Foto î Theo MACARSCHIFază din meciul VOINȚA — RAPID
aștepte greșelile 
așa au obținut 
rică. Proaspeții 
divizie au fost timorați de faptul că 
evoluau în compania campionilor ță
rii și au cedat inițiativa după pri
mele minute. Nu este mai puțin a- 
devârat că programarea consecutivă 
a meciurilor Academiei Militare cu 
Steaua (miercuri) și cu Dinamo (sîm
bătă) nu i-a fost favorabilă. Au mar-

în sala Dina- 
din cele șase 
doua a cam- 
baschet mas-

acestora și chiar și 
o diferența catego- 
promovați în prima

Ieri, s-au desfășurat, 
mo din Capitală, trei 
meciuri ale etapei a 
pionatului național de 
culin. Iată rezultatele :

DINAMO — ACADEMIA MILITA
RĂ BUCUREȘTI 82—46 (45—23). Nici 
una dintre formații nu a forțat rit
mul. Dinamoviștii conștienți de po
tențialul lor, mult superior față de 
gel al adversarilor, s-au mulțumit să

at : Diaconescu 4, Vizner 9, Novac 
6, Nicuiescu 6, Georgescu 10, Dra- 
omirescu 10, Cernea 10, Ilaneș 10, 
•opa 5, Rotaru 2 pentru Dinamo, res

pectiv Antoniu 15, Urdă 2, Papo 4, 
Teodorescu 4, Mărgineanu 14, Turca- 
nu 7. Au arbitrat bine Em. Nicuies
cu si A. Atanasescu.

VOINȚA BUCUREȘTI — RAPID 
BUCUREȘTI 63—55 (37—33). Infuzia 
de tineret produsă în rîndurile echi
pei Voința s-a făcut din plin sim
țită în partida susținută în compania 
experimentatei formații Rapid. Zisu 
și Bradu, în special, au dat un plus 
de forță și eficacitate în disputele 
sub panou și l-au completat de mi
nune pe veteranul, dar în același 
timp inimosul Kiss. Ca evoluție a 
scorului întîlnirea a fost interesan
tă, ambele echipe conducînd alter
nativ : 49—46 pentru Rapid în min. 
29, 55—54 pentru Voința în min. 36. 
De aici, datorită unor coșuri înscri
se de Capsali și Kiss (acesta a fruc
tificat ultimele trei aruncări) Voința 
a obținut victoria, pe deplin meri
tată, într-un final care i-a fost net 
favorabil. Au marcat : Capsali 4, 
Teodoru 4. M. Dumitru 2, Zisu 15, 
Kiss 17, Giurgiu 6, Gh. Dumitru 2, 
Huzum 2, Bradu 11 pentru 
respectiv Petruc 3, Vintilâ 
nescu 10, Tursugian 8, Gr.
19, Predulea 1. Vlădescu 2. 
dus bine M. Rizea si I. Dinescu.

I.C.H.F. — POLITEHNICA BUCU
REȘTI 73—54 (32—32). O singură re
priză a rezistat formația studenți
lor, a treia clasată în campionatul 
trecut, acum însă doar o palidă ima
gine (din cauza transferărilor la alte 
echipe a jucătorilor el de bază) a 
ceea ce a fost cu numai cîteva luni 
în urmă. In aceste condiții, rutinații 
baschetbaliști de la I.C.H.F. s-au im
pus categoric.

Au înscris : Antonescu (5), Dikay (4), 
Bulat (14), Andreescu (4), FI. Nicu
iescu (6), Mălușel (3), Tiiddsi (4). 
Chiciu (21) și Cimpeanu (15) pentru 
I.C.H.F., respectiv Anastasiu 
Rusu (4), Czel (14), Molin (8), 
(8) și Dudescu (6). Au arbitrat 
G. Chijaleu și N. Ilieșcu,

Voința, 
12, Stă- 
Popescu 

Au con-

(14), 
Fosa 
bine

tilr.it
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MEDALII DE AUR IN CARP AȚI!

DE LA
Epuizanta bătălie pe care Ion 

Tiriac a purtat-o, timp de trei 
ore și jumătate, cu asul ame
rican Stan Smith a stîrnit ad
mirația tuturor iubitorilor teni
sului, ai sportului, in general. 
Multi dintre ei au simțit nevoia

NEVĂZUTĂ

INIMA LA
să-și exprime bucuria, pe calea 
scrisului, trimițînd la redacție 
scrisori calde, entuziaste. Unele 
scrisori ne-au pus în fața unor 
versuri sau desene reușite, cum 
sînt cele pe care le prezentăm 
alăturat.

LACRIMĂ

Sintem în plin sezon de vînă- 
are la cerbi carpatini, cerbi lo- 
itari și capre negre. Acestea sînt 
>eciile de vînat ale căror trofee 
>-au adus cele mai multe meda- 

de aur. la ultima expoziție cine- 
■tică internațională. Budapesta — 
ptembrie 1971.
Dar, principala specie care stîr- 
iște pasiunea celor ce vînează vî- 
it mare și. în același timp, colec- 
mează medaiii de aur. este cerbul 
rpatin. In întregul lanț al Car- 
iților, la altitudini cuprinse între 
0 și 2 000 de metri, odată cu 
imele brume și primele frunze 
zute, începe nunta cerbilor. Vi
itorii numesc această manifestare 
iturală „boncănitul" cerbilor. Es- 

un spectacol greu de descris și 
■asemuit de frumos. într-o poiană 
u într-o tăietură tînără de pe 

muntelui, cîteva ciute culeg, 
de colo, cite o frunză. Stă- 
cîrdului de ciute. cerbul 
poftă de mîncare. Umblă de

asta 
.■ ici 
nul
■are
>lo colo, si din vreme în vreme 
ugește puternic, pentru a-și aver- 
ta eventualii adversari cum că 
•olo există un stâpîn. Și dacă to- 
și. nu apare nici un rival care 

rîvnească la cîrdul de ciute, 
rbul împunge dușmănos, măcar o 
fă. Apoi își ridică iarăși pădurea 
i de coame ca un candelabra, 

care fiecare vîrf ascuțit și lus- 
uit de lovituri pare o luminare 
>rinsă. în glasu-i de orgă se dis- 
tig note de dragoste, de chemare 

dragoste, dar și de provocare la 
p‘ă Din alte locuri, de pe alte

Spre locurile unde mugesc cerbii

Nici o iubire nu m-ar fi durut mai mult 
Ca tragedia albă a crizantemelor, 
Ca tragedia nocturnă a ochilor tăi
Cind oi spart Intre gene o lacrimă, 
O lacrimă cu care a murit
Fără să știu.
Fără să știi
Ultimul val de pescăruși senini 
Zăvoriți într-o

TU
cupă da lacrimi...

Ștefania STAN

1 MAI APLAUDAT CONCURENT
Clasat pe locul 9 la „Omniumul 
arisului" la canotaj academic, des- 
ișurat pe 
letri, unul 
:enault, a
Si el a 

ceastă manifestație de simpatie. 
. parcurge o asemenea distanță și 

sosi la numai 2.30 min. de în- 
ingător, nu este o performanță 
e nebăgat în seamă, cînd ai... 
3 de ani!

o distanță de 9 kilo- 
dintre concurenți, Jean 
fost îndelung aplaudat, 
meritat cu prisosință

PICATURI
Joc degenerat = Tata FAULT, 

mama OBSTRUCȚIE
Meci fără miză = Fotbal pe... 

floricele
Stoper măturător = Salubrita

tea echipei
Șut de probă = „încercarea 

moarte n-are !“
Atac ineficace = Atac care te... 

atacă !

coaste de munte. ÎI răspund alte 
glasuri de cerb. De multe cri. sta
surile rivale se apropie, provocă-: ie 
la luptă se întețesc șL acolo, in 
poiană sau în tăietura tînără. sub 
lumina lunii, se dau lupte crîr.eene. 
Retrageri strategice și înaintări 
fulgerătoare, lovituri năpraznice in 
care coarnele pocnesc și scrișnesc. 
Iar descleștări și încleștări, piuă biru
ie cel mai puternic și care va rămine 
biruitor peste cîrdul de ciute în
vinsul pleacă repede, se pierde în 
negrul pădurii, petrecut de mugetul 
cerbului învingător, care vrea să 
spună că. dacă mai are cineva cu
raj. să se apropie. Vînătorul care 
a avut norocul dar si priceperea 
de a descoperi locul spectacolului, 
se va apropia încet, cu mare griji, 
ținind seamă de curenții de aer. 
fiind atent să nu calce nici măcar 
pe o crenguță. La cel mai mic foșnet 
sau pocnet ciutele îl vor alarma 
pe stăpînul lor. iar scena. într-o 
clipă, va rămine goală. Dar vînă- 
torilor de cerbi nu este nevoie s5 
li se dea asemnenea sfaturi. Si a: ci 
să li se spună unde. în ce locuri 
să caute cerbii Pe cei aproaoe o 
mie de kilometri ai lanțului carpa
tin populat cu cerbi sînt aproape 
tot atîtea locuri în care-i pot vina. 
Să amintim Munții Gurghiului. ai 
Vrancei. Oituzului. Cașinului. Fă
gărașului, Călimanului. Sucevei 7 
Oriunde vă veți duce, vă vor con
duce în teren pădurarii sau paz
nicii terenului, dumneavoastră ră- 
mînîndu-vă greutatea urcușului

fu

csacul

Desen de ECATERIN A DERZSI 
elevă anul II, 

liceul „Dr. Petru Groza"

N-AI PIERDUT
puterea.

• ••

Lui
Din aspre căi ai adunat
Și ti-au dat munții braț de cremene. 
Cu ține au început să-ngemene 
Soeranta, bucuria si-mplinirea.
Tu ............................................n-ai pierdut, ai ciștigat iubirea.

la 
A j

ceasul încercării, indvplecații ani 
lepădat potrivnica povară.

ION TIRIAC
Și cită frumusețe te-n.onjooră
Din ochii celor dragi, gonind nepotrivirea.
Tu n-ai pierdut, oi ciștigat iubirea.
De-qr fi să pun un sirop de rouă, 
Pe ramura ce vine să rodească, 
Din truda ta l-aș lua. să-mpodobească 
Acum și-ntotdeauna amintirea. 
Tu n-ai pierdut, ai ciștigat iubirea.

Gh. DUMITRU

UN „TATA" CU O MIE DE „COPII"!
Am aflat de el, dintr-o gazetă de 

perete a unei tabere de pionieri or
ganizată la Cheia. Titlul unul arti- 
ccl ne atrăsese în mod special a- 
t-zr.ția: -Un erou printre noi". Cu- 
riozztatea ne-a îndemnat să trecem 
peste rîndurîle acestuia : „...am văzut 
cu ochii noștri un erou din cel de-al 
doilea război mondial— faptele sale 
de arme, ale ostașilor români, ne-au 
impresionat profund... a fost 
unică in viața noastră...".

★
Seara, r.e-am atlat față în 

Virgil Andronescu — eroul 
-are citisem în gazeta de perete a 
c:?::tar. Este unul dintre cei despre 
ale căror fapte de arme — în cel 
ce-al doilea război mondial — s-a 
scr^s cartea -Eroii de la Păuliș". Un 
barba! voinic, prietenos, cu părul al- 

ia Umple. Nu-i place să vorbești 
de fapte deosebite pe care le-ar fi 
fâ.- jt. JK. niște intîmplări din răz-

o seară

față eu 
despre

boi. Nimic ieșit din comun".
Am insistai.

— ... Nu trecuseră nici 20 de mi
nute de cind aflaserăm, pe calea un
delor, în seara zilei de 23 August 
1944, vestea cea mare. Eram sublo
cotenent și mă aflam cu un pluton 
de soldați in gara Radna. Tocmai 
mergeam să instalăm niște tunuri 
antiaeriene, cind am aflat că prin 
gară urma să treacă un tren ger
man. 60 de vagoane cu muniții, ben
zină, alimente, mulți ostași hitleriști. 
De cum am auzit, mi-a venit o idee. 
Să capturăm toată garnitura și pe 
însoțitori. Trenul stătea puțin în sta
ție, așa că trebuia acționat rapid. 
Am luat legătura cu șeful stației — 
Dumitru Filimon, cu mecanicul loco
motivei. Ion Pavica și ne-am făcut 
un plan : garnitura urma să plece 
din gară — pentru a nu se produce, 
panică — ieșea în cîmp și acolo a- 
tacam noi. Â fost o luptă crîncenă.

ca

SPORTURILE DE AUTOAPĂRARE ClSTIGĂ TEREN

D. MAZII.U

In editura „Stadion" a apărut re
mit o lucrare de mare utilitate pen- 
ru antrenori, profesorii de educa
te fizică, precum și pentru toți cei 
are activează în mișcarea sportivă.
Este vorba de cartea „TEORIA E- 

IUCAȚIEI FIZICE ȘI SPORTULUI", 
le prof. Ion Șiclovan, așteptată cu 
nteres și primită cu justificată căl- 
lură de către toți cei cărora li se 
dresează, mai ales că această a 
loua ediție a lucrării este revăzută 
i adăugită, oferind specialiștilor e- 
lucației fizice și sportului un mate- 
lal bogat, în concordanță cu cele 
nai recente cercetări științifice.

In partea I a lucrării, autorul tra- 
ează „Razele generale ale teoriei e- 
lucației fizice și sportului", pentru 
a în partea a Il-a, partea funda- 
nentală a lucrării, să abordeze pe 
arg „Didactica generală a educației 
'izice și a antrenamentului sportiv".

Dintre numeroasele capitole ale a- 
cestei a doua părți, subliniem în 
mod special actualitatea și utilita
tea acelora care tratează : obiectul, 
problemele și sarcinile teoriei antre
namentului sportiv ; mijloacele și 
componentele (factorii) acestuia ; se
lecționarea sportivilor și particulari
tățile predării la diferitele categorii 
de sportivi ; principiile antrenamen
tului sportiv și cerințele sale meto
dice generale ; planificarea șl evi
dența antrenamentului sportiv pre-

cum și capitolul fina! care se ocu
pă de pregătirea sportivilor pentru 
susținerea concursurilor, capitol de 
mare importanță 
trenori.

După cum se 
dion* și autorul 
clovan, au pus ...._
cientlor educației fizice și sportului 
o lucrare de certă importanță și u- 
tilltate, care se recomandă de la 
sine.

practică pentru an-
vede, editura „Sta- 
cărțiî, prof. Ion Șt
ia dispoziția tehnl-

CRUYFF, 
NAPOLEON

JOHN
ALĂTURI DE...

Muzeul de ceară al doamnei Tus
saud, din Londra, este celebru în 
lumea întreagă. Aici pot fi gă
site figurile tuturor celebrităților 
pozitive și... negative ale lumii: 
mari politicieni, vedete de cine
ma, scriitori, generali, savanți etc.

Iată, acum că și jucătorii de 
fotbal sînt prezenți în această ilus
tră galerie. Recent, alături de 
Napoleon, Greta Garbo, Bernard 
Shaw etc. a apărut și John Cruyff, 
fotbalistul nr. 1 al lui Ajax Am
sterdam și al reprezentativei Olan-

REFLECȚII
Inconstanța de formă a 

lor din Divizia A, face ca 
sportul să devină, din ce 
mai mult, un joc de noroc!

Transferul unui jucător duce la 
slăbirea echipei din care a făcut 
parte, 
ori nu 
echipa

Pînă 
numit . 
nul acesta, pentru.^ Jocurile lui.

Barbu ALEXANDRU
Dictonul „Cei din urmă vor fi 

cei dintîi" nu este de natură să 
dea speranțe codașilor clasamentu
lui, mai ales la a 30-a etapă a cam
pionatului de fotbal.

D. MORARU-SLIVNA

echipe- 
Prono- 
în ce

dar (ce curios!) de multe 
întărește în aceeași măsură 
în care se legitimează 
acum, Miinchenul era re- 

pentru jucăriile lui. Din a-

IN 4 RINDURI
Echipele de fotbal Poli lași șl 

Poli Galați se află la extremitățile 
clasamentului seriei I a Diviziei B.

Deși la început de drum,
Clasamentul, observați,
Are polii lui de-acum :
POLI Iași... POLI Galați.'

Unui fotbalist, care ta loc să 
se antreneze, se plimbă mereu 
cu mașina.Am capturat întreaga 

360 de hitleriști. în mare, 
asta este vorba...".

★
Ce a făcut după încheierea răz

boiului, sublocotenentul Andreescu ? 
Ca mare iubitor al sportului a ur
mat cursurile A.N-E.F.-ului, devenind 
— în 1948 — profesor de educație 
fizică. De circa 22 de ani — în pre
zent este la Școala generală nr. 22. 
din Craiova — trăiește în mijlocul 
copiilor,vorbindu-le despre importan
ța educației fizice, făcîndu-i șă iu
bească sportul, mișcarea în aer li
ber, natura. Ii plac în mod deose
bit, de pildă, concursurile de orien
tare pe care Ie socotește foarte uti
le pentru copii. Dovadă s în ultimii 
5 ani a participat la toate finalele 
pe țară ale concursului „Roza vîn- 
turilor"). Deseori este invitat în di
ferite orașe ale țării unde vorbește 
copiilor despre vitejia ostașilor ro
mâni. Și astfel, cu pasiune, sădește, 
de ani, în inimile copiilor, dragos
tea de țară și neam.

A fost gata la un moment dat 
să-și dea viața pentru apărarea pa
triei. I-a rămas însă și — așa cum 
îi place să spună, dovedind-o prin 
fapte — o dedică acum, creșterii de 
copii sănătoși, cu dragoste de țară.

Modesto FERRARINI

dar scurtă, 
garnitură și 
cam despre Se antrenează în mașină, 

Dînd stadionului ocol. 
Mașina este, deci, de vină 
Cind dă cite un... auto-gol!
Ing. Mircea POPESCU-Constanța

fază veritabilă de aikido — protagoniști, firește, doi sportivi japonezi !
static. In Europa, kempo-ul este folo
sit totuși de sportivii olandezi, care 
!-au adoptat încă din I960 pentru a-și 
completa forța șl viteza loviturilor în 
antrenamentele de karate.

Horia ALEXANDRESCU

sre pr-ta 
după 

mse deja 
tineri, o seazu 

asiatice eceeres
pe bâtrtaul cc 
acestea vrem să tot^îb tn —a-erra-ul 
nostru de ari, sî vo-3 tnceae cu 
JIU-JITSU. considerat dre-pt pârmve.e 
tuturor eeiorialtf s.r.rme Ce a-to«;â- 
rare. Avînd un caracter rr-tere—>■ 
naL Jiu-Jtau cupriade Meee wroeedeaa 
de autoapă-rr» Urpotrva ai .ersarUar 
înarmați. Adere-? acec-er dlsr p.-ne t»- 
lossac. deoțxMrtvâ. tnoMtaftrfie. seran- 
gulărtle. kavnorEe ea pu—ttg pelc-a.

- sau pRnoruL ța e-spoertie
.mă largă de porm pertr-j *>*a- 
i atac : ncrițfi ta pteroo-e la sc’. 
în——ned :-e ț—țxx-tt-a anala «aJ 

mai multor adversari. Pe Osci prut-- 
d«-«>•<» •ehn.c»
dispune si de forme saoăee si priholp- 
Eîee. menite <1 asigure doea&area ra
tals a adveraanrtol. Asa cus rțs.-nra-i 
însă, această formă <5e aatnanâ—re -va 
■re eameter de Întrecere. fEad 
sită, totuși, -a leyioe foarte etx 
pregărire fizfeâ șl nstWeâ

AIKIDO, un sport relativ âslr. 
portal- și de e.xnmer-ui europca 
te o creație a peofsoraM Jepaacc 
Morihei Uyeslvba “raa «ureaett-e-. st 
„arta luptei psihice*, ș *■>.■ râra' erte 
c< principiu: acestui sistem cere o 
cîndlre prof-ur.dâ ss o mare ennae—ate 
de anticipare a mtscărt-or aer, 
De altfel, tehnica de hmcă «Ea a'-k? 
impune celui eare se apără si-se u 
meze adversarul în trate mtarl- e 
le finalizările «eeăi 
zîndu-se pe fortarea 
Singura șansă de 
râ- reur’ă este 
(oria milare «au 
sau ir.apoL fnten 
purtat de ai 
nător cu ee: 
ferer.tă c 
largi și t 
pentru a 
pic* oarelor țțțțv _ ,
’vote — ■ • «raerCie
întreceri de mare ar.ver«ură. d«r se pare 
eă intr-un -.-titor foarra apmefat v» 
rea’.‘re a relaș: succes ca st jadouL

KÎVbO sau -Calea saXri* esee cea 
siatîeă Ad-u-'nd c- kersdo
se prav: ca ia 'nceoct sabea. y-—J 
ce ma’ tirriu bas-n—de bambus («M- 
nai) să ta locul armei Sistemul de des
fășurare a întreee-ro- es*e asemăaâtn*

Extrem de spectaculoase, dinamice ș! 
;:r.; de tensiune, luptele de kendo — 
d-MSva apanajul samurailor — se răs- 
^adesc in prezent pe toată suprafața 
gloQiLul, fiind 
rrca cit și ta

Kr.wo sau 
etrftveehiul box 
ttcBpul dinastiei 
arta ș‘. 
-i înflortre. 
da dure
acest 
sisteme.

adoptate atit în Ame- 
Europa.
„Calea pumnului- este 
chinezesc, originar din

_______Ling (506-550 e.n.), cînd 
eu tura chineză se aflau în pli- 

Datoritâ loviturilor extrem 
folosite în tehnica de bază— 

sport s-a scindat fti mal multe 
mai... blînde, care poartă de- 

numlrt Interesante șl semnificative : 
sri.ul tigrului, al șarpelui, al dragonului 
*. al cocoșului în pofida îmbunătăți
rilor aduse, kempo-ul n-a reușit să 
pîtrundl. însă, tn arta competlțională, 
decît în efteva zone din continentul a-

Un soare strălucitor mîngîia cu 
razele sale călduțe apele golfului 
Fmic. Privim curioși prin ferestre
le avionului, la țărmul stincos ce 
se apropia la orizont. Curînd, ră
rim și minuscule căsuțe, iar în cî- 
teva minute se conturează tot mai 
clar cocheta capitală finlandeză

— Attaches les ceintures s’tl-vous- 
plait" și stewardesa, zîmbitoare, 
privește încurajator pasagerii. ca 
și cum ar vrea să spună: — Am 
ajuns cu bine...

Cele circa 20 de minute necesare 
pentru a străbate cu mașina dru
mul de la aeroport în oraș trec 
repede.

Revăd capitala țării celor o mie 
de lacuri, după 20 de ani, și în
cerc aceeași senzație ca și atunci, 
în 1952, în zilele Olimpiadei Par
că aș fi într-o localitate climateri
că, cochetă, liniștită și nu în capi
tala unei țări în plină dezvoltare 
industrială. Inspiri aerul pur ca și 
cum ai bea apă la un izvor de 
munte.

Deoparte și de alta a drumului, 
lacuri limpezi, pilcuri de brazi și 
printre ele resfirate în poieni sau 
pe malul lacurilor, căsuțe colorate, 
narcă desprinse din basmele cu

Pretutindeni. numeroase parcuri 
și părculețe, cu gazonul bine în
grijit, pline de copii zgomotoși, 
colorează peisajul acestui oraș, ce 
nu are nimic comun cu forfota și 
zgomotul altor capitale europene

A doua zi, pe o vreme neobiș
nuit de caldă pentru aceste latitu
dini nordice, autobuzul ne duce 
spre Otaniemi.

Cobor și mă izolez repede de 
grupul zgomotos. Vreau să retră
iesc singur amintirile de-acum 20 
de ani. Zăresc printre brazii întune-

numai la cîteva ore dupj ce des
cinsese dintr-un tren cu care că
lătorise cinci zile, fapt ee a provo
cat un nesflrjit pelerinaj al ziariș
tilor și fotoreporterilor spre can
tonamentul nostru, li revăd, și pe 
boxerii Vasile Tiță și pe Ghe-jrghe 
Fiat. azi antrenori eu tîmple că
runte. In aceste momente. îmi 
amintesc de regretatul Iosif Sfrbu. 
care avea să cucerească prima me
dalie de aur a României, și de 
mulți alții care astăzi și-au definit 
de mult drumurile în viață...

TulKw

clădirea de cărămidă roșie a

Fără cuvinte 
desen de Virgil TOMULEȚ

PETRE TIVADARU

EVOLUȚIA COSTUMELOR

DE PATINAJ"
EXPOZIȚIE DE DESENE

parcă desprinse din basmele 
pitict.

Finlandezii, oameni harnici, 
primitori, prețuiesc curățenia 
liniștea orașului, iar edilii au

Șt 
Și 

__ __ in 
vedere aceste imperative ale civi
lizației în lupta cu efectele nocive 
ale poluării.

câți 
institutului politehnic, unde a fost 
cazată delegația română tn 1952. 
Merg mai departe și caut în zadar 
sauna de pe malul mării. Pe locul 
ei s-a construit altceva... Privesc 
aleile goale ale pădurii liniștite și 
parcă îi văd aevea, călcînd pe co
vorul moale de cetină pe eroii olim
pici ai generației '50, ale căror 
destine s-au împlinit de mult, tl 
revăd, de pildă, pe S liter, care a- 
vea să producă senzație pe atunci 
cu o formidabilă săritură de 2,12 
m *), realizată la un antrenament...

Mă smulg din gînduri și pătrund 
pe străzile și parcurile acestui car
tier. Copiii cu părul lung și blond, 
aproape alb. sînt frumoși ca niște 
păpuși. Urcă cuminți, respectind 
rîndul. treptele în spirală ale unui 
tobogan metalic. Poartă salopete, 
precum cosmonauții și pe funduri 
au aplicat cile un 
de plastic, ca derdelușul să fie 
mai lunecos și salopeta mai re
zistentă... Aleile 
biciclete sînt înțesate de tineret 
Peste tot, o continuă mișcare. Na
turală, nedirijabilă, făcută din bucu-

blazon mare

rezervate pentru

De cîteva zile, holul de la intra
rea în sediul C.N.E.F.S. -găzduiește 
două interesante expoziții, una de 
fotografii ilustrind activitatea de 
ur. secol a patinatorilor noștri și 
alta de desene, a profesorului si- 
bian Petre Tivadaru. Ne vom opri 
asupra expoziției de desene a fostu
lui patinator de performanță, ac
tualmente antrenor la Școala spor
tivă din Sibiu.

Expoziția este, în fapt, o mică 
istorie a evoluției costumelor de 
patinaj (de viteză, artistic și rotile) 
de-a lungul secolelor XVII—XX, 
în diverse țări de pe continentul 
nostru și în America.

Cele 46 de tablouri, foarte reuși
te din punct de vedere artistic, lu
crate în acuarelă și tempera, re
prezintă costume folosite în de
cursul veacurilor în Anglia, Canada, 
Franța. Germania. România, Sue
dia. S.U.A. și Uniunea Sovietică, 
materialul documentar constituin-

du-1 picturi și gravuri vechi, docu
mente și reviste, traduceri.

Desenele profesorului Tivadaru 
redau cit se poate de clar coloritul 
șl croiala costumelor, ingeniozitatea 
și ciudățenia patinelor, influența 
diferitelor mode asupra îmbră
cămintei patinatorilor și patinatoa- 

. relor, oglindirea tradițiilor folclorice 
vestimentare în concepția acestora. 
De menționat că personajele, purtă
toare ale costumelor, au fost sur
prinse în mișcare, unii patinatori 
renumiți ca Charlotte Oelschlâgel, 
Irving Brokaw, Ulrich Salchow, 
Barbara Ann Scott, Peggy Fleming 
și alții, fiind imortalizați în timpul 
unor figuri specifice stilului lor

Conchidem afirmînd că produc
țiile lui Petre Tivadaru formează 
o expozițe închegată, ilustrind ve
ridic evoluția costumelor și patine
lor uzitate pe diferite meridiane în 
perioada amintită.

Dumitru NEGREA

ria firească a copilăriei și a unei 
deprinderi ee se numește tradiție.

Dar, ceea ce frapează cel mai 
mult este marea dragoste a copiilor 
pentru atletism, li vezi prin toate 
parcurile in treninguri frumos co
lorate, tntrecîndu-se în concursuri 
improvizate.

Pe o pajiște netedă ca o masă 
de biliard, trei băieți și o fetiță 
meșteresc dintr-un băț de mestea
căn o suliță. Traiectoria ei neobiș
nuit de corectă m-a uimit. Am 
-’ivit-o și am văzut că ea respecta 
anumite reguli de construcție pen
tru a se înfige în pămînt. Privesc 
din nou și surprind fetița măsu
ri ndu-și cu atenție elanul, întocmai 
cum învățase, probabil, la școală 
sau Ia televizor.

Dl. Hutanen, o personalitate a 
lumii sportului, îmi spunea că 
victoriile lui Văătăinen, campion 
european cu un an în urmă, dar 
mai ales medaliile de aur cucerite 
de Pekka Vasala, Lasse Viren ta 
focurile Olimpice, au făcut să re
nască marile ambiții sportive ale 
Finlandei.

Un suflu nou străbate atletismul 
finlandez.

Nepoții lui Nurmi îi cinstesc nu
mele și gloria.

ION GHTNESCU. COMUNA BOTENI. 
suporterii Rapidului

Pînă în acel moment, se întrebau, poa
te. cu cine vor juca ' ’
a diviziei... B

DR. ALEXANDRU 
REȘTI. ~ .. .
Păcat I La timpul potrivit, .. _. .. 
mult gustat de cititori. Dar. poate că 
vă Inspiră și alte competiții, nu numai 
Cupa Davis...

ANTON SCUTARU. IAȘI Ce-aș pu
tea să spun, cltina cele 6 pagini ale 
scrisorii dv. 7 Este scrisoarea tipică a 
unui ............
decît 
drag, 
tea 1
zită. _____ , ... . _ ....._  . .. .
„Dragostea este un sentiment sălbatec, 
care le zugrumâ pe toate celelalte-. 
Ați putea spune că aceste cuvinte se 
referă la celelalte dragoste. __
multe ori, dragostea unui suporter 
și mai... teribilă 1

în prima 
BUDV,

Catrenul ne-a parvenit
ar

etapă
BUCU- 
ttrziu. 

ti tost

suporter ce nu „vede- altceva 
echipa sau sportivul care ti este 
Dar, știți cum este cu dragos- 

Imi vine In minte o reflecție au- 
parcă. într-o piesă de teatru : 

sălbatec, 
celelalte-.

încercăm să convingem șt televiziunea. 
Eu, prin aceste rînduri. iar dv, adre- 
sindu-vă direct redacției sportive’ a Te
leviziunii, lui Cristian Țopescu.

ION BALAS

*) Proba de înălțime a fost cîștî- 
gată de americanul Davis cu 2,05 m.

(parcă numai e! ?). în legătură cu Cupa 
Cupelor i

Un RAPID fără escală. 
Pînă-n stația finală 1
N. CORNEL. PLOIEȘTI, 

debutat în reprezentativa târli. Mircea 
Lucescu juca la Știința tn divizia B I 
Dinamo îl împrumutase acestei echipe, 
negăslndu-1 loc tn formație... Cînd este 
vorba de fotbal, cei mai mult se in- 
șală... specialiștii I 2. V& referiți, pro
babil la golul al treilea. înscris de 
Gento, în meciul Dinamo — Real Ma
drid, disputat la București. Mtngea a 
rămas fixată între plasă șl scheletul 
metalic de susținere a ei.

ION MOLDOVAN, COMUNA BAND. 
Intereresant I Celor de la C.F.R. Cluj 
lț se oprise Inima în loc atunci cînd 
Poli. Iași conducea cu 1—0, în fața Iul 
A.S.A. Tg. Mureș, în ultima etonă 
a campionatului trecut. Iar dv sus
țineți — angajîndu-vă chiar în pariuri 
— că. indiferent de rezultatul medu
lui de la Tg. Mureș, C.F.R. Cluj nu 
ar fi retrogradat. Clujenii nu se spe
riaseră, însă degeaba. Abia în minu
tul 67, odată cu golul egalizator al 
A.S.A, le-a venIt Inima la foc.

Dar, de 
este

GHEORGHE M. PETRACHE, BUCU
REȘTI. Nu înțeleg de ce propunerea pe 
eare o faceți, o considerați un act de.,, 
curaj din partea dv. 7 Vreți să se 
transmită la televiziune un med din 
campionatul național de oină, acest 
sport atît de accesibil șl deosebit de 
frumos. O asemenea inițiativă, sinteți 
convinși că ar aiuta la răspîndlrea a- 
cestui sport în rîndurîle tineretului, șt 
noi statem convinși de acest lucru. Să

CONSTANTIN STOIAN. CERNA VODĂ. 
La J. O. din 1968, boxerul american de 
culoare, George Foreman, a ciștigat 
finala categoriei grea. învtng!ndu-l prin 
abandon în reoriza a n-a oe Cepulis 
(U.R.S.S), Foreman a susținut pînă 
acum, ca profesionist. 39 de meciuri, 
cîștigîndu-Ie pe toate. 35 dintre ele prin 
k.o. Greutatea lui : în iur de ido ie 
kilograme. După toate probabilitățile; 
va lupta cu Joe Frazier, . Încă înainte 
de sfirșitul a-iestui an. Frazier punin- 
du-și în joc ta fata Iul titlul de cam
pion al lumii la toate categoriile

GEORGE-EUGEN POPESCU, BUCU
REȘTI. 1 „Cînd a fost inaugurată ru
brica dv.?« întrebarea dv.. vă spun 
sincer, m-a indispus. Mi-a adus amin
te că am imbătrînit eu .. 15 ani 2.
..Care este echipa de fotbal preferată 
de dv. 7“ Echipa ziariștilor I Este cea 
mai constantă Nici nu promovează, 
dar nici nu retrogradează I

CONSTANTIN VASILF.SCU, BOLTN- 
TIN, BUCUREȘTI. „Vă întreb de ce an
trenorii nu prelucrează cu fotbaliștii 
regulamentul jocului 7“ Sînteti atțt de 
sigur că ei îl cunosc ? Lăstnd gluma 
(sau adevărul h la e parte, este evi
dent că o asemenea acțiune ar fi mal 
mult decît necesară. Râducanu. așa 
cum spuneți dv. n-ar fi comis gafa de 
la Helsinki, dacă ar fi cunoscut re
gulamentul. Din păcate, regulamentul 
r.u este cunoscut de nimeni. Nici de 
spectatori, nici de iucâtori. și uneori, 
nici chiar de... arbitri 1

Ilustrații: N. CLAUDIU

cu
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campionatelor individuale de juniori

FETELE MAI BUNE DECÎT BĂIEȚII ÎN PRIMA REUNIUNE
MANGALIA NORD, 21 (prin tele

fon, de la trimisul nostru). Aproape 
100 de juniori și junioare, care au 
mers din victorie în victorie cuce
rind dreptul de participare în finala 
pe țară a campionatelor individuale 
și de perechi, la popice, ediția 1972, 
au pus stăpînire pe moderna arenă 
din stațiunea Neptun. Se joacă la 
probele clasice de 100 bile mixte la 
fete, și 200 bile mixte, Ia băieți, pe 
piste.

Vineri dimineață au început preli
minariile individuale. Majoritatea 
concurenților, dornici de afirmare 
s-au pregătit cu seriozitate în vedef 
rea actului final al competiției. O 
serie de tineri popicari, lansînd bila 
cu precizie-au obținut rezultate valo
roase. întrecerile pentru calificarea 
In turneul final au fost marcate și 

iu fete, 
Ildiko Groză- 

tînără

de cîteva surprize. Astfel, la 
campioana europeană 
vescu a fost întrecută de o ____
mai puțin cunoscută, Bălașa Mirică,. 
disputa dintre ele fiind mult gustată 
de public. S-au mai remarcat prin- 
tr-un joc sigur Erika Szasz, Elisa
beta Szilagy și Vasilica Pințea, în re
venire de formă.

Deși confruntarea băieților nu s-a

ridicat Ia același nivel valoric ca cea 
a fetelor, totuși ea a fost deosebit 
de spectaculoasă, candidații la invi
diatul titlu fiind despărțiți de dife
rențe foarte mici, cu o singură ex
cepție : I. Stefutz care a luat din 
start un avans considerabil. Favoriții 
și-au onorat cărțile de vizită clasîn- 
du-se pe primele locuri ale prelimi
nariilor. Primii 20 de jucători și ju
cătoare își vor disputa întîietatea în 
turneul final.

Iată pe principalii pretendenți ia 
■locurile laureate : feminin 2. 21 
lașa Mirică (Laromet) 435 p.d. (6 bile 
în gol), 2. Ildiko Grozâvescu (C.S.M. 
Reșița) 429 p.d. (5), 3. Erika 2___
(Voința Tg. Mureș) 421 p.d. (1), 4. 
Elisabeta Szilagy (Voința Tg. Mureș) 
414 p.d. (3), 5. Vasilica Pințea (Ra
pid Buc.) 404 p.d. (5), 6. Ana Albert 
(Voința Tg. Mureș) 399 p.d. (8), 7.
Margareta Nagy (Metrom Brașov) 
396 p.d. (8), 8. Ecaterina Solymoșan 
(Voința Oradea) 395 p.d.' (7), 9. Eu
genia Holesch (C.S.M. Reșița) 393 
p.d. (5), 10. Victoria Cosma (Gloria 
Buc.) 391 p.d. (3); masculin — 1. I. 
Stefutz (Voința Cluj) 872 p.d. (2), 2. 
I. Fodor (I.C. Oradea) 838 p.d. (8), 3. 
C. Voicu (Voința Buc.) 836 p.d. (5),

1. Bă-

Szasz

4. Al. Cătineanu (Gloria Buc). 825 
p.d. (3), 5. C. Silvestru (Rafinăria Te- 
leajen) 806 p.d. (13), 6. L. Moldovan 
(C.F.R. Tg. Mureș) 804 p.d. (4), 7. M. 
Oprescu (Spicul Pitești) 793 p.d. (11), 
8. M. Chirilă (Gaz metan Mediaș) 
788 p.d. (8), 9. C. Lebădă (Construc
torul Galați) 787 p.d. (10), 10. I. Că
lin (Minerul Craiova) 786 p.d. (8). In 
jocurile decisive se va intra în are
nă în ordinea inversă a clasamente
lor.

Perechile au intrat în concurs sim- 
bătă dumineață. După primele evolu
ții conduc în clasamente următoarele 
perechi: feminin — 1. Rozalia Ste
futz — Agatha Chindriș (Cluj) 727 
p.d. (13), 2. Felicia Cristea — Adriana 
Filote (Constanța) 715 p.d. (19), 3. E- 
lisabeta Levay — Elisabeta Lazity 
(Oradea) 694 p.d. (21); masculin — 1. 
Al. Mak — Gh. Vlăduț (Arad) 1536 
p.d. (33), 2 .Gh. Ardeleanu — I. Jur- 
că (Oradea) '‘ * '
cudeanu —
p.d. (44).

întrecerile
la prînz.

1499 p.d. (27), 3. P.
C. Chirilă (Mediaș) 1425

Săl-

se vor încheia duminică

SPORTIV» DE LA AAA. TC. MUREȘ
VOR INTRA ÎN „CASĂ" NOUĂ

Inicniu eu colonelul Alexandru riorcscu, președintele asociației sportive „Armata"

CU BLAZON Șl MULȚI
JUCĂTORI DE CLASĂ

Conducătorul de joc: Velazquez
Vedeta formației: Amancio 
Golgeter: fundașul Verdugo

Campioana Spaniei, Real Madrid,
are în acest sezon o evoluție sub 
nivelul aceleia din campionatul pre
cedent. Confirmă acest lucru po
ziția sa de mijloc în clasamentul 
actual al Ligii spaniole, comporta
rea lipsită de culoare de pînă acum 
a formației antrenată de Munoz și 
chiar meciurile primului tur din 
Cupa campionilor europeni, susți
nute de aceasta la Madrid și Rej- 
kyavik, partide care, deși încheiate

La Tîrgu 
orașului pe 
bișpui't să-l 
se»ridică o bază sportivă, care, spe
răm, va juca un rol deosebit în 
dezvoltarea mișcării sportive mu
reșene. în legătură cu importanța 
și stadiul lucrărilor acestui viitor 
complex, am solicitat un interviu 
tovarășului colonel Alexandru Flo- 
rescu, președintele Asociației spor
tive Armata, constructoare și be
neficiară principală.

— V-am ruga să ne înfățișați 
mai întii realitățile ce reclamau o 
asemenea construcție.

— Asociația noastră a fost mul- 
vreme — și este încă — lipsită 
o bază materială corespunzătoa- 
sportului de performanță. Poate 
din acest motiv, am apreciat ca 

excelent locul 4 cucerit de echipa 
de fotbal A.S.A. în campionatul tre
cut a! primei divizii, în ciuda rea
lei penurii a condițiilor optime de 
pregătire. Dar nu numai A.S. Ar
mata, ci întreaga activitate spor
tivă din orașul Tg. Mureș are un 
număr insuficient de baze.

— Putem, în acest caz, înțelege 
că Ia actuala construcție — de o 
utilitate majoră pentru viitor, la 
exploatarea căreia vor colabora di
verse unități sportive — contribuie, 
ca părți interesate, mai mulți fac
tori de răspundere ?

— într-adevăr! Ne bucurăm de 
sprijinul nemijlocit al Ministerului 
Forțelor Armate, al C.N.E.FS.-ului, 
al organelor locale de partid și de 
stat, ca și al celor militare, ds 
munca patriotică a tineretului. 
Complexul va cuprinde două tere
nuri de fotbal (unul gazonat și al
tul cu zgură), cite unul pentru 
handbal (bituminizat), baschet, vo
lei si tenis, o pistă de atletism cu 
sectoare de 
complete, plus 
Valoarea totală 
trează la circa

— Care va fi 
itoarei baze ?

— Ea va fi folosită, în principal, 
pentru pregătirea echipelor noastre 
de fotbal și a sportivilor din celelalte 
secții ale asociației, dar, în același 
timp, va putea acoperi și o parte 
din nevoile de terenuri pentru com
petiții ale diferitelor asociații și 
cluburi din oraș. Tribunele tere- 
nițiui principal vor avea o capa
citate de 3—4 000 de locuri. Spor
tivii vor beneficia de bazin cu apă

Mureș, într-un colț al 
care localnicii s-au o- 
numească „week-end”,

sală de oxigenare, sală pen-

tă 
de 
re 
și

aruncări și sărituri 
instalațiile anexe, 

a lucrărilor se ci- 
1 500 000 lei.

funcționalitatea vi-

eryem
DUMINICA

ATLETISM : Stadion Republicii, ora 
9 : campionatul divizionar pe echipe: 
Dtnamo — Steaua — C.A.U. șl Me
talul — Timiș — Cluj.

BASCHET : sala Ciulești, ora 9'. 
Steaua — Politehnica Cluj (m.A).

CANOTAJ : lacul Herăstrău,
8 : întreceri în cadrul „Cupei 
pid’.

FOTBAL : stadion „23 August», 
18,15 : Steaua

„ _______ „„Rapid — Dinamo (tlnert-rezerve) : te
ren Ghencea. ora 10 '• Steaua — Spor
tul studențesc (tinerct-rezerve); sta
dion Progresul, ora 11 î Progresul — 
Chimia Rm. Vîlcea (Div B); teren 
Autobuzul, ora 11 : Autobuzul — 
Flacăra roșie (Div. C): teren 
ora J1 : T.M.B. — Voința (Div. C)î 
stadion Dinamo (teren III), ora 11: 
Dinamo Obor — Electronica _ (Div. 
C): teren Sirena, ora 11 : Sirena — 
Laromet (Div. C); teren C.P.B., ora 
11 : șoimii TABOM — CarpaU Sinaia 
(Div. C).

GIMNASTICA : sala Tineretului, 
orele 8.30 (fetele) și 10.30 (băieții) ! 
etapa municipală a campionatului re
publican de Juniori.

HANDBAL: teren Progresul, ora
9 : Progresul — Voința Odorhei (f.A): 
teren Giuleștl. ora 10: Rapid — Uni
versitatea Craiova (m.B). ora 11.15: 
Rapid — Mureșul Tg. Mureș (t.A): 
teren Tineretului, ora 11.15: Universi
tatea București — Independenta Sibiu 
(m.A): teren Voința, ora 14-30 : 
I.G.E.X. _ Vulturul (f.B), ora 15.30: 
Voința — Dinamo Brașov (m.A).

JUDO : sala Steaua, ora 9 : I.E.F S.
— Constructorul Miercurea Ciuc — 
Universitatea Cluj: sala Recolta : Ra- 
oid București — Șc. sp. nr. 2 Bucu
rești — Montorui Pitești (triunghiu
lare în cadrul diviziei A).

LUPTE GRECO-ROMANE : sala
Progresul, ora 10 : Dinamo București
— Progresul București — A.S.A. Cluj 
(triunghiular divizia A).

RUGBY : Dinamo — Știința Petro- 
sanl teren Olimpia (capătul mașinii 
35 - Vltan). ora 11.30 • Gloria - Gri; 
vita Roșie, teren Gloria (capătul 
tramvaiului 23. bd. Muncii), ora 10.

VOLEI : sala Dinamo, ora 9: Medi
cina — Universitatea Timișoara 1AJ. 
Dinamo — Rapid (f.A). Dinamo — 
Politehnica Galati (m.A): sala Ciu
lești. ora 10.30 : Rapid — Tractorul 
Brașov (m.A) Aurora Buc. — Delta 
Tulcea (m.B): sala Institutului Peda
gogic. ora 10 : Universitatea Bucu
rești Penicilina laș! (f.A).

ora 
Ra-

.. ... . ora
___ _ __ ,__ Sportul studențesc
(Div. A) ; stadion Ciulești, ora 10 •'

caldă, sală de oxigenare, sală pen
tru jocuri distractive, încăperi ne
cesare odihnei. In plus, complexul 
turistic de la „week-end" — aflat 
în vecinătatea bazei sportive — 
cuprinde o pistă de apă pentru ca
notaj de agrement, o pistă de car
ting, bazin de înot cu trambulină, 
solarii, cabine.

— în ce stadiu se află în acest 
moment lucrările și cînd se vor în
cheia ?

— Ne aflăm într-un stadiu avan-, 
sat și preconizăm ca pînă la finele 
acestui an terenurile să fie gata, 
urmînd ca vestiarele și celelalte 
anexe ale bazei să fie ridicate în 
cel mai scurt timp posibil Se pre
conizează ca în primăvara anului

aproximativ 80 000 de lei, a fost 
amenajată în mare parte prin 
munca pasionaților noștri sportivi 
Iosif Keresztely și Ștefan Bojtor, 
ca și prin munca patriotică a sa- 
lariatilor de la unele întreprinderi 
tîrg-mureșene.

La Tîrgu Mureș există, nu avem 
nici o îndoială, o mare dragoste 
și pasiune pentru sport in gene
ral, și pentru fotbal în special. Se 
speră că, odată baza materială îm
bunătățită considerabil — prin da
rea în folosință a frumoasei baze 
a asociației sportive Armata — nici 
rezultatele de valoare nu se vor 
lăsa așteptate.

Tr. IOANIȚESCU

BENITO

cu nr. 4, este unul dintre cei mai 
valoroși jucători ai echipei, mun
cește foarte mult, atît în apărare 
cît și în atac, fiind un eficace rea
lizator. Grande, nr. 8, cu caracte
ristici de joc asemănătoare lui Pirri 
(fără a avea însă clasa acestuia), 
este la rîndu-i adeseori prezent în 
fazele de atac, înscriind multe go
luri. Velasquez, fotbalist cu o mare 
personalitate, este conducătorul de 
joc și creierul echipei. In atac, 
Realul îl are în primul rînd pe 
Amancio, cel mai cunoscut jucă
tor al formației, care deși nu este 
extremă de meserie, aleargă bine, 
este foarte bătăios, abil și deosebit 
de periculos. Santillana. atacant 
central cu nr. 9. are o tehnică sub 
nivelul celorlalți, în schimb, însă, 
este foarte tenace și excelent la jo
cul de cap. în sfîrșit, Anzarda, 
cu nr. 11, este foarte îndemînatic, 
rapid și precis în loviturile expe
diate spre poarta adversă.

Sosește Real Madrid!
Sosește luni seara, după 

ani. In fruntea echipei se 
afla don Santiago Bernabeu, 
creatorul faimoasei echipe a lui 
Di Stefano, și care nu părăseș
te rîndurile ei, deși are aproa
pe 80 de ani.

Dobrin și compania așteaptă.
Real Madrid rămine un mare 

nume. Un nume pe care nu-l 
poate întuneca nici faimoasa co
hortă a lui Herrera și nici chiar 
taifunul ’72 numit Ajax.

întreg Piteștiul așteaptă. Mor 
mentul Real Madrid este fără 
precedent în istoria Trivalelor.

Cu ani în urmă a fost Sevil
la. Si a plecat învinsă. Apoi a 
venit Firoud, cu Toulouse. Și a 
plecat învins, cu un scor „ca 
pe timpuri".

Acum vine Realul.
Rostul acestor rînduri e clar. 

Acum cîteva zile, unul din su
porterii lui Dobrin ne-a scris 
cîteva rînduri. Existau 
rînduri cîteva cuvinte 
„Cînd am aflat că am 
Real Madrid, m-am 
Mi-am spus imediat că 
bine să cazi de pe un 
mos“.

Aceste rînduri au fost scrise, 
probabil, de un om cu melan
colii speciale. Argeșul lui Do
brin nu poate gindi astfel. Real 
Madrid nu mai este celebra 
squadra care a încheiat o epo
că. Real a avut cîndva un atac 
în care se adunau toate marile

10
va

în aceste 
ciudate: 

căzut cu 
bucurat, 
e foarte 
cal fru-

puteri ale fotbalului. In acel 
atac juca și Brazilia și Unga
ria, și mai ales Argentina lui Di 
Stefano. Astăzi, Real Madrid 

rămine o echipă puternică, e 
adevărat, dar Amancio, ultimul 
cavaler rătăcitor al acelei echi
pe, a împlinit 33 de ani, și nu 
are tinerețea bătrînului Di Ste
fano.

Argeșul este astăzi mult mai 
mult decît echipa care a stră
lucit odată în Cupa orașelor 
tîrguri. Argeșul este campioana 
României, cu un Dobrin la vir- 
sta de aur. capabil oricînd să 
asmuță pofta de joacă a lui 
Troi, eterna dorință de revan
șă a lui Radu și încăpățînarea 
lui Roșu, care refuză, cu un fru
mos orgoliu, oferta jumătăților 
de măsură.

Sosește Real Madrid 1 Trei 
dintre jucătorii săi, Jose Luis, 
Pirri și Amancio, au jucat în 
echipa Spaniei, la Las Palmas, 
izbutind o dificilă remiză în ul
timele secunde ale jocului cu 
Iugoslavia. Reamintim acest 
amănunt nu pentru a micșora 
șansele teoretice ale Realului, ci 
pentru a despovăra pînă și glo
durile corespondentului melan
colic, care vede în F.C. Argeș 
un călăreț prea tînăr, bucuros 
de a fi trîntit de un cal frumos.

Joi, la Pitești, Argeșul trebuie 
să învingă stema istorică a Rea
lului. ..

loan CHIRILĂ

cu 
al

vreme, In timpul meciului, Shankly 
ar fi avut nevoie de un tirbușon...

CUBURI DE GHEAȚA 
SOMNIFERE

Geo RAEȚCHI

la Miercurea Guc

hi oua sala de forță din Tg. Mureș

cu victorii, nu au convins în mă
sura așteptărilor.

Referindu-ne la jucători — pe 
care de altfel ne propunem să-i 
prezentăm în continuare — mentă 
a' fi menționat, înainte de toate, 
faptul că aceștia se găsesc, în pre
zent, departe de forma care le-a 
permis anul trecut să cucerească 
titlul de campioni. Cîteva excepții 
par a fi totuși cei patru selecționați 
în naționala Spaniei, pentru jocu
rile din preliminariile Campionatu
lui mondial și anume: Jose Luis, 
Benito, Pirri și Amancio.

Și-acum cîteva cuvinte despre fie
care dintre componenții lotului 
parte. Portari sînt Miguel Angel 
Garcia Remon. Primul, rezervă 
sezonul trecut, a devenit titular 
cum în urma unei accidentări 
lui Garcia, care l-a obligat pe 
cesta să stea un timp pe tușă. Pen
tru linia de fundași Realul dispune 
de Jose Luis, Benito. Tourifio, Zoco 
și Verdugo. Primii doi sînt și com
ponent ai lotului reprezentativ ac
tual. Fundașul dreapta, Jose Luis, 
este un jucător rapid, ofensiv și de
ține o bună formă sportivă. Benito, 
purtătorul tricoului cu nr. 5, fun
daș central, este un jucător dur, 
foarte sigur la jocul de cap și, în 
general, greu de depășit în zona 
defensivei proprii. Tourifio este 
foarte tenace și acționează mai re
tras ca Jose Luis, putînd fi folo
sit în egală măsură ca fundaș la
teral dreapta sau stînga. Zoco, cu 
nr. 6, joacă de obicei libero în apă
rare. El este căpitanul echipei și 
unul dintre veteranii formației spa
niole. Verdugo, fundaș stînga cu 
nr. 3, acum într-o criză de formă, 
este un jucător foarte ofensiv, care 
atunci cînd este în zi bună reușește 
să finalizeze ca un veritabil atacant.

Ca mijlocași joacă Pirri, Grande 
si Velasquez. Internaționalul Pirri,

GRIJILE DOCTORULUI 
FENYVESSI

Iubitorii fotbalului își amintesc 
plăcere de acest bătăios înaintaș
naționalei maghiare, prezent pe Wem
bley, la Parc des Princes, Lujniki și, 
bineînțeles, pe Nepstadion. Jocul lui 
Mate Fenyvtssi se caracteriza prin- 
tr-o mare pătrundere și un ascuțit 
simț al balonului. Dar anii au trecut 
și acum fostul internațional mai îm
bracă doar tricoul echipei veterani
lor. In schimb medicul veterinar cu 
același nume este unul dintre cele

Am mai scris despre curioasa 
istorie a meciului retur pentru „Cu
pa U.E.F.A.” disputat în insulele Ca
nare, între formația locală Las Pal
mas și A.S. Torino. O seamă de ele
mente ciudate au dus la concluzia că 
e necesară investigația medicală pen
tru depistarea drogului, examen care 
s-a soldat cu descoperirea urmelor

r., Jr., POSTA ROMANA

i-'.TX,

t urufL

j/i ifuH'leCnfu

In cursul călătoriei lor 
de fotbal Honved au

în România, componența echipei budapestane 
transmis cu amabilitate salutări colectivului 

nostru redacțional. Mulțumim !

viitor baza sportivă A.S.A. Tg. 
Mureș să fie dată în exploatare.

— Desprindem din cuvintele 
dumneavoastră satisfacția pentru o 
asemenea realizare. Prin aceasta, 
credeți că problemele bazei mate
riale a asociației pe care o con
duceți au fost rezolvate ?

—■ Nu, nu în totalitate 1 Avem 
un sediu impropriu, iar boxerii 
noștri se pregătesc prin vecini... 
Am primit însă asigurări din par
tea organelor superioare de con
ducere — pentru care îmi fac o 
datorie de onoare de a le aduce, 
pe această cale, sincere mulțumiri 
pentru sprijinul acordat — că vom 
avea, în sfîrșit, un sediu propriu 
(în momentul de față, împărțim 
clădirea cu Casa Armatei), unde 
să putem amenaja o sală pentru 
pregătirea fizică pe timp de iarnă 
a echipelor de jocuri și pentru an
trenamentele curente ale boxerilor, 
precum și săli pentru activități po- 
litico-ideologice și cultural-distrac- 
tive, la care să participe membrii 
asociației și chiar susținătorii ei. 
începutul a fost făcut deja. Ni s-a 
repartizat o încăpere în care am 
amenajat o sală de forță necesară 
secției de haltere, dotată cu toate 
aparatele adecvate pentru culturism 
și haltere. Sperăm să atragem aici 
cît mai mulți tineri,
practicării acestor sporturi. Trebuie 
arătat că această sală, a cărei a- 
paratură se ridică la o valoare de

în scopul

TENIS DE MASĂ

CAMPIONATUL DE HOCHEI PROGRAMEAZĂ
PARTIDA DERBY DINAMO - STEAUA

Cele patru formații care sînt an
gajate în lupta pentru titlu, în ca
drul primei grupe valorice a divi
ziei A la hochei pe gheață, s-au 
împărțit și ele în... două grupe. E- 
chipele Dinamo București și Steaua, 
neînvinse în jocurile disputate pînă 
acum, rămîn în continuare princi
palele pretendente la tricourile de 
campioni, în timp ce S. C. Miercu
rea Ciuc și Dunărea Galați ur
mează să-și dispute onoarea de a 
ocupa locul III în clasamentul final.

Asupra șanselor existente în a- 
ceste două dispute din fruntea ie
rarhiei hocheiului nostru ne vom 
putea edifica mai bine după parti
dele de azi în care sînt programate 
jocurile decisive : Dinamo — Steaua 
și S. C. Miercurea Ciuc — Dună
rea Galați. Desigur, nu este vorba 
de întîlniri decisive, deoarece ne 
aflăm în fața finalului primului tur 
al campionatului, calendarul cuprin- 
zînd încă patru runde. Dar, nu-1 
mai puțin adevărat că o primă 
impresie asupra șanselor ne vom 
putea totuși face. în plus, este de 
așteptat ca cele patru echipe frun
tașe să ofere spectatorilor partide 
de calitate, fără accente de duri-

late, așa cum din păcate — s-a 
mai întimplat chiar în acest sezon.

Iată cum arată clasamentul a- 
cestei întreceri, înaintea meciurilor 
de az> :
1.
2.3.
4.

Steaua 2 2 0 0 13— 4
Dinamo 2 2 0 0 10— 4
S.C. Miercurea Ciuc 2 0 0 2 5—13
Dunărea Galati 2 0 0 2 3—11

mai cunoscute personaje ale sistemu
lui zootehnic care asigură hrana ca
pitalei maghiare. El este autorul a 
numeroase broșuri și tratate cu su
biecte de medicină veterinară și 
unul dintre cei mal consultați spe
cialiști în acest domeniu.

...AVEA NEVOIE DE UN 
TIRBUȘON 1

Liverpool și Everton, 
mari echipe 
tîlnit recent 
campionat și 
crescut prin . . ______ _
jocului, Liverpool era lider, iar Ever
ton ocupa locul 3.

Cu o oră înaintea loviturii de în
cepere, suporterii celor două cluburi 
(55 975 de spectatori) s-au angajat 
într-o adevărată bătălie a... cîntece- 
lor. Apoi, scoțianul Bill Shankly, an
trenorul lui Liverpool, care tocmai 
fusese desemnat „antrenorul lunii” 
și-a primit premiul : o sticlă de wisky 
de 4 litri și jumătate, pe care o arăta 
suporterilor lui Everton...

Shankly, de altfel, nu bea, după 
cum spune el, decît atunci clnd Ever
ton bate pe Liverpool. Cu toate că 
echipa sa a clștigat cu 1—0, multă

cele două 
din Liverpool, s-au în- 
pentru a 107-a oară în 
importanța meciului a 

faptul că, In momentul

de substanțe somnifere, de genul lu- 
minalului, în urina unor jucători ita
lieni. Faptul a dat naștere la o aspră 
polemică între i.ttalieni și spanioli, 
care i-au acuzat pe primii că au 
încercat să-și scuze severa infrînge- 
re, luînd „după“ meci asemenea sub
stanțe.

In confuzia totală care a urmat se 
pare câ începe să se facă lumină. 
Astfel, cotidianul sovietic „Sovietski 
Sport” relatează că ancheta a sta
bilit urme de somnifere în lichidele 
acelor jucători care au consumat pe 
terasa hotelului răcoritoare frapate. 
Se pare că luminalul se afla în cu
burile de gheață din care s-au ser
vit oaspeții, deoarece numai echipie
rii care au pus asemenea cuburi în 
pahare au avut simptome hipnotice.

BALETUL TN SPRIJINUL 
FOTBALULUI

Fotbalul suedez cunoaște una din
tre cele mai serioase crize de spec
tatori din întreaga sa existența. Din 
ce în ce mai puțin public se depla
sează la meciurile de campionat, iar 
incasările nu mai reușesc să acopere 
nici măcar cheltuielile de regie, 
echipele fiind nevoite a cere spri-

jinul autorităților orășenești respec
tive spre a-și putea continua activi
tatea. Astfel, Norrkoping — cunoștin
ța arădenilor... — echipa unde joacă 
marele Kindvall, a înregistrat în ul
timul său meci de campionat numai 
3731 de spectatori plătitori. Și asta, 
In ciuda faptului că pe teren au evo
luat și echipe feminine, ba chiar și 
faimoasa trupă Kersen, de balet mo
dern suedez.

Cifrele înregistrate duminica trecu
tă sînt dezastruoase. Astfel, la me
ciul de la Landskrona au fost doar 
3984 privitori, la Goteborg s-au înre
gistrat 4235, la Eskilstuna doar 2228, 
iar la jocul dintre Skellepter și Ae- 
lopse, organizatorii au deschis porțile 
și toată lumea a intrat gratis...

Cauza acestei penurii de public 
trebuie căutată în marea popularita
te a hocheiului și în faptul că televi
ziunea oferă rezumate ale partide
lor disputate în întreaga țară.

BILANȚUL LUI N.A.S.L.
Bilanțul prezentat anul acesta de 

North American Soccer League, forul 
care administrează și organizează 
campania de popularizare a fotbalu
lui în S.U.A. și Canada, se prezintă 
sub cele mai încurajatoare auspicii. 
Se pare că, în sfîrșit, eforturile de 
a propaga fotbalul (jucat după ca
noanele britanice) au dus la un re
zultat favorabil și cel mai popular 
sport din lume a cucerit și ultima 
redută, cea americană, unde basche
tul, basebailul și fotbalul american 
erau cele mai populare.

Aflăm astfel că numărul spectato
rilor a crescut în anul 1972 cu o me
die de 50 la sută, față de anul trecut, 
echipele dînd beneficii. Astfel, dacă 
în 1971 media de spectatori era de 
3404, ca a urcat anul acesta la 5600. 
Cele mai mari încasări se fac la St. 
Louis, unde media spectatorilor plă
titori a sărit de la 3527 la 7772. To
tuși, Canada deține deocamdată re
cordul de asistență. Mai precis echi
pa Toronto Meteors, care aduce re
gulat un număr de 8300 de susțină
tori pasionați Ia meciurile sale.

„Tip" și „Tap", mascota C.M. 1971

ECHIPELE C.S.M. CLUJ

EVOLUEAZĂ LA JENA (R. D. GERMANĂ)
în orașul Jena din R. D. Ger

mană se va desfășura, miercuri și 
joi un interesant turneu interna
țional de tenis de masă pe echipe. 
Vor lua parte formațiile C.S.M. 
Cluj (seniori, juniori și junioare), 
Ilutnik Novva Hutta (Polonia), Do- 
rogi Banyasz (Ungaria) și B.S.G. 
Carl Zeiss Jena.

Team-urile clujene urmează să 
plece luni. Vor face deplasarea 
Șerban Doboși, Dorin Giurgiucă, 
Gheorghe Bozga, Ernest Papp, A- 
drian Cuc, Adam Griger, Ligia 
Lupu, Maria Șinteoan, Dorina Cos- 
tea. Loturile vor fi însoțite de an
trenorii Farkaș Paneth, Mihai Ble- 
dea și Andrei Beko.

LOTO-PRONOSPORT
CÎȘTIGURILE CONCURSULUI

SFECIAL PRONOSPORT NR. 42 
DIN 15 OCTOMBRIE 1912

PREMII SUPLIMENTARE:

CATEGORIA I: (13 rezultate) 
45,60 variante a 3.631 lei.

CATEGORIA a II-a : (12 rezul
tante) 977,95 variante a 203 lei.

CATEGORIA a III-a: (11 rezul
tate) 8168,85 variante a 36 lei.

CATEGORIE UNICA: = 5.203,35 
variante a 28 lei. Toate variantele 
participă la tragerea la sorți a ce
lor două autoturisme (Dacia 1300 
și Trabant 601).

Rubrică redactată de
LOTO-PRONOSPORT

TOAMNA

MAGAZINE
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— Magazinul „JULiETA", din bd. Gh. Gheorghiu-Dej nr. 1 
confecții pentru femei.

— Magazinul „FAMILIA", din str. Lipscani nr. 55, desface 
confecții pentru adulți și copii.

— Magazinul „FELIX", din str. 30 De
cembrie nr. 22, vă oferă confecții pentru 
adulți.

lată adresele magazinelor bucureștene 
de unde se pot cumpăra articole de con
fecții pentru sezonul de toamnă :

— Magazinul „ELEGANT", din bd. N. 
Bălcescu nr. 17, — confecții pentru adulți.

Au sosit modele noi de costume din TEROM pentru bărbați, 
pardesie din TEROM pentru adulți și copii, rochii din diftină 
pentru femei și fete, pantaloni din TEROM pentru bărbați.

’«•V»»?» »• • •• • •».

— Magazinul „MODERN", din bd. Gh. Gheorghiu-Dej nr. 
8 — confecții pentru adulți.

A

IN
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IDEALUL turiștilor este de a vizita turnul din Pisa 
Idealul tuturor, este un aspirator „IDEA L»

IDEAL, poate fi utilizat și pentru pulverizarea 
lichidelor neinflamabile
IDEAL, are un consum redus de energie elec
trică (15 bani pe oră)
IDEAL — preț de vinzare 800 lei, poate fi e»:ni 
parat și cu plata în rate lunare

f



IERI, IN DIVIZIA A DE FOTBAL
RAPIDiwa i[0] UN MECI DERBY

V

SCHIORI ROM AM SE PREGĂTESC PE ZAPAD A IM AUSTRIA

în CC.E. Ia tenis de mas»

GAINSFORD T.T.C.

LONDRA VA FI

ADVERSARA

CARE A ..TRAIT" DOAR O REPRIZĂ ■ ■■
VOINȚEI ARAD

Rapidul, făctnd... abstracție de 
obișnuitele minute de tatonare de 
ia îneeputu.1 meciurilor, cu Marin 
Stelian la mijlocul terenului și 
Dumitriu III vîrf de atac, pornește 
decis și sigur spre poarta lui Con- 
stantinescu. Mijlocașul feroviarilor, 
pentru prima dată în acest cam
pionat pe post de dirijor al ac
țiunilor ofensive, slalomează. de 
cîteva ori spectaculos printre apă
rătorii .dinamoviști, dar nu se poa’.e 
despărți de balon atunci cînd co
echipierii din atac se afiâ demar
ezi și. astfel, sînt irosite bune 
situații de a se încerca vigilența 
portarului dinaiuoviștilor. Timp ce 
15 minute jucătorii din șoseaua 
Ștefan cel Mare par surprinși șl 
derutați de „furia" feroviarilor. 
DobrȘu, Stoenescu, G. Sandu, P. 
Nicdlae gafează de cîteva ori. se 
încurcă reciproc, întîrzie degajă
rile. încet, încet însă, Rapidul 
pierde din... viteză si. pentru pri
ma dată. în min. 17. Răducanu este 
pus la grea încercare de șutul pu
ternic al lui Fl. Dumitrescu. Fos
tul portar a! naționalei salvează 
spectaculos. Florian Dumitrescu se 
dovedește însă a fi și în conti
nuare cel mai periculos atacant 
dinamovist. După ce Răducanu re
zolvă o nouă situație periculoasă 
la poarta sa (min. 23, șut Stoe
nescu, intercalat în atac) aceiași 
Fl. Dumitrescu H... bombardează 
cu alte trei șuturi extrem de vio-

lente (min. 26, 33 și 38). La riadul 
lui, M. Stelian luftează ca un în
cepător (min. 37) In mijlocul careu
lui dinamovist și prima repriză ■ 
aprig disputată, ăe bun nivel tel 
n:c, cu interesante dueluri 
om" (Angelescu — 
Stelian — Nunwe:

:h- 
,om la 

D. Popesc-u. NL 
Her. Ștefan

precaut Tot rapidiștiî reiau mai 
bine jocul. îa min. 47 Marin S’.e- 
lian irosind o aliă mare ocazie 
de a deschide scorul, dar odată cu 
scurgerea timpului, formația care 
pleacă az: în Austria, pentru me
iul cu Rapid Viena din cadrul 
Cupe: cupelor", renunță la ofen- 

□oate deliberat menajîn- 
din cauză că 
:iente resurse 
contraatacuri, 
e pe mijlocul 
Nunweiller îi 

periculos De FI. Dumiires- 
esc-m Dumitrache. Cea mai 

meciului este ratată 
(min. 55) intr-un 

Lapsus, singurul ce 
ri: Rapidului, «xn- 

care Boc r.-a făcut 
minute, 

fiind, de 
icător de 
iot mai 

me și interes, e- 
ciupele xnite cu cite un
punct spectaîori speră
intr-un ia ultima clipă.
Goi nu bează Insă, din-
tqjFr. mot.v evident i lipsa sutu
rilor puternice sau plasate trase p» 
scatiul DocțiL Raportul acestora, 
oe 4—*- ni se pare elocve..; $i 
□cei nuc pentru un derby de pre- 
tent ue refu: di=me Rapid Si Di- 
nasix

Stadion 
prima timp 
S? 9^.

Dan Cristea

STEAGUL ROȘU 3(2)

F. C. ARGEȘ l|0)
BRAȘOV, 21 (prin telefon, de le 

trimisul nostru).
Ultimul test, repetiția generală a 

piteștenilor înaintea primei manșe 
a dublei întîlnîri cu Real Madrid, a 
coincis cu infrîngerea în fața ste
garilor brașoveni, în ciuda celor 
trei goluri primite, cauzate de gre-

Șl TOTUȘI 
CHIAR ATÎT

N-A FOST

DE SIMPLU
singur K se ia to—

rește lipsei de coeziune în atac, 
compartment în care Bobrin n-a 
găsit înțelegerea cuvenită din par
tea celorlalți echipieri.

Stadionul Tineretului ; timp frumos : teren bun ; spectatori iâ.(M. An 
marcat : GHEBGHELI (min. 5), PESCARC (min. 22), BALIVT (mm. Ph ?• 
BOȘU (min. 65). Baport de comere t «—S. Raportai șuturilor la poartă : 11— 
(pe spațiul porții ■ 6—6).

STEAGUL ROȘU: ADAMACHE — tvâncescJ, JENEI. ALECU. Anz.-i..- 
— Ghergheli. Cadar — Zottncâ (min. 7t Anghel). PESCARU. Bah-- 
Florescu). GYORFI.

F. C. ARGEȘ : Stan — Pîgulea, Oltaerau, Vlad. rVAN — PR£PVRGE7_ M. 
POPESCU (min. 72 Mustețea) — Radu. Troi, DOBRIN, Jercar

A arbitrat GRIGORE BIHSAN, **♦»♦. aiutat
ți T. Trofin (tbțf din Galați).

Trofeul Petschovschi : 9.
La tinerct-rezerve : Steagul roșu — F.C. Argeș

la linie Oe
(roin. K-T-T 
Gh- șteOsesca

3-4 CI—»»

șeii flagrante comise de apărători 
— mai ales de Vlad și Olteanu — 
jucătorii de Ia F, C, Argeș au avut 
numeroase momente in care com
portarea lor nu s-a situat cu nimic 
mai prejos dedt a adversarilor. De 
altfel, repriza secundă le-a apar
ținut în întregime. Iar, dacă efor
turile depuse nu le-au adus arge
șenilor decît satisfacția înscrierii

victoria

in divizia B la fotbal

MflALIJl PIOPIM

Totuși, 
poate fi contestată, 
încă din prima par-e a inifinirii. 
perioadă in care gazdele au ar.bn- 
lat jocul au dominat categoric ji. 
ca urmare, m min. 22 conduceau 
eu 2—0 Scorul a fost deschis in 
min. 5, dintr-o acțiune simplă, dar 
spectaculoasă, inițiată de Gyorfi. pe 
stingă, care l-a depășit pe Pigulea, 
a centrat pe partea opusă lui Zo- 
tincă, acesta l-a văzut liber pe 
Ghergheli în interiorul careului 
(unde erau fundașii centrali ?) și 
brașoveanul a trimis plasat în

stegarilor nu 
Ea s-a profilat

Roșa 
eap 
ventt

•îl

Gheorghe NERTEA

LETALUL BUCUREȘTI 1-1
PLOPENI, 21 (prin telefon). — 

Pe stadionul din Plopeni s-a dis
putat sîmbătă medul dintre echipa 
locală Metalul și Metalul București, 
în eadrul etapei a X-a a Diviziei 
B
cu un rezultat 
(1—1). Golurile 
Spiridon (min. 
de Georgescu 
bucureșleni. A
V. Liga (Galați;.

seria I. Partida s-a terminat 
de egalitate : 1—1 
au fost marcate de 
9) pentru gazde și 
(min. 19) pentru 

arbitrat foarte bine

STEAUa—ÎNVINGĂTOARE ieri

RĂMINE IH FRUNTEA

CLASAMENTULUI LI RUfiBY
S-a reluat campionatul Diviziei A 

la ragby. Ieri, pe stadionul Ghen- 
cea din Capitală, ne așteptam să 
vedem un meci disputat, spectacu
los, între lidera clasamentului 
Steaua și apreciata echipă — pe 
baza rezultatelor bune de pînă a- 
cum — Vulcan. Dar n-a fost așa. 
în primul rîtld — fiindcă din for
mația metalurgiștilor lipseau patru 
titulari; în al doilea — datorită 
faptului că Steaua n-a jucat așa 
cum era de așteptat. Echipa mili
tarilor „și-a permis" să rateze 
multe ocazii bune, să joace mult 
balonul cu piciorul în dauna unui 
joc organizat, mai bine orientat, în 
funcție de un adversar, evident, in
ferior. Liderii au fost mal buni la 
grămezi, luau în general toate min
gile de la tușe, inițiau arar și u- 
nele atacuri frumoase însă cu efica
citate redusă. Așa se explică de 
fapt și scorul destul de strîns 
de jocul și valoarea echipelor 
teren : 16—6 (0—6).

După cum se poate vedea — 
măi datorită lipsurilor echipei 
avantajate — scorul primei repri
ze a fost egal. Imediat după relua
re militarii încep să fie mai inci
sivi, atacă în forță jucînd mai mult 
balonul Ta mină și în min. 43 Io* 
nescii reușește o încercare: 4—9. 
Printr-o lovitură de picior a lui 
Craioveanu, Vulcan reduce scorul 
la 4—3 (min. 50). La patru minute 
numai, Șerban culcă balonul dupâ 
buturi — încercare. Cornelin o 
transformă și militarii conduc cu 
10—3. în min. 67. Steaua înscrie 
din nou: Ionescu — încercare, 
transformată de Durbae. în min. 
76, Moraru reduce scorul printr-o 
lovitură de picior căzută și 16—8. 
Bun arbitrajul lui Reni Chiriae,

Experiența anilor, trecuți și ana
lizele pe discipline sportive, inițiate 
de C.N.E.F.S. și F. R. Schi în ur
ma J.O. de la Sapporo au scos în 
evidență aportul deosebit al efor
turilor specifice în obținerea per
formanței sportive. Din exemple, 
din studierea programului de antre
nament și competițional al unor 
concurenți celebri s-a demonstrat că 
schiul de performanță este din ce 
in ce mai puțin un sport sezonier, 
concurenții efectuînd. chiar și în 
afara anotimpului propriu-zis. pe 
lingă stagii de pregătire fizică și 
perioade alternative de antrena
mente pe zăpadă. Astfel se schiază 
cite 10—12 zile și in iulie și în 
august-septembrie, pentru ca de la 
jumătatea lunii octombrie să fie 
atacată pregătirea sezonului cu 
toate forțele-

Printr-un remarcabil efort orga
nizatoric. ca urmare a unor nece
sități metodice, în acest an Federa
ția română de schi a reușit să asi
gure unui Iot de sportivi, compus 
din cei mai prestigioși schiori al
pini româr.: și din talentele gene
rației de miine. posibilitatea unei 
pregătiri comune pe zăpadă — în 
perioada in care la noi condițiile nu 
sînt satisfăcătoare — cu echipa na
țională de schi a Austriei. Schim
bul de sportivi a fost posibil da
torită ur.ui aranjament pe bază de 
reciprocitate, în urma căruia schio
rii austrieci au beneficiat în sep
tembrie de o perioadă de pregătire

i alături de așii schiului tirolez 
fizică pe litoralul românesc la Nep- 
tun, iar schiorii români vor schia 
alături de maeștrii schiului austriac 
pe pîrtiile de la Kaprun, Kitzstein- 
ham, St. Anton său acolo unde 
condițiile vor fi mai bune și unde 
se va deplasa lotul austriac.

Astfel, de la începutul acestei 
. luni, dinamovistul Dan Cristea se 

află în pregătire comună cu lotul 
austriac A, sub conducerea antre
norului Ernst Hinterseer, iar de 
cîteva zile, alți patru schiori ro
mâni — Virgil Brenci (A.S.A. Bra
șov), Gh. Vulpe (Dinamo Brașov), 
Marian Burchi (S.B.C. Sinaia) și 
loan Cavasî (Brașovia) beneficiază 
de condiții asemănătoare lotului 
austriac. Ei sînt însoțiți și conduși 
în pregătire de prof. Ioan Berindei, 
antrenor federal și Kurt Gohn, an
trenorul lotului.

Dan Cristea va beneficia de o 
pregătire mai îndelungată cu echipa 
Austriei — pînă la deschiderea se- 
zonului competițional — iar ceilalți 
(și posibil și alții) vor face cîteva 
stagii alternative de pregătire cu 
echipa austriacă B și în țară, la clu
buri, asigurîndu-se un fond de an
trenament superior anilor anteriori, 
înainte de sezon și de o intensitate 
crescută.

Inițiativa, mai mult decît lăuda
bilă, a F. R. Schi, creează condiții 
pe care niciodată schiul românesc 
nu le-a mai avut. Este absolut ne
cesar ca schiorii, conștienți de efor
tul făcut, să tragă maximum de 
folos, muncind cu sîrg, cu aplicație 
și metodă. Este o mare șansă de 
care se bucură din plin schiul al
pin și ea nu trebuie ratată.

Mihai BÎRĂ

BRUXELLES, 21 (Agerpres). — 
La Bruxelles, s-a disputat întîlni» 
rea feminină de tenis de masă, 
contînd pentru optimile de finala 
ale „Cupei campionilor europeni"; 
dintre echipa locală Alpa și forma
ția Gainsford TTC Londra. Net 
superioare, jucătoarele engleze au 
terminat învingătoare cu 5—0. Iată 
rezultatele tehnice 
Karenza Matthews 
Detcurnay 2—0 (21—6. 
Schelag Nession 
ouer 1 1 .11
Jill Hammersley — Claudine Col- 
lignon 2—0 (21—6, 21—7); Matt
hews — Crevecoeur 2—0 (21—15, 
21—12); Hammersley — Detournay 
2—0 (21—11, 21—15).

în sferturile de finală ale corn-, 
petiției, echipa engleză va întîlni 
formația Voința Arad care, după 
cum se știe, a eliminat cu 5—0 e- 
chipa Sporting Lisabona.

Andree
2—1 (14—21, 21—7,

înregistrate :
Mary 

21—10); 
Crevec- 
21—18) ;

DOUĂ REZULTATE SUB AȘTEPTĂRI
ALE POLOIȘTILUR DINAMOVIȘTI IN C.C.E

LONDRA, 21 (prin telefon). Au 
început întrecerile grupei A din ca
drul „Cupei campionilor europeni" 
la polo, din care face parte și e-

-r

Turneul de la Barcelona înaintea semifinalelor

ILIE NĂSTASE II ÎNTÎLNEȘTE PE JAN KODES
BARCELONA. 21 (prin telex). — 

După aminări suferite din cauza 
ploii. întrecerile din cadrul cam- 
p-ocateior internaționale de tenis 
ale Spaniei, care se desfășoară pe 
terenurile clubului Real din Barce
lona. au continuat sîmbătă după- 
amiazâ eu ultimele două partide 
cin sferturile de finală ale probei 
de simplu masculin. Favoriți; au 
obțir-t victorii confortabile, ame
ricanul Scan Smith dispunînd cu

4—6, 6—3, 6—3 de australianul Colin 
Dibley, iar spaniolul Manuel Oran- 
tes terminînd învingător cu 6—4, 
6—2 în partida eu Andrew Patti
son (Rhodesia).

în semifinale, programate pentru 
duminică, Ilie Năstase îl întîlnește 
pe Jan Rodes, Iar Stan Smith pe 
Manuel Orantes.

RAPID VIENA
LA PRIMA ÎNFRÎNGERE

Întrecerile
BASCHETBALISTELOR

BELGRAD, 21 (Agerpres). — fa 
cadrul turneului internațional femi
nin de baschet de la Nov. Sad, e- 
chipa Slavia Sofia ă î'.trecet la 
limită cu 55—53 (29—25) formația 
italiană A.S.V. Vincenza. într-un 
alt meci, selecționata de junioare 
a Iugoslaviei a învins cu scorul de 
83—77 (41—35) echipa locală Parti
zan.

ATLEȚIIDINAMOVIȘTI CONDUC

pentruDinamovistei Elena Vintilă i-au fost necesare puține încercări 
la săritura în lungime

(D) 48,4, P. Vasile (D) 48,6, D. Me- 
linte (C.A.U.) 
Ticu (S) 59.2, 
N. Manea (Di 
A. Gagea (D)
(Dl 15,98 m, Gh. Dumbravă (C-A.U.) 
14,20 m ; 3000 m obst. — N. Mus
tață (D) 9:28,2, A. Sîrbu (C.A.U.) 
9,31,6, M. Ionescu (C.A.U.) 9:33.0 ; 
triplusalt — C. Corbu (S) 16,35 m, 
V. Dumitrescu (Dl 15.40 m, D. lor- 
dache (S) 15,33 m ; disc f — A. 
Menis (D) 62,16 m, S. Lesenciuc 
(D) 48,90 m. M. Vasilescu (C.A.U.) 
47,80 m ; 4x100 mb — Dinamo 41,3. 
Clasament prima zi : Dinamo — 
Steaua 84—58 (băieți : 55—44); Di
namo — C.A.U. 90—54 (băieți • 
58—43) ; C.A.U. — Steaua 73—63 
(băieți: 48—49).

Meciul Metalul — Timiș — Cluj : 
110 mg — I. Vasilescu (T) 15.5, I. 
Glaba (T) 15,6 ; 100 mb — A. Dar- 
vaș (T) 10,8, A. Curați (T) 11.0: 
lungime f — A. Hoinărescu 
5,68 m, D. Cătineanu (M) 
100 mf — M. Goth (ND 
Lazăr (T) 12,3; înălțime 
Guțuleac (T) 1,89 m, P.
l, 86 m ; suliță b — I. Brie
m, G. Pikulski (C) 60,94

Dima (M) 4:01,4. Gh. 
4:02.0 ; 400 mb 
49.3, E. Tobias (T) 49,7 ;
M. Linca (M) 59,2, L. 
59,5 ; greutate b — C.

14,51 m, C. Czakany (C)

49,0 ; 400 mf — V. 
N. Onică (Dl 59,4, 
60,2 ; greutate b — 
16,72 m. M. Iordan

(C) 
m ;
M. 
G.

5,56 
12,3.
b —
Ene (Ml
(O 61.16 
m ; 1500

față 
din

toc
mai

IN CAMPIONAT
VIENA, 21 (de la redacția zia- 

rulai „Kronenzeitung"). — Rapid 
Viena. adversara feroviarilor bucu
reșteni în „Cupa Cupelor" a suferit 
miercuri prima înfringere în actua
lul campionat de fotbal al Aus
triei. Formația lui Hlozek a fost în
trecută de Wacker Innsbruck cu 
1—4. printr-un gol marcat din 
penalty, in prima repriză (min. 31). 
Vienezii jucind în deplasare au ex
perimentat o defensivă strictă, care 
a dat rezultat, cu excepția golului 
primit în urma unui henț comis 
in careu de fundașul Fak. în re
priza a doua vienezii au ieșit la 
atac, dar singura ocazie ivită a 
fost ratată de Lorenz, care a tras 
in bară. în acest meci înaintașul 
Hof a suferit un accident la un 
tendon, așa incit el va fi indispo
nibil in partida cu Rapid București.

Iată formația aliniată de echipa 
vieneză în meciul de miercuri : 
Antrich — Ullmann, Werner. Pa- 
jeak, Fak — Seheffel. Walzer. Hof 
(Ey). Gallos — Krankl. Lorenz. în- 
tilnirea a fost urmărită și de antre
norul român Nuțescu. Ultima par
tidă pe care Rapid Vier-a o va 
susține înaintea medului cu Rapid 
București este cea cu formația 
Eisenstadt.

Deplasîr.du-se cu automobilul la 
Innsbruck. președintele clubului 
Rapid Viena. Josef Draxler. a su
ferit un grav accident, in care so
ția sa a decedat, iar fiul său în 
vîrstă de 5 ani este in afara ori
cărui pericol.

a se clasa pe primul loc
(Urmare din pag. 1)

lungă (C.A.U.) 5,58 m ; 100 mf — 
E. Mirza (D> 12,3, E. Vintilă (D) 
12,5, C. Ene (C.A.U.) 12,8 ; 1500 mb 
— P. Lupan (S) 3:54,0, Gh Unșu- 
reanu (D) 3:54,0, F. Șandru (S) 
3:54,0; înălțime b — I. Șerban (D)

2,15 m, C. Scafeș (C.A.U.)
M. Purice (C.A.U.) 2.01 m ;
— M. Petra (S) 71,52 m. A. Finta 
(C.A.U.) 65,74 m, V. Ghișa (D) 
59,12; 400 mb — A. Sălcudeanu

2,07 m, 
suliță b

mb — I. 
Turcu (C) 
Ghipu (M) 
400 mf — 
Lucaci (C) 
Crețu (M) 
14,12 m ; disc f — M. Illi țT) 47.60 
m, I. Sebestian (C) 38,70 
plusalt — S. Ciochină (M) 
P. Mercea (C) 13,60; 3000
— I. Dima (Ml 9:27,2, D.
(M) 9:35,2; 4x100 b — Timișoara 
43,1. Clasament prima zi: Metalul
— Timisoara 71—63 (băieți: 4S—49), 
Metalul — Cluj 68—59 (băieți: 
48—40), Timișoara — Cluj 69—69 
(băieți: 53—46).

Gh.

m ; tri- 
15,81 m, 
m obst 
Nicolae

SE PATINEAZA
CIȘTIGATORII EDIȚIEI A Vl-a

(Urmare din pag. t)

Șl IN POIANA BRAȘOV
începînd de la sfîrșitul sâptămînii 

trecute șî-a deschis porțile și pa
tinoarul artificial din Poiana Bra
șov, patinoar eare oferă condiții 
optime de pregătire pentru spor
tivi și un foarte bun mijloc de des
tindere ?i agrement pentru nume
roșii amatori ai sporturilor gheții

Primii care au pășit „pragul-* pa
tinoarului eu fost patinatorii „ar
tistici", ai clubului Dinamo Brașov, 
veniți să-și desăvîrșească pregă
tirea în vederea noului sezon com- 
petițîonaL

Petra începe programul în „forță". 
Totul îi merge. Axel Lutz, piruete. 
Dar și Petra se împiedică și cade. 
Și totuși arbitrii, pe merit, îi a- 
cordă primul loc la libere. Pe to
tal însă concurenta austriacă iese 
învingătoare și astfel la festivita
tea de premiere urcă pe 
treaptă a podiumului 
SAMENT FETE : 1. Brigitte 
(Austria) 11 — 647,2 p, 2. 
Ronge (R.D.G.) 14 — 643,0 
Grazyna Dudek (Polonia)

Igor Panșin (U.R.S.S.), cu tot punc
tajul bun acumulat la figurile, de 
școală, nu și-a mai putut păstra 
poziția de lider după proba de „li-

prima 
CLA-
Falk 

Petra
P, 3.

bere“. Evoluînd excepțional, repre
zentantul R. D. Germane. Mario 
I.iebers — elevul tinerei antre- 
noare Brigite Seler — a reușit să 
răstoarne toate calculele, cucerind 
primul loc Ia „libere", cu un punc
taj suficient și pentru a-1 ridica de 
pe locul III (ocupat în urma probe
lor obligatorii) pe prima poziție a 
clasamentului general Iată, de alt
fel, ordinea finală : 1, MARIO LIE
BERS (R.D.G.) 9—642 p; 2. Igor 
Panșin (U.R.S.SJ 14—630. 2 p-, 3. 
Helmut Binder (Austria) 19—627 p.

Dintre reprezentanții țării noas
tre, cea mai bună comportare au 
avut-o Roxana Stănișor — clasată 
pe locul 11 la feminin și Mihal 
Deac, ocupantul locului 7 la băieți.

chipa Dinamo București. Campionii 
țării, care porneau în acest turneu 
cu șanse de calificare, au debutat 
destul de slab. Vineri noaptea, în- 
tîlnind formația Amateur Duisburg 
(R. F. a Germaniei), venită la Lon
dra cu numai 9 jucători, dinamo- 
viștii bucureșteni nu au reușit să 
obțină decît un rezultat de egali
tate : 4—4 (2—0, 0—0, 1—3, 1—1).

Bucureștenii au deschis scorul 
(Viorel Rus din superioritate nu
merică), iar Dinu Popescu l-a ma
jorat imediat la capătul unui con
traatac. Rezultatul de 2—0 s-a men
ținut pînă în repriza a treia, cînd 
Scholten și Vopen au adus egala- 
rea pentru „7”-le din Duisburg, în 
continuare, Viorel Rus a marcat 
din nou din superioritate numeri
că, dar Vopen a restabilit echili
brul, fructificînd și el o situație de 
om în plus. în ultima repriză, di- 
namoviștii s-au aflat din nou în 
avantaj (V. Rus). La scorul de 
4—3, în ultimul minut, bucurește
nii au avut superioritate ; Popa 
însă, în situație excelentă, a tras în 
bară, iar sportivii vest-germani au 
rewit să egaleze (Schuppler) ime
diat, cînd cronometrai mai indica 
doar 10 secunde de joc.

G. Wuszek (Ungaria) a condus co
rect următoarele formații : DINA
MO : Frățilă (Huber) — Mihăiles- 
cu, Novac, Popa, Kroner, D, Po-

pescu, M. Popescu, Nastasiu, Frîn- 
cu, V. Rus ; AMATEUR : Taras — 
Gudd, Scholten, Heise, Schuppler, 
Vopen,

Sîmbătă . .
României a avut din nou o evgju- 
ție slabă în fața modestei formații 
Polytechnik Londra. La încheierea 
partidei, tabela de marcaj a indi
cat scorul de 3—3 (0—0, 1—0, 1—2, 
1—1). Bucureștenii au greșit dese
ori în apărare, au ratat numeroase 
ocazii favorabile, dînd posibilitate 
gazdelor să obțină un rezultat cu 
totul nescontat. Au marcat Kroner 
(din 4 m și s.n.) și D. Popescu 
(s.n.) pentru Dinamo, respectiv, 

Ayling (2) și Jories pentru Poly
technik.

în celelalte două partide s-au în
registrat următoarele rezultate: 
T.S.K.A. Moscova — Polytechnik 
Londra 4—1 (1—0, 0—1, 1—0, 2—0). 
Au marcat : Akimov, Dolgușin, 
Smucki, Sidlovski de la învingă
tori și Jones de la învinși; Ț.S.K.A. 
— Amateur 10—3 (2-0, 3—0, 2—3, 
3—0). Au înscris : Smucki 3, Dol
gușin 2, Osipov. Akimov 2, Sidlov
ski, Eliseev pentru Ț.S.K.A. și Heise, 
Vopen, Scholten pentru Amateyr. 
In ultima partidă, Dinamo va în
tîlni pe Ț.S.K.A. și numai în ca
zul unei victorii sau a unui rezultat 
egal ea va putea obține calificarea 
pentru turul următor.

Rus ; AMATEUR : Taras

Kroning, Halfman, Reolies. 
dimineața, campioana

La invitafia săptămînalului „Jeu- 
ne Afrique", care apare la Paris, 
campionul olimpic la 400 m gar
duri, John Akii Bua, a sosit in ca
pitala Franței, pentru a lua parte 
la o conferință de presă, dedicată 
marelui atlet african, pe eare-l ve
dem in drum spre „Grand Hotel", 
unde a avut loc întîlnirea cu zia
riștii francezi.

Foto 1 A.F.P.

MODERNIZAREA SPORTULUI LUPTELOR
PREOCUPAREA FEDERAȚIEI INTERNAȚIONALE
Noul președinte al F.I.L.A., Milan 

Ereegan (Iugoslavia), intr-un inter
viu acordat revistei ilustrate săptă- 
mînale ^Kepes Spart", care apare la 
Budapesta, a abordat unele proble
me de mare importanță pentru dez
voltarea în continuare a sportului 
luptelor. Conducătorul forului inter
național. un vechi activist în acest 
sport — membru al conducerii 
F.I.L-A. din 1956, de la J.O. de la 
Melbourne — a apreciat că în pe
rioada celor două Olimpiade (Ciu
dad de Mexico și Miinchen) luptele 
s-au dezvoltat vertiginos (mai multe 
țări afiliate, a crescut simțitor ni
velul tehnic). Atît la „libere", cit 
mai ales la stilul greco-romane, ac
țiunile sînt mai dinamice, cele 9 
minute de încleștare au devenit mai 
spectaculoase.

La întrebarea redactorului publi
cației respective ; ce măsuri preco
nizează să ia F.I.L.A. pentru a ri
dica spectaculozitatea sportului lup
telor în continuare, Milan Ercegan 
a răspuns, printre altele : „Conduce
rea F.I.L.A. este preocupată in per
manență ea acest străvechi sport 
să fie mereu tînăr, atractiv atit 
pentru tineret, cu temperamente 
dintre cele mai diferite, cit și pen
tru spectatori. In primul rînd. se 
vor revizui unele clauze ale regu
lamentului, arbitrajele trebuie să 
devină mai dinamizatoare și tot
odată mai obiective. Se va intro
duce un nou sistem de punctare a 
acțiunilor tehnice, astfel ca pentru 
un procedeu curajos, clar, care cere

un efort mare și o tehnică specială 
din partea celui care il execută se 
vor acorda 3 și chiar 4 puncte. A- 
poi, trebuie frînată tactica de a 
părăsi „regulamentar" spațiul de 
luptă. Procedeele începute în peri
metrul cercului marcat pe saltea și 
încheiate in afara lui (din cauza 
adversarului aflat în dificultate care 
caută să scape prin scoaterea capu
lui peste linia cercului, metodă ad
misă de regulamentul în vigoare) vor 
fi punctate ca acțiuni reușite’’.

O altă preocupare a F.I.L.A. este 
și aceea de a modifica durata unui 
meci — de la 3 reprize a 3 mi
nute, la 
ceea ce va contribui lâ desfășura
rea mai 
minarea așa-ziselor minute de „stu
diu" între concurenți, mai ales la 
greCo-romane. Data cînd vor fi in
troduse noile reguli încă nu s-a 
stabilit, vor fi consultate mai întîi 
federațiile naționale.

F.I.L.A. preconizează, ca începînd 
din 1973, să împartă în două cate
gorii valorice turneele internaționale 
de lupte organizate de diferite țări: 
A și B. Totodată, se urmărește or
ganizarea unei Cupe Mondiale (com
petiție individuală) pentru cei mai 
buni luptători, iar pentru echipe 
de națiuni instituirea unei Cupe a 
Europei.

Noul conducător a precizat că 
F.I.L.A. este hotărîtă ca din această 
veche disciplină olimpică să facă 
un sport de mare actualitate, mai 
spectaculos, care însă cere măsuri de 
modernizare.

Participanții la cursa internațională auto
mobilistică care se va desfășura dumi
nică pe circuitul de la Brand’s Hatch 
(Anglia), au efectuat ultimele antrena
mente oficiale. Contirmînd forma exce
lentă manifestată în acest sezost. cam
pionul mondial al pUoților de formula I, 
brazilianul Emerson Fittipaldi, a reali
zat cen mai rapid tur. fiind cronoma+.rat 
pe distanta de 4,260 km cu timpul ce 
1:21 (nou record al circuitului, cu o me
die orară de 189,490 km). Au mai obținut 
rezultate bune englezul Mike Hailwoud 
pe „Surtees” — 1:22,8 și neozeelandezul 
George McCrae pe „Lotus" — 1:23,2.
a
La Amsterdam, s-a desfășurat un con
curs internațional de scrimă pe echipe. 
Ia care au participat selecționate din mai 
multe orașe europene. Proba feminină 
de floretă a fost cîștigată de echipa 
orașului Paris (C. Muzio. M. de Noras, 
F. Midavaine) care. în finală, a dispus 
cu 5—4 de formația orașului olandez Ha
arlem. Turneul final al proba de spădă 
s-a încheiat de asemenea, cu victoria 
selecționatei pariziene (F. Jeanne, , G. 
Lapouge, J. Bena), care a totalizat 2 vic
torii (17 victorii individuale), urmată, <1® 
selecționatele orașelor Koblenz — 2 vic
torii (15 v, individuale). Amsterdam — 2 
victorii (13 v individuale) și Anvers — 
o victorie.

3 reprize a 2 minute —

rapidă a acțiunilor, la eli-

Campionatele unionale de Ur au conti
nuat, la Minsk, cu desfășurarea probei 
de armă liberă calibru redus. La poziția 
culcat, titlul de campion al U.R.S.S. a 
fost, ciștigat de A. Sidorov, cu 393 punc
te, iar la poziția în genunchi, pe primul 
loc s-a clasat V. Danileenkov. cu- 3S2 
puncte. întrecerea tintașilor la pozițis m 
picioare a-a încheiat cu victoria cunos
cutului recordman V. Parhlmovicl, care 
a totalizat 373 puncte.■
După trei zile de întreceri, in campionat 
tul mondial de golf rezervat echipelor de 
amatori continuă să conducă Australia 
cu 648 puncte, urmată de S.U.A. _ ssi 
P. Republica Sud-Africană — 638 p. Spa
nia — 639 p. Argentina — 661. Anglia — 
662 p etc. Cea de-a treia manșă a com
petiției. care se desfășoară pe terenuri:* 
clubului Olivos din Buenos Aîres, a re
venit formației SUA cu 210 p.

Pe velodromul acoperit din Dortmuad * 
început o nouă cursă ciclis*ă de șa-e 
zile. După 24 de ore. in fruntea clasa
mentului se află cuplul olandez Leo 
Duyndam — Rene PiJnen. cel care, eu 
cîteva zile in urmă, a ciatigar cursa des
fășurată În Berlinul occident*:. Pe locu
rile următoare sînt situate pereende 
Sercu (Belgia) — Van Lanker (Franța» 
Și Peffgen — Fritz (R.F. a Germaniei).

După disputarea a » etape. în campio
natul cehoslovac de hochei pe gheață 
conduce cu un avans de < puncte echipa 
Dukla Jihlava. care totaUzeaz* 11 punȘte. 
Pe locul secund se aSă formația VSJ 
Kosice cu 1 puncte. Cunoscuta echipă 
ZKD Bmo evoluează ha acest sezon ne
convingător. ocuplnd tn prezent penulti
mul Ioc în clasament- In ceSe mal ftry. 
Portante meciuri ale etapei a 6-a, Dubla 
Jihlava a învins cu scorul fie 7—4 <i—2. 
4—0. 2—2> pe S.VOP JCadno. Iar VSJ Ko
sice a terminat la egalitate cu ZKI» 
Brr.o 2—2 a—1. »—», 1—11.
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