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ȘEDINȚA COMITETULUI EXECUTIV
AL C.C AL P.C.R

In ziua de 23 octombrie 1972 a ar ut loc ședința 
Comitetului Executiv al C C. al P.C.R., prezidată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român.

Au participat, ca invitați, miniștri și alți condu
cători ai unor organe centrale.

în cadrul ședinței, a fost examinat Prcgramul de 
măsuri privind aprovizionarea cu produse agroali- 
mentare a populației pentru perioada de toamnă- 
iarnă 1972—1973. Comitetul Executiv a constatat că 
există condiții ca în acest an să se realizeze o bună 
aprovizionare a populației, superioară celei din anul 
trecut și a dat indicații Ministerului Comerțului In
terior, Ministerului Agriculturii, Industriei Alimen
tare și Apelor și celorlalte organe interesate să ia 
toate măsurile pentru a se asigura realizarea inte
grală a prevederilor stabilite în 
odată
populației cu produse agroalimentare și 
de consum.

Comitetul Executiv a examinat, de 
unele probleme privind îmbunătățirea

program și tot- 
să îmbunătățească activitatea de deservire a 

alte mărfuri

asemenea, 
organizării

industriei constructoare de mașini. Pentru transpu
nerea în practică a sarcinii prevăzute de Conferința 
Națională din acest an in legătură cu hulranătâți- 
rea coordonării unitare a activității Întregii ramuri 
a construcțiilor de mașini și a metalurgiei. Comite
tul Executiv al C.C. al P.CA a stabilit masori 
pentru trecerea la elaborarea propunerilor prriind 
crearea Consiliului de Coordonare a profilării spe
cializării și cooperării in ramurile industriei con
strucțiilor de mașini și industriei metalurgice.

Comitetul Executiv a analizat proiectul de lege 
privind organizarea apărării naționale a Republici’ 
Socialiste România și a stabilit ca acesta să fie 
supus dezbaterii Marii Adunări Naționale.

In continuare, Comitetul Executiv a examinat și 
a aprobat propunerile unor ministere privind prin
cipalii indicatori ai unor noi lucrări de investiții ce 
urmează a fi realizate in cursul actualului cinci 
nai.

Comitetul Executiv a soluționat, de 
serie de probleme ale activității curente.

pjtOLrrÂxr oîn toatb tâmlb, uwrr-vt ?.
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AJUTA LA STBINGEREA
studenți, 
tehnico- 
I.E.F.S, 

mesaj u- 
al par- 

NICOLAE

Duminică, peste 250 de 
cadre didactice Și personal 
administrativ din cadrul 
au răspuns cu însuflețire 
lui secretarului general 
tidului, tovarășul
CEAUȘESCU, adresat cu prilejul 
zilei Recoltei, pentru strîngerea și 
depozitarea fără pierderi a roade
lor de pe ogoare. Nici nu se lu
minase bine și în curtea Institutu
lui, în ciuda timpului ploios și re
ce, erau prezenți, gata de start, în 
frunte cu rectorul I.E.F.S., prof, 
dr. Leon Teodorescu, secretarul co
mitetului de partid, prof. dr. An
drei Iliescu, decanii celor două 
facultăți, conf. univ. Titus Tatu și 
Lucian Vasilescu, studenții facul
tăților de 3 și 4 ani.

îmbarcați în mai multe autobuze 
ei s-au îndreptat spre tarlaua IA3 
Ciocănești-Ilfov pentru recoltarea 
porumbului. Aici, pe o vreme rece 
și pe un teren îmbibat cu apă, au 
muncit cu entuziasm ore in șir,
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depășind cu mult norma propusă 
de specialiștii din I.A.S. Astfel, la 
sfîrșitul zilei de lucru, studenții 
și cadrele didactice de la IEFS au 
raportat încărcarea în camioane și 
remorci a peste 12.000 
de porumb.

Această acțiune se 
multe altele inițiate de 
ceasta toamnă. încă din primele 
zile ale lunii octombrie, studenții 
și cadrele didactice de la Institu
tul de Educație Fizică și Sport au 
participat zi de zi la campania de 
strîngere a recoltei începind de 
la 8 octombrie, zilnic, cite o sută 
de studenți participă la acțiunea 
de sortare, depozitare și încărcare 
a cartofilor la bazele de aprovi
zionare din Militari, Progresul și 
Chiajna. Au fost prestate pînă a- 
cum circa 16.500 ore de muncă pa
triotică, numai într-o singură zi 
de lucru, o grupă de 50 de stu
denți încărcînd 18 camioane, 
cite 5 tone fiecare.

Conducerea Institutului. Ccmite- 
tul de partid. Comitetul szaAn- 
tului și A.S. din IEFS au ti in ■>! 
luni, prin stația de radto-acapfifi- 
care, mulțumiri și felicitări tatanr 
acelora care au ținut să Se pr?- 
zenti în aceste zile pe ogoare, la 
strîngerea grabnică și in ct m. 
bune condiții a recolte:.

TEODOR ROLBL

LA UN AN DE LA MĂRIREA NUMĂRULUI ORELOR DE EDUCAȚIE FIZICĂ

CUM SÎNT PREGĂTIT! 
PE PLAN SPORTIV 

VIITORII ÎNVĂJĂTORI?
în obiectiv — liceele pedagogice din Craiova, București, Tg. Mureș 

și Galați
Educația fizică. activitatea sportivă in 

general ocupă un loc bine determinat 
în bugetul de timp al elevilor liceelor 
pedagogice. Importanta acestei materii 
de învățămînt apare evidentă, in con
cepția modernă învățătorul nemalfiind 
un dascăl cu funcții limitate, ci un ac
tivist social, care iși desfășoară munca 
pe multiple planuri. într-adevăr, activi
tatea sportivă cu copiii, cu tineretul se 
înscrie tot mai convingător în sfera de 
preocupări a învățătorilor din zilele 
noastre. Este desigur șl una din expli
cațiile pentru care, din toamna anului 
t/ecut, numărul orelor de educație fi- 

yv'ziCă in liceele pedagogice a sporit de 
Ia 3 ia 4 pe săptămjnă, concomitent cu 
mărirea numărului de ore la clasele 
I-IV, ceea ce reprezintă un ciștig sub
stanțial în procesul de învățămînt.

tn dorința de a vedea efectele măsurii 
salutare luată de Ministerul Educației 
și Invățămîntului prin mărirea numă
rului orelor de educație fizică și in ge
neral de a constata cum se desfășoară 
activitatea sportivă la nivelul liceelor 
pedagogice. ziarul a întreprins un 
raid-anchetă în patru orașe ale țării — 
Craioya, București. Tg. Mureș și Galați.
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in campionatul masculin de handbal

99TESTUL BAIA MARE“
A TRIAT VALORILE IN FRUNTEA

CLASAMENTULUI!

ACOLO UNDE SE SIMTE 
SPIRITUL GOSPODĂRESC

SITUAT1A NU ESTE 
PREA ÎMBUCURĂTOARE

; vă neamm- 
r-=ă eu suri ani. Real 

ăa București, tot
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F. C. GUARANI (BRAZILIA) 
Â SOSIT M CAPITALĂ

Nu știm dacă a fost întocmită o ierar
hie (noi să-i spunem. în termeni mai 
adecvați, un clasament) a celor mai 
bine gospodărite licee pedagogice. Dacă 
o asemenea situație ar fi realizată, fără 
îndoială că liceul pedagogic din Cra- 
iova ar deține de departe întiietatea.

Observația vizează absolut toate as
pectele. toate materiile. înzestrate cu 
săli, laboratoare, amfiteatre, cu o apa
ratură modernă. Educația fizică nu face 
excepție.

Veți întîlni aici terenuri pentru volei, 
baschet și handbal (și în curs de ame
najare un platou de 70x40 metri cu strat 
de bitum) în măsură să acopere toate 
solicitările elevilor pe plan sportiv. 
Pentru vremea rece, o sală de sport, 
modernizată, încăpătoare și primitoare. 
(Există perspectiva construirii unei a 
doua săli).

Aproape 500 de elevi și eleve au. a- 
șadar, la Craiova condiții bune de pre
gătire, nu numai pentru orele de educa
ție fizică, ci și pentru a participa la u- 
nele activități sportive. Primează aici 
atletismul și voleiul. Fetele au în pal- 
mares locuri fruntașe pe țară la cros, 
anul trecut, atît la junioare cît și la se
nioare, precum și poziții ferme la volei, 
în campionatul municipiului Craiova.

Am văzut la ..pedagogicul" craiovean 
* o lecție metodică-model condusă de

Liceul pedagogic din Boc-sresr- 
efectuată aici n-a avut darx să ne î>- 
cinte. Lipsa unei baze materiale pestra 
sport este evidentă. Nici sală. n_ci te* 
renuri in aer fcber.

Dar. un fapt curios : in aceeași rtWtre 
a liceului există tm s&B de spart cm* 
sint proprietatea... Tnstnutatai pedago
gic al Universității ! ?

E adevărat, s-a ajuns la o frxțefeftre: 
viitorii învățători au acces în a-.de 
..ferestre- ale programului studenților. 
Dar și aceastea sjnt rare, astfel că pe 
un spațiu restrins poți vedea lucrind 
două, trei clase ! Doar în perioada va
canțelor studenților și a sesiunilor de 
examene, profesorii de la liceul p*da- 
gogic și implicit elevii mai pot respira...

Ceva mai mult : nici școlile generale 
in care se efectuează orele de practică 
pedagogică la educație fizică nu posedă 
spații interioare, amenajate pentru o a- 
semenea activitate.

Concluzia ? Viitorii învățători nu vor 
fi prea bine pregătiți pentru a lucra 
și a face față. în condiții corespunză
toare, dificilelor ore de educație fizică

Raid-anchetâ realizat 
de

Tiberiu STAMA, Radu TIMOFTE 
și Victor ȘTEFANESCU

(Continuare în pag. a 2-a)
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SE CUNOAȘTE DOAR JUMĂTATE 
SEMIFINALISTELOR IN C.C.E

Cin* ere MINAUR, echipa core
IU: agira-ă ca in alți ani. ac- 

T-iala edrție a can^xcaatului mas- 
faSrî de handbal sabotă tot mai 
=xslt interesul amatorilor de sport 
Dacă cn prm dbtatea jocurxJce 
Car £ ș destul de greu acest hi- 
cru. txnzrxi se&raa de eoadițxije eu 
tocul poerririfice da paxt de re- 
dere atmosferic în care se desfă
șoară meersrJH. scalar prin rru- 
Exroasele surprise si. mai ales, 
prin aîxnrărcța rez&hateior strin- 
se. hancbafcl rasejhn se plasea
ză. Srj dgtrMțăe. in oltimsl timp, 
in centrul aăex^es.

Cea i=ai seastoptată situaSe p 
ta mod cert aceea care a conferii 
întrecerii =n spor de atractivitate 
o găsim, de fapt, in clasament, 
unde primul toc eu este ocupat 
nici de Steaua (cum ar Q fost 
normal—) $i răci de D-na-no Bucu
rești. ci de l.niverxiuiea 
(antrenor Eugen Trofîn». 
mație tinără. fără prea t 
dete, dar cu o precălire 
bilă din toate punctele de vedere. 
Pentru a înțelege mai bine mo
mentul acesta din handbalul mas
culin, este necesar să precizăm că 
încă de anul trecu: studenții becu- 
reșteni, cu un Iot structurai schim
bat prin plecarea unor jucători 
de bază (Kicsid. Orban. Bădâu. 
Paraschiv etc) in loc să se mul
țumească cu un rol modest

învinge, în serie, fruntașele ? 

campîccat au pregătit sezonul 
o seriozitate neobișnuită si. in 
nai Ji-au păstrat locul III, reali- 
tind, printre altele, două victorii 
in cele trei meciuri susținute cu 
echipa campioană a țării. Steaua. 
Cu alte cuvinte se profila încă din 

a întrecerii inchega- 
omogen și valoros la

Colia ANTONESCU

eu 
fi-

Astă-seară, tragerea la sorfi pentru

DIN NUMĂRUL 
LA POLO

taxa următoare
întrecerile din primul tur al celei 

de a X-a ediții a „Cupei campionilor 
europeni" la polo se apropie de sfir- 
șit. Pînă la această ora se cunosc 
doar formațiile calificate din grupele 
de la Londra ți Hilversum (Olanda), 
tn timp ce la Atena, unde organiza
torii au grupat cele 7 echipe parti
cipante într-o singură serie, ultime
le partide sint programate astăzi.

După cum v-am mai anunțat, la 
Londra, au obținut dreptul de parti
cipare în grupele semifinale echipele 
T.S.K.A. Moscova și Dinamo Bucu
rești. în turneul din Olanda s-au în
registrat mai multe rezultate sur
prinzătoare, echipele calificate (Den 
Robben și N.C. Barcelona) fiind cu
noscute abia după ultimul meci i

Akademik Sofia S.K. Hermes Co
penhaga 12—4; N.C. Barcelona —

Ruda Hvezda II—1— Z Z, 
Barcelona—S.K. Herme» 18—1 ;

Kosice ®—Șj3).l N. C. 
Hcutics Âo—i ; Den 

Robben (Olanda)—Ruda Hvezda 3—0; 
Den Robben — S.K. Hermes 12—1 ; 
N.C. Barcelona — Akademik 6—6(1); 
Akademik — Ruda Hvezda 7—« ; Den 
Robben—N.C. Barcelona 6—6 (!); Den 
Robben — Akademik 7—3 ; ' Ruda 
Hvezda — S.K. Hermes 8—2.

Clasament final:
1.
3.
3.
4.
5.

1
5
S
3

___  .. 0
înregistrat pînă la

43 10
4 13 0
4 3 11
4 112
4 0 0 4

Den Robben 
N.C. Barcelona .
Akademik 
Ruda Hvezda
S.K. Hermes 
La Atena s-au î

.această oră următoarele rezultate : 
Ethnikos Pireu — Helsingin Uimarit 
10—3 ; Partizan Belgrad — Pelikan 
Club Valenciennes 14—3; S.K.S. Stock-

holm — O.S.C. Budapeita 7—5 ’
Helsingin — Istanbul 6—5; S.K.S.
Stockholm — Pelikan Club 19—4;
O.S.C. Budapesta — Helsingin 16—3; 
Ethnikos — Pelikan Club 10—3 : Par
tizan — Istanbul 9—3 ; O.S.C. Buda
pesta — Istanbul 15—1 ; Pelikan Club 
— Helsingin 7—8 ; Ethnikos — S.K.S. 
Stockholm 9—4; Partizan — S.K.S. 
Stockholm 9—5; Partizan — O.S.C 
Budapesta 8—7. Clasament : 1. Parti
zan 8 p, 2. Ethnikos 8 p, 3. O.S.C. Bu
dapesta 4 p, 4. S.K.S. Stockholm 4 p, 
5. Pelikan Club 2 p, 6. Helsingin 2 p, 
7. Istanbul 0 p.

Astă-seară va avea loc la Atena și 
tragerea la sorți pentru cele două 
grupe semifinale. Pentru organiza
rea lor între 10 și 12 noiembrie can
didează orașele Moscova, Budapesta, 
Atena și Stockholm,

unirii pe 
ut duminică 
LSîre, in 
Campionatului mon- 

reprezentativa Albaniei va 
deplasa un lot de 16 jucători. Fo
rul de specialitate albanez a a- 
nunțat sosirea in Capitală — pe

calea aerului' — a reprezentativei 
sale pentru joi. la ora 16. Partida 
România — Albania va avea loc 
pe stadionul „23 August" și va 
începe la ora 17,30. Ea va fi pre
cedată — în funcție de starea 
terenului — de o întîlnire între 
două echipe de copii.

in condițiile actualei fluctuații de lideri din Divizia A la fotbal

IATA, SE POATE AJUNGE PE PRIMUL LOC

A^adar. in ont etape, nu mai pu
țin de șase echipe s-au perindat pe la 
șefia clasamentului. Fenomenul, cu 
totul neobișnuit pentru campiona
tul nostru, atrage atenția nu numai 
prin aceea că reflectă imposibilita
tea unuia sau altuia dintre liderii 
de cite o săptămină de a se des
prinde dintr-un pluton care se do- 
vedeșe atit de apropiat valoric, ci 
și prin numefe’eeffip&pr eăre-și pa
sează de la o etapă la alta primul 
loc in clasament; pentru că forma
ții ca Petrolul, Jiul și acum Farul 
apar in această toamnă in niște 
posturi care erau greu previzibile 
după evoluțiile lor din ediția pre
cedentă a competiției

în aceeași ordine de idei, a dis
cuției asupra „caruselului liderilor" 
din această primă parte a campio
natului (și aici ne vom opri pentru 
a consemna. odată cu consumarea 
etapei numărul 8. trecerea în a 
doua jumătate a turului), este de 
reținut ponderea echipelor provin
ciale care au dat pînă acum pe 5 
din cei 6 lideri. Cel actual. Farul, 
pare însă apt să pună oarecum ‘ca
păt fluctuațiilor săptăminale. pen
tru că susține proximul meci acasă 
(cu Rapid) și deci are perspectiva 
de a râmi ne în frunte cel puțin încă 
o etapă de acum înainte. Dar. pe 
dt de justificate sint laudele la a- 
dresa „team*-ului antrenat — cu 
pricepere și._ fără zgomot — de 
Hașoti, pe atit de ciudată apare o 
situație în fața căreia ne pune cla
samentul la zi : liderii campiona-

tului nostru au golaveraj negativ 
(7—8 !>, un golaveraj cu care, in
tr-un clasament al genului, s-ar 
afla abia pe locul 10 ! Oricum, Fa
rul se poate felicita pentru excep
ționala sa... productivitate, concre
tizată în realizarea a 11 puncte in 
clasament prin numai 7 goluri mar
cate in opt partide.

Și pentru că am 
temă, să reținem și 
trolului (ale cărui 4 
campionat sint 
puncte !), numărul minim de goluri 
realizat de Rapid pînă acum (trei !), 
dar și situația paradoxală a A.S. 
Armatei Tg. Mureș, care a marcat 
17 goluri (locul secund ca eficacita
te după Steaua), dar care — cu 6

abordai această 
coeficientul Pe- 
goluri din acest 

răsplătite cu 8

puncte — ocupă abia locul 13 în 
clasament !

Dar, să părăsim clasamentul (nu 
însă înainte de a-i sublinia „ascu
țimea" reflectată de înșiruirea pri
melor nouă clasate pe intervalul de 
numai două puncte) și să ne oprim 
asupra altor aspecte relevate de 
etapa de duminică.

Mai întîi să acordăm o nouă 
strîngere de mină C.F.R.-ului din 
Cluj, jucătorilor, antrenorilor și 
conducătorilor acestei secții, care în 
acest sezon se autodepășesc, jucînd 
în campionat un rol de prim ordin 
și... dînd tîrcoale poziției de lider,

Radu URZICEANU

(Continuare in pag. a 3-a)

La sfirșitul acestei săptâmini

Dubla întîlnire dintre selecționatele de hochei
ale României și R. P Chineze

La sfirsitul acestei săptâmini își 
va face debutul, în fața publicu
lui bucureștean, în acest sezon, e- 
chipa de hochei pe gheață a țării 
noastre. Selecționata va evolua în 
două partide, simbătă și duminică 
după amiază, in compania repre
zentativei Republicii Populare Chi
neze, care — după cum se știe — 
a efectuat un stagiu de antrena-

București și Miercureament la
Ciuc.

Ambele 
mițătoare 
cui ui și aceasta pentru că atît oas
peții, cit și hocheiștii români au 
dovedit, în ultimul tirhp, o în
clinație spre hocheiul modern, cu 
accent pe viteză și pe combinații 
bine concepute.

meciuri se anunță pro- 
sub aspectul calității jo-

O NOUA BAZA SPORTIVA IN ORAȘUL CLUJ

Foto : R. WAGNER — Cluj

uare tn pag. a 2-a)

Momentul festiv al inaugurării pa
tinoarului artificial din Cluj, tn 
acordurile unui marș, sportivii fac 
primii pași pe gheața nouă in 

cadrul unei frumoase . defilări.

Simbătă dimineața, tn capul 
cartierului Gheorghieni, la locul 
unde urmează să se semneze un 
act de naștere. Mulțime de „mar
tori". de toate vîrstele și de cele 
mai diverse profesii, urcă dalele 
de ciment ce duc spre mantinela 
albă dincolo de care există 
GHEAȚA ! Impresii, comentarii a- 
prinse, satisfacții, nostalgii...

— Nu credeam c-o să apuc să-l 
mai văd ! — exclamă, cu satisfac- 
ți a avea mult așteptatul pati
noar sub ochi — octogenarul An-

drei Somodi singurul martor care 
are privilegiul de-a fi patinat in 
două secole.

— Cînd ti încercați calitatea ? 
— îl întrebăm, știind că veteranul 
n-a pus patinele in cui și n-a re- 
luntat la a-și imoărtăși și expe
riența care a făcut campioni pe 
Bela “ " “-----
tina

Oros, Marika Weinrich, Cris- 
Patraulea etc.
Chiar mîine. Vin aici cu gru- 
de Ia Olimpia (n.r. asociația

-1
pele
Ia care Andrei Somodi îndeplineș
te misiunea de consilier tehnic). 
Eu pipăi, insă, gheața și din ochi.

E cam moale și nu-I prea 
genă, probabil s-a turnat ___
multă apă deodată. Dar nu-i ni
mic. La început toată lumea gre
șește nițel. Asta să ne fie paguba

Frigul care înțeapă de mai mul
te zile s-a întețit și ploaia ne dă 
’renale. Cu mfinil-» n-lînc înfundat 

în buzunarele paltonului, conf. univ. 
Abro Cozanlian, șeful catedrei de 
educație fizică de la Agronomia, 
meditează cu voce tare : „Clujul 
are o climă tare păcătoasă ; foarte 
multă ploaie și umezeală. Prevăd 
că o să se piardă foarte mult din

omo- 
prea

timpul de lucru. Tocmai de aceea 
nu trebuie să avem liniște și 
pînă nu vedem patinoarul sub 
coperiș".

— Și bineînțeles cu trihim' 
intervine un spectator de ’ 
noi, completînd astfel tabloul 
de a doua perioade de lucru • re 
urmează să înceapă într-un viitor 
pe care toți clujenii l-ar dori adus 
cit mai aproape de prezent.

a-

i 
■i

Nu șa DEMIAN

(Continuare tn pag. a 2 a)
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CINE VA RETROGRADA ?
TN FRUNTEA CLASAMENTELOR

CONSTRUCTORUL GALAȚI

Ambianța atmosferică, in se
zonul de toamnă, condiționează _
hotăritor activitatea sportivă in' cesar
aer liber. Există, firește, disci
pline sportive care prin însăși 
natura lor pot face abstracție 
de condițiile climaterice. In An
glia. acolo unde s-au născut (in 
ipostaza lor modernă), fotbalul 
și rugbyul se joacă in mod cu
rent pe terenuri desfundate, 
grele, supuse mereu intemperi
ilor, capriciilor vremii. Așadar, 
nu există nici o opoziție față 
de apariția fotbaliștilor sau rug- 
byștilor noștri pe arene aflate 
în bătaia ploii sau a vîntului.

Cu totul altfel se prezintă 
lucrurile în privința handbalu
lui. De cind Sportul acesta se 
joacă în echipe formate din 7 
oameni, deci cu efective redu 
se, adaptate dimensiunilor să
lilor de joc, handbalul s-a o- 
bișnuit cu aerul climatizat al 
incintelor: cu podeaua fermă de 
parchet sau material plastic. 
Terenurile tn aer liber n-au 
mai rămas, pentru handbaliști, 
decît 
ment, 
bune 
diției

De 
tul unei recente controverse 
lumea 
lui. In 
Iată o 
ptmsul

arene estivale, de agre
sau oaze de ozonificare. 
pentru întreținerea con- 

fizice.
altfel, acesta este subiee- 

fn 
specialiștilor handbalu- 
sală sau în aer liber ? 
întrebare la care răs- 
trebuie să vină firește

numai din partea celor abili
tați să-l dea. Răspunsul este ne- 

■ să vină grabnic, în 
condițiile tn care campionatele 
noastre divizionare se dispută 
într-un sistem mixt, cu avan
taje șt dezavantaje evidente.

Ridicăm această problemă tn 
urma constatărilor făcute cu 
prilejul ultimelor etape de cam
pionat, care ne-au revelat for
mații chinuindu-se să aplice 
zestrea tehnică pe suprafețe a- 
lunecoase, umede, pe car», cei 
prezenți, nu s-au sfiit să le nu
mească „adevărate patimoare" 
In asemenea împrejurări, fireș
te că este greu să ceri echipe
lor să etaleze toate cunoștin
țele In loc de concentrare a- 
supra mtnuirii mingii, jucătorii 
sint preocupați. în primul rtnd, 
de asigurarea 
pe teren, unui echilibru deve
nit precar prin insuficiențele 
solului.

A muta un meci de pe un 
teren cu zgură pe altul beto
nat este o soluție de compro
mis. Este insă ea posibilă ari
cind și oriunde ? lată cite-.a în
trebări asupra cărora ar tre
bui «ă medităm, tn acest scop, 
incităm, in primul rtnd. pe 
specialiști să-și spună cuvin- 
tul pe plan teoretic, incinte ca 
cei îndreptățiți sd ia măsurile 
de ordin practic.

Victor

unei stabilități

2

BANC1ULESCU f

DATOARE CERINȚELOR
După primele două etape ale di

viziei A la baschet masculin, șase 
echipe (în ordinea coșaverajului : 
Steaua, Dinamo, Universitatea Ti
mișoara, Universitatea Cluj. Vo
ința București și I.C.H.F.) sint ne
învinse și tot atitea (Rapid. I.E F S 
Politehnica București. Farul. Poli 
tehnica Cluj și Academia Milita 
ră) nu au cunoscut, încă, succesuL 
Dar, dacă pentru cinci dintre pri
mele șase situația actuală este 
normală, prin prisma performanțe
lor obținute în campionatele prece
dente (excepția a fost produsă de 
Voința, posesoarea unui lot destul de 
valoros si ambițios), nentru unele 
dintre cele ce au pășit „cu stîn- 
gul" poziția este surprinzătoare, 
dar nu și inexplicabilă.

Politehnica București, de 
deținătoarea locului 3 
1971—1972 a diviziei A. este 
căutarea 
pletarea 
bilî să-i 
încheiat 
superior 
echipe (Popa, Georgescu, Pirșu. Ro
taru, Cernat). Vechii jucători si noii 
’'eniți alcătuiesc o formație „subțire", 
fapt de care antrenorul Cornel Că- 
lugăreanu este pe deplin conști
ent și, de aceea. întreprinde de
mersuri pentru transferarea unor 
juniori talentați, legitimați actual
mente în formațiile unor «coli 
sportive. Cum, din păcate, proble
ma respectivă nu este încă rezol
vată, rămîne ca actualii baschet
balist! 
rești să 
ci os, să 
respecte 
nor, să 
chipă cu un frumos prestigiu în 
baschetul românesc. Rapid, clasa
tă pe locul 5 în campionatul în
cheiat în primăvară, se vede vic
tima unei „încălziri" mai greoaie, 
dar și. a evidentei „îmbătrîniri" a 
lotului. Avem toată stima și ad
mirația pentru acei baschetbaliști
—-  «ssiaaawfflairseraasBraBSBBMaowB

pildă, 
în ediția 

în 
unei soluții pentru com- 
Iotuiui cu jucători capa- 
înlocuiască pe cei ce au 
cursurile fnvățămîntului 
și s-au transferat la alte

DINAMOVîȘTII BUCUREȘTENI
PARȚIALE • DE CE N-A CONCURAT VASILE SARUCAN

întrecerile celei de a treia etape 
din cadrul diviziei naționale de a- 
tletism nu ne-au oferit performan
țe ieșite din comun, exceptînd a- 
runcarea de 62,16 m a Argentinei 
Menis la disc, săritura de 2,15 m 
a lui Ioan Șerban la înălțime și 
timpul realizat de mărșăluitorul 
Ion G&sltu (43:49,0) pe distanța de 
10 km. Nu este mal puțin adevărat 
însă că și condițiile atmosferice au 
fost de această dată, atît la Bucu
rești cit și la Cîmpulung Muscel, 
total neprielnice obținerii unor re
zultate superioare. în schimb, dis
putele de sîmbătă și duminică au 
avut darul de a aduce clarificările 
necesare în privința echipei care 
are cele mai mari șanse de a cu
ceri titlul de campioană și a celei 
care va retrograda din primul eșa
lon la finalele competiției.

Cu victoriile nete înregistrate în 
fața formațiilor Steaua și C.A.U., 
at leții și atletele de la Dinamo 
București se află doar la un singur 
pas de titlu. Ei vor susține la sfîr- 
șitul acestei săptămîni ultimele în
treceri tn compania sportivilor din 
Cluj șl Argeș, pe care în mod nor
mal vor trebui să-i întreacă la di
ferențe confortabile. Reprezentanții 
clubului din șos. Ștefan cel Mare, 
cu lotul cel mai omogen dintre toa
te cele 9 participante la actuala 
ediție, se află pe primele locuri și 
în clasamentele parțiale alcătuite

DIVIZIONARELE A,
BASCHETULUI MODERN

Rămas nesup-avegheat. Tară» ia 
scrie tncd si coș pentru echipa 

Steaua.

minică dimineață Steaua și Poli
tehnica Cluj au făcut dovada u- 
nei bune pregătiri în acest sens, 
presingul temporar, agresivitatea 
în defensiva aplicată în propria 
jumătate de teren și ritmul rapid 
caracterizând desfășurarea întîlni- 
rii, deși diferența de valoare din
tre cele două adversare era evi
dență. în schimb, sîmbătă, toate 
cele trei meciuri disputate în sala 
Dinamo (Voința — Rapid, Dina
mo — Academia Militară și ICHF 
— Politehnica) au dezamăgit sub 
aspectele amintite mai sus și, mai 
cu seamă, sub cel al vitezei acțiu
nilor de atac și al combativității 
în apărare. Contraatacurile au fost 
foarte rare, iar în defensivă de 
cele mai multe ori s-a așteptat 
greșeala adversarului, în loc ca 
aceasta să fie provocată. Chiar șî 
Dinamo, cu un lot deosebit de va
loros și al cărui țel este, pe lingă 
cișbgarea campionatului național, 
o cît mai bună evoluție în C.CJL, 
nu a practicat o apărare pe mă
sura capacității fizice și tehnice a 
celor 10 jjcătr.ri. Este adevărat că 
partenera a dat o ripostă slabă s: 
nu a obligat formatar?f. Dar 
Ifîeulesea la eforturi maxime. Dar 

tbtrie ones câ porttăeie 
sfat sirigureâe verificări

pînâ la fotr_-iiEe cu K-.rre Stars 
Hacks Tațri-șia. că e> <nt prQej 
de «Btreramer.t nu r.esw! » teme
lor tactice d s a obișnuinței de a 
lupta, de a fi agresiv 
unui meci întreg. împotriva ori
cărei formații și în special tn fata 
unei adversare ctim va fi 
zentanta Finland!

D. STANCUUSCU

lies A

Șl FARUL CONSTANTA PRINCIPALELE FAVORITE IN CUPA FEDERAȚIEI

femînine. to- 
puncte posi-

pe probe masculine și 
talizînd maximum de 
bile.

în ceea ce privește pe ocupanta 
ultimului loc, apele S-au limpezit 
în mare măsură. Deocamdată, echi
pele Rapid și Timiș au cîte două 
puncte, dar bănățenii mai păstrea
ză încă avantajul unei victorii în 
meciul direct. Totuși, cele mai 
mari șanse de salvare le păstrează 
feroviarii, care în ultima etapă au 
posibilitatea de a înregistra o vic
torie în triunghiularul cu C.A.U. și 
Metalul, în timp ce atleții din Ti
miș se prezintă cu speranțe mini
me în fața 
Brașov.

Iată cum 
parțiale ale

formațiilor Steaua și

Cupa 
care a 
nai pe 
tul final. Duminică s-a mai consu
mat încă o etapă, în care s-au în
registrat scoruri deosebit de mari, 
rezultate ce vorbesc de la ' sine 
despre disproporția valorică exis
tentă între formațiile participante 
la cea mai mare competiție pe e- 
chipe a țării. De pildă, două aspi
rante la cucerirea trofeului, Con
structorul Galați și Farul Constan
ța și-au învins adversarele cu sco
ruri categorice (20—2), partenerele 
lor de întrecere, U.M. Timișoara și, 
respectiv, selecționata Brăilei (cen
tru pugilistic 
nereușind să 
meci din 11!

în etapa Ia 
înregistrat și

F.R. Box — competiție 
înlocuit campionatul națio- 
echipe — se apropie de ac-

cu frumoase tradiții), 
cîștige decît un singur

plasare : selecționata Cluj a între
cut, la Arad, pe Motorul cu 12—10, 
iar elevii antrenorului emerit 
Cristian Panaitescu, de la Cîmpu
lung Muscel, au depășit, la Con
stanța, combinata Portul Constan
ța + Cimentul Medgidia cu 13—9.

Cu două etape înaintea turneu
lui final, tn două din cele patru 
serii se cunosc formațiile care au 
toate șansele să participe la ulti
mul act al competiției : Construc
torul Galați (seria a II-a) și Farul 
Constanța (seria a III-a). In seria 
a IV-a, selecționata Cluj poate 
pierde primul loc numai printr-o 
minune.

Numai în seria I lucrurile sînt 
încă neclare. Pe primul loc se si-

Cîmpulung, dartuează
partida 
nata
(la Cîmpulung) urmează să decidă 
cîștigătoarea.

Iată clasamentele tn
serii.

Muscelul
dintre musceleni și Combi- 

Metaiul + Rapid București

cele patru

Seria I
1. Muscelul Cltnpulune
2. Metalul 4* Rapid Buc. 
». Portul + Cimentul
4. A.S.A. Bacău

Seria a

llt» S3 7 
I * » 1 4
4 t» î M-M» 
soitM-n 1

II-a

1.
2.
3.
4.

de la Politehnica Bucu- 
muncească și mai sîrguin- 
fie și mai combativi, să 
tactica indicată de antre- 

nu uite că reprezintă o e-

care apără de foarte mulți an: cu
lorile clubului giu’esteac ți sin- 
tem convinși că ei vor mai face 
meciuri bune și vor mai aduce 
succese Rapidului. Dar, o imprcw- 
pătare mai viguroasă se face ab
solut necesară pentru ca team-ul 
pregătit de maestrul sportului 
Alexandru Fodor să evolueze Ia 
nivelul pretins de baschetul mo
dem.

De altfel, trebuie spus câ, în 
general, valoarea tehnică a parti
delor desfășurate pînă acum în di
vizia A nu a fost satisfăcătoare, 
mai ales dacă ținem seama de 
principiile actuale ale baschetului 
care pretind angajament fizic, a- 
gresivitate, ritm. Este drept,. du-

pe p&

HANDBAL
t&rmare di* pco 1J

gf

O NOUA BAZA SPORTIVĂ ÎN CLUJ
(Urmare din pag. 1)

— Cum credeți că ar trebui or
ganizată viitoarea activitate de pa- 
tiTiaj din Cluj, tovarășe inginer 
Maxim Bindea ?

— Cred că cea mai eficientă for
mulă ar fi o școală generală cu 
profil de patinaj, unde să aibă 
grupe toți cei care stăpînesc bine 
acest sport și doresc să se ata
șeze, sau să se realașeze, lui — 
consideră interlocutorul nostru, u- 
nul dintre cei mai apreciați pati
natori ai anilor 1930-1961.

Și, pe cînd compunea lista celor 
care ar trebui abordați, „oameni 
dâre ăr fi capabili să reducă deca
lajul față de București", oraș care 
a avut avantajul unui patinoar 
construit cu 14 ani în urmă, fan
fara intonează un imn festiv, pe a- 
cordurile căruia se taie panglica 
ce reprezintă ultima barieră în fa-

ța celor care doresc să „muște" 
din gheața noului patinoar artifi
cial. Oficiul „botezului" este efec
tuat de două tinere care, în cos
tume de epocă, aduc în anul inau
gurării patinoarului imaginea teme
rarelor străbunice care, acum un 
secol, s-au lansat pe gheață spre 

■ uimirea prietenelor care ...țineau 
la reputație șî bravînd apostrofările 
persoanelor serioase !

Apoi, pe gheață s-au manifestat 
viteziștii, începători și avansații 
diverselor grupe de inițiere și ho- 
cheiștii Agronomiei, adică repre
zentanții tuturor secțiilor clujene 
de profil, tuturor ramurilor (vite
ză. patinaj artistic, hochei) și tutu
ror preocupărilor pe care Clujul 
le dovedește în această direcție, 
preocupări care de astăzi — cînd 
au primit o bază de susținere — vor 
deveni mai numeroase, mai de sub
stanță și cu mai mulți sorți de iz
bind ă în finalitatea lor.

Universitatea București, în locui 
celui ce se destrămase pnn ple
carea unor sportivi care-și inche- 
iaseră studiile .

Și iată că în actuala ediție a 
campionatului, formația studen
țească din București, acumuiînd, 
fără îndoială, și mai multă pre
gătire, a dovedit nu numai Capa
citatea ei de a obține rezultate 
bune în partidele decisive, ci și o 
regularitate, sincer vorbind, sur
prinzătoare la o echipa care, de 
fapt, nu contează ca efectiv, de
cît pe 6 jucători de cîmp și pe 
doi portari. Aprecierea legată de 
regularitatea în comportare a stu
denților bucureșteni se bazează pe 
faptul că cele trei formații frun 
tașe ale handbalului nostru mas
culin (Steaua. Dinamo București 
și Universitatea București) au a- 
vut de făcut față unui interesant 
test Este vorba despre situația 
absolut intîmplătoare, dar poate 
că tocmai prin aceasta mai inte
resantă, datorită căreia cele trei 
fruntașe au jucat, pe rînd, la Baia 
Mare cu Minaur. Cum au trecut,

A

CUM SINT PREGĂTIȚI VIITORII ÎNVĂȚĂTORI?
(Urmare din pag. f)

cu elevii claselor I-IV. Fiindcă simpla 
pregătire teoretică, nesusținută ferm de 
o activitate practică nu poate constitui 
o rezolvare, ci numai un paleativ. Con
ducerea liceului (directoare, prof. Maria 
Popescu) a tăcut nenumărate intervenții 
pe lingă Rectoratul Universității șl Mi
nisterul Educației și tnvățămîntului, 
pentru a se aproba utilizarea permanen
tă a UNEIA din sălile existente. Rezul
tatul 7 Promisiuni încă neonorate...

CHIAR DACĂ CONDIȚIILE 
NU SINT ÎNCĂ OPTIME

Amplasată intr-unui din cele mai 
cochete cartiere ale orașului, clădirea 
Liceului pedagogic din Tg. Mureș domină 
cunoscuta împărăție — în miniatură — 
a trandafirilor... Cadru propice de 
muncă pentru viitorii învățători, puțin 
romantic, dacă vreți, așa cum stă bine 
unor tineri și tinere care mîine. la ca
tedre, în orele de practică vor trebui 
să dezvolte copiilor pasiunea pentru 
poezie, pentru frumos.

Căutăm cu interes — cu privirea — 
bazele sportive. Puțină dezamăgire . 
doar o sală de gimnastică (18x9). fără 
nici o ..fereastră" de la orele 7—22 și 
ceva spațiu pe care s-ar putea amena
ja un teren de volei

Profesoara Maria Varga, directoarea 
liceului, intuiește cam ce sentimente 
ne stăpînesc și intervine prompt ară- 
ttndu-ne că pentru orele de educație fi
zică sint folosite — nu cu puțină dibă
cie _  și culoarele clădirii. De asemenea
elevii au acces tn marea hală a I.M.F. 
(directoarea nu neglijează să sublinieze 
spiritul de înțelegere de care dă dovadă 
rectorul I.M.F. prof. dr. docent Tnnn 
Pop D. Popa), precum și bazele sportive 
ale liceului „Bolyai".

Din relatările prol. Varga și evident 
din constatările noastre rezultă că la 
liceul pedagogic din Tg. Mureș educa
ția fizică se află nemijlocit în preocu
pările cadrelor didactice de specialitate, 
care caută permanent soluții pentru ca 

, Viitorii Învățători să-și însușească bine

acest obiect de învățămînt. cu un net 
caracter practic. Pină la difuzarea pro
gramei noi. colectivul catedrei de edu
cație fizică a recurs la unele adaptări, 
orientînd orele de predare, cele de ac
tivități sportive către elemente concrete, 
practice, atractive. In același timp cla
sele au campionate proprii la voleL 
handbal și gimnastică. Sînt organizate, 
de asemenea, cursuri ad-hoc de instruire 
pentru a cunoaște reguli de arbitraj și 
de organizare a unor competiții spor
tive. Periodic sînt prezentate referate 
metodice care ulterior sînt seminarizate.

Cu alte cuvinte, fără a beneficia de 
condiții speciale. Liceul pedagogic din 
Tg. Mureș reușește. într-o bună mă
sură, să asigure funcționalitatea orelor 
de educație fizică si sport.

VIITORUL INVATÂTOR — UN 
INSTRUCTOR SPORTIV 

MULTILATERAL PREGĂTIT
La Galați, aproape 750 de elevi urmează 

cursurile Liceului pedagogic „Costache 
Negri". Le urmează cu interes, cu plă
cere. cu dorința de a-și însuși temeinic 
materiile predate. Educația fizică nu re
prezintă o excepție. Dimpotrivă.

Faptul că din colectivul catedrei de 
specialitate fac parte profesori cu o în
delungată activitate (Helga Birsan, 
Mircea Vodă. Dumitru Vlad). că liceul

dispuse de condiții materiale accepta
bile — terenuri pentru jocuri sportive, 
mese pentru sportul cu mingea de celu
loid. o magazie sportivă bine echipată 
(rămine ea o promisiune doar sala de 
gimnastică...) fl. In plus, de o condu
cere foarte receptivă, cind este vorba 
de pregătirea multilaterală a viitorilor 
învățători (prin prof. E. Cioropan și 
prof. T. Tilinoiu) explică de bună sea
mă climatul favorabil de la ..Costache 
Negri" pentru promovarea exercițiului 
fizic.

Evident ca interesul pentru educație 
fizică a soorit odată cu mărirea nu
mărului orelor de predare, important 
de semnalat este. insă, faptul că șl Ina- 
tnte de ace-*, eveniment, educația fizică 
se afla in atenția elevilor. Dovadă - o 
rodnică activitate susținută prin Inter
mediul asociației sportive a liceului.

Datorită profilului liceului s-a simțit 
nevoia Înființării șl a unui cabinet me
todic. El este dotat in mod corespunză
tor. astfel că poate asigura elevilor o 
pregătire sportivă complexă, făcîndu-1 
să cunoască nu numai disciplinele care 
au ponderea cea mai mare în lumea 
școlară ci șl norme -legate de organi
zarea unor concursuri și competiții, re
guli de arbitraj, soluții pentru a amenaja 
baze sportive simple cumi jioace locale etc. 
Nu greșim afirmînd că viitorul învățător 
format la ,,Costache Negri" va fi și un 
excelent instructor sportiv I

Aspectele surprinse în cele patru licee pedagogice vizitate sînt destul de 
diferite sub raportul condițiilor materiale, domeniu tn care, firește, se poate 
realiza mal mult. .....

Cert este Insă, că educația fizică reține atenția conducerii liceelor, câ 
profesorii de specialitate stnt bine selectați (un merit revine și inspectoratelor 
școlare iudețene și municipale respective), că elevii sint participant! activi la 
orele de predare sl la competițiile ce se organizează in școală sau In locali
tate. Elevii de Ia „pedagogic" sl-au format convingerea că vtitorul Învățător 
trebuie să fie si un bun organizator al activității de educație fizică și sport, 
acolo, in școala tn care va fi repartizat, ajuttnd nemijlocit la propagarea exer* 
Ciclului fizic șl peste granițele scolii, tn perimetrul satului sau al comunei. De 
asemenea Învățători luminați avem nevoie, oameni cu temeinice cunoștințe 
profesionale, dar si pasionați activiști șt Instructor! sportivi, gata să răspundă 
cu tot sufletul la acțiuni în folosul colectivității In care tș! vor desfășura 
activitatea.

arată și clasamentele 
diviziei naționale

atletism :

MASCULIN

1. Dinamo 6 6 0 0 -r 221 12
2. Steaua 6 5 0 1 + 195 10
3. C.A.U. 6 4 0 2 + 197 8
4. Brașov 6303-4 6
5. Metalul 6 3 0 3 — 31 6
6. Argeș 6 3 0 3 — 79 6
7. Timiș 6 1 1 4 — 147 3
8. Cluj 6 1 0 5 — 196 2
9. Rapid 6 0 1 5 —156 1

FEMININ

1. Dinamo 6 6 0 0 4-176 12
2. Argeș 6 4 0 2 + 100 8
3. C.A.U. 6 4 0 2 4-80 8
». Cluj 6 4 0 2 4- 68 8
♦. Metalul 6 4 0 2 t9 8
6. Rapid 6 3 0 3 —32 8
7. Brașov 6 1 0 5 — 133 2
R. Tlnjîș 6 1 0 5 —123 2
9. Stdaua 6 0 0 6 - 155 0

care ne referim s-au 
două victorii în de-

SE APROPIE
este

STEAUA CONDUCE,
PROVINCIA»

1. Sel. Cluj
2. Crișul Oradea
3. comb. S. M. + B.
4. Motorul Arad

Farul Constanța
Dinamo Brașov

3. Sel. Brăila
4. Nicollna Iași

Seria a

în triunghiularul cu echipele Me
talul și Timiș, selecționata Clujului 
a prezentat doi săritori în lungime 
care se chinuiau realmente să de
pășească 6,20 m (1), în timp ce 
campionul țării, Vasile Sărucan 
(7,92 m în acest an), se afla în tri
bună Ia Republicii. întrebat de ce 
nu concurează, clujeanul a răspuns: 
„Antrenorii an uitat să aducă la 
București carnetul meu de legitima
re (!)". Cine se face vinovat de a- 
ceastă neglijență, cine va suporta 
costul deplasării Inutile (în condi
țiile arătate mai sus) a lui Sărucan 
la acest concurs ? Iată două între
bări la care iubitorii atletismului, 
și în primul rînd cei din județul 
Cluj, așteaptă un răspuns.

A. VAStUU

S-au disputat nouă din cele trei
sprezece etape ale campionatului de 
rugby, divizia A. Ultima, n-a prea 
avut istoric întrucît s-a desfășurat 
în condiții atmosferice vitrege. 
Ploaie, terenuri desfundate și chiar 
zăpadă. Despre meciuri în care se 
recomandă să lovești balonul puter
nic trimițîndu-1 înalt... în speranța 
că adversarul nu-1 va prinde și te 
poți duce peste el — puține de zis.

Remarcabilă pînă acum, perfor
manța echipei Steaua, decisă parcă 
să spele „rușinea" de anul trecut a 
formațiilor bucureștene care au 
pierdut campionatul. De astă-dată 
echipa militară s-a instalat în frun
tea clasamentului încă după etapa 
a II-a și n-a mai cedat acest loc. 
Succesul a fost posibil deoarece an
trenorul Petre Cosmănescu a reușit 
să-și formeze un „XV" puternic, 
suficient de omogen, cu rugbyști 
avînd un gabarit remarcabil (la 
tușe, de pildă, are trei prinzători 
în timp ce alte echipe..; dacă au 
unul), mulți dintre ei avînd și o 
tehnică bună. Palmaresul de pînă

ALPINISM începind de miine. Ia Sinaia

AL II-lea SEMINAR INTERNATIONAL
IN PROBLEME DE „SALVAMONT’k

Intre 26 și 29 octombrie vor avea 
loc. la Sinaia, lucrările celui de al 
doilea sMiaar internațional -Sal - 
vamoGt* organizat de Federația 
rxriiră de tnrisn -alpin :sm_

UudabCa asriuoe a federației de 
spec-aL ta te. care tinde să devină o 
tra&ție. urmărește să îmbogățească 
cimoștintele tuturor celor ce au a- 
tribeții in prevenirea accidentelor 
turistice *i in organizarea acțiuni
lor de salvare în munți. In acest 
scop au fost invitați să participe la 
seminar reprezentanți ai Ministeru
lui Turismului, Ministerului Sănă
tății. ai unor instituții centrale și 
organizații obștești precum și repre-

zentanți ai Consiliilor populare 
dețene, orășenești 
zona muntoasă a 
asemenea au fost 
hotare specialiști 
„Salvamont" din Cehoslovacia, Aus
tria. R.F. a Germaniei.

Ia cadrul seminarului vor fi dez
bătute probleme de instruire alpină 
și dotare tehnică a echipelor „Sal- 
vamont", aspecte legate de acorda
rea primului ajutor în acțiunile de 
salvare din munți, se va efectua — 
bineînțeles — un amplu schimb 
de experiență între toți participan- 
ții la lucrări.

ju- 
din
De

și comunale 
țării noastre, 
invitați de peste 
tn probleme de

acum al formației militare 
demn de menționat. Opt meciuri 
cîștigate din nouă (a pierdut doar 
la Universitatea Timișoara cu 6—0); 
cel mai mare număr de puncte în
scrise în campionat : 150 ; un avans 
de 4 puncte în clasament.

Bineînțeles, provincia n-a depus 
armele. Dovadă faptul că în urmă
rirea liderului, după nouă etape,, au 
„apărut" trei provinciale : Știința 
Petroșani — recunoscută ca fiind 
pusă pe fapte mari în ultimii ani ; 
C.S.M. Sibiu — un loc surpriză, am 
spune, față de evoluțiile din anii 
trecuți și Farul Constanța — echi
pa tînără care promite mult, repre
zentanta unui județ cu merite deo
sebite în promovarea rugbyului. 
Fiindcă ne referim la formații din 
provincie, merită să ne mai oprim 
la unele dintre ele. Este vorba, în 
primul rînd, de Rulmentul Bîrlad 
care se află pe o poziție foarte 
bună, deși începea acest campio
nat foarte pesimistă întrucît îi ple
caseră șase jucători. Pepiniera din 
Bîrlad nu se dezminte însă, și an
trenorului Viorel Călin îi revine 
meritul că ține trează flacăra 
rugbyului în acest oraș al Moldo
vei. Cu o formație tînără, nouă, 
Rulmentul reușește să se ridice 
pînă la locul VI, după Dinamo. A 
doua formație Iscare dorim să ne 
referim este Universitatea Timișoa
ra. Campionii, care ne impresiona
seră anul trecut prin constanță, 
omogenitate, își permit în acest 
campionat să aibă comportări con
tradictorii. înving pe Steaua, pierd 
la Grivița Roșie, pierd în fapt pa
tru meciuri din nouă, ceea ce față 
de veleitățile lan esie,.ar^a,„ mult, 
în orice caz rugbyiir românesc aș
teaptă, cît mai curînd, revirimentul 
studenților timișoreni.

Destul de ștearsă ni se pare pre
zența în primul eșalon al țării a 
promovatelor C.S.M. Suceava șl 
Precizia Săcele. Ca, de altfel, și a 
Gloriei...

Modesto FERRARINI

TESTUL BAIA MARE“
deci, „testai Baia Mare" aceste 
trei pretendente la primele locuri 
ale clasamentului ? Rezultatele în
registrate ne oferă, din acest punct 
ce vedere, date ceva mai obiecti
ve : Universitatea București a ciș- 
tigat in etapa a Il-a cu 8—6, apoi 
Dinam® București a pierdut cu 

9—16, după care și Steaua a în
clinat steagul duminica trecută : 
4—9. Este adevărat cj în trecerea 
acestui test, studenții au avut a- 
vantajul de a juca pe un teren 
ceva mai bun la Baia Mare, în 
timp ce Dinamo și Steaua, mai 
ghinioniste, au trebuit să suporte 
handicapul de a încerca să-și pu
nă în valoare superioritatea teh
nică evidentă pe un teren
fundat de pici. Dar, una peste 
alta, cămine clar câ studenții bucu- 
reșteni se anunță în acest sezon 
capabili să asalteze chiar primul 
loc. în cazul cînd pregătirea lor 
fizică Ie va permite să reziste pînă 
la urmă în această îndîrjită dis
pută. Pentru câ. ceea ce ar pu
tea să devină. în curînd, pentru 
ei un serios impediment este fap
tul că va fi foarte greu să facă 
față mereu numai cu 6 jucători 
de eimp, așa cum s-au petrecut 
lucrurile în ultimele două jocuri 
susținute

des-

de Universitatea Bucu
rești (cu Dinamo si Independența 
Sibiu), jocuri 
Eugen Trofin 
schimbare 1

Prin prisma 
meciul derby 
București și Steaua, programat joi 
după amiază pe terenul de asfalt 
din parcnl Dinamo, capătă noi di
mensiuni. Campioana țării. Steaua 
va dori, fără discuție, să revină în 
fruntea clasamentului, luptînd pen
tru victorie. în timp ce studenții, 
am zice 
telor cu 
și ei în

în care antrenorul 
nu a făcut nici o

ultimelor rezultate, 
dintre Universitatea

mari specialiști ai dispu- 
handbaliștii militari, au 
față perspectiva realiză -

Constructorul Galați 
Sel. Caras Severin 
Electroputere Craiova 
O.M, Timișoara
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Meciurile Metalul Rapid*
București — A.S.A. Bacău (seria I) 
și Electroputere Craiova — Sel. 
Caraș Severin (seria a doua) 
fost amînate.

REZULTATE DIN DIVIZIA B

Cu partidele programate dumini
că, primul tur al campionatului di
viziei secunde de volei s-a încheiat. 
Iată rezultatele înregistrate:

MASCULIN: Politehnica Iași — 
Petrolul Ploiești, 3—2, C.S.M. Su
ceava — C.S.U.. Pitești 3—0, Relonul 
Săvinești — Petrolistul Cîmpina 
3—0, Unirea Tricolor Brăila — Me
dicina București 3—2, Farul Con
stanța — Locomotiva București 
3—0, Corvinul Hunedoara — Poli
tehnica Timișoara 0—3, Voința Alba 
Iulia — Electroputere Craiova 3—1, 
Constructorul Caransebeș — A.S.A. 
Sibiu 3—0, Universitatea Brașov — 
Silvania Ș. Silvaniei 3—0, Explorări 
B. Mare — Alumina Oradea 3—2, 
Pedagogic Tg. Mureș — Industria 
Sîrmii C. Turzil 0—3.

FEMININ: Progresul București
— I.T.B. 2—3, Voința Buzău — Fla
căra roșie București 0—3, Universi
tatea Iași — Politehnica Galați 3—0, 
Viitorul București — C.P. București 
0—3, Dacia Pitești — A.S.E. Bucu
rești 3—0, Voința Constanța — 
Spartac București 0—3, Corvinul 
Eleva — C.S. Tîrgoviște 3—0, Uni
versitatea Craiova — Drapelul roșu 
Sibiu 3—O, Voința Reghin — Voința 
Zalău 2—3, Medicina Tg. Mureș — 
Voința Oradea 3—0, Constructorul 
Arad — Voința M. Ciuc 2—3.

CORESPONDENȚI : D. D ia cones - 
cu, C. Alexa, C. Nemțeanu. N. Cos- 
tin, C. Goldenberg, M. loanid, I. Fi- 
Iipescu, M. Mutașcu, G. Lorac, L. 
Chira, C. Albu, I. Fețeanu, N. Tee- 
dorescu, I. Jura, St. Gurgui, L. Ma
ior, Șt. Iacob.

rii unei diferențe decisive de pa
tru puncte, dar tot în căzu! unei 
victorii. în aceste condiții nu mai 
este nici o exagerare dacă afir
măm că liderul de toamnă va fi 
stabilit joi după amiază pe tere
nul Dinamo...

Si ca să încheiem referirile la 
campionatul masculin, vom re
zerva în continuare cîteva rînduri 
echipei care a produs, în... serie, 
surprizele acestei noi ediții a cam
pionatului. Ați bănuit, desigur, că 
este vorba de Minaur Baia Mare, 
formație promovată anul acesta 
din divizia B. Cercetînd, însă, lo
tul acestei echipe vom afla repede 
că el nu este chiar de nivelul u- 
nei divizionare B. La Minaur Ba
ia Mare, unde este antrenor un 
experimentat 
Pană, joacă, 
handbaliști 
Cluj Palko. 
cum și portarul Negovan, de 
multe ori internațional, 
nu ne aflăm chiar în 
minuni, apărută așa. din 
meleagurile băimârene...

CLASAMENTE

.CAIACCANOE „CUPA NAUTICA 
DE TOAMNA"

tehnician. Lascăr 
printre alții, foștii 

de la Universitatea 
Răzor, Panțîru. pre- 

mai 
că, 

unei
Așa 

fața 
senin, pe

FEMININ

1. Univ. Timișoara 8 8 0 0 98—71 16
2. I.E.F.S. Buc. 8 6 11 108-60 13
3. Univ. Buc. 8 5 12 91—78 11
4. Rapid Buc. 8 4 13 78—72 9
5. Constr. Timișoara 8 3 14 74—75 7
6. Rulmenții] 8 3 0 5 79—65 6
7. Progresul Buc. 8 3 0 5 61—83 6
8. Textila Buhușl 8 2 2 4 68—79 6
9. Voința Odorhei 8 2 0 6 76—39 4

10. Mureșul Tg. Mores 8 10 7 49—80 2

MASCULIN

1. Univ. București 6 6 0 8 89— 62 12
2. Steaua 6 5 0 1 102— 72 10
3. Dinamo Buc. 6 3 12 68— 67 7
4. Trotușul 6 3 12 55— 65 7
5. Minaur B. Mare 6 3 0 3 77— 53 6
6. Poli. Timiș. 6 3 0 3 81— 78 6
7. Univ. Cluj 6 2 13 76— 78 5
8. Independența Sibiu 6 2 13 84— 88 5
9. Voința București 6 10 5 64—100 2

10. Dinamo Brașov 6 0 0 6 74—102 0

IN DIVIZIA B, POLITEHNICA GALAȚI

ÎNVINSA PE TEREN PROPRIU!
Duminică s-au disputat partidele 

din cadrul etapei a VIII-a a cam
pionatului de handbal rezervat di
viziei B. Cu excepția a două sur
prize — înfringerea suferită de Po
litehnica Galați și prima victorie a 
echipei feminine Jiul Petroșani — 
celelalte rezultate s-au încadrat în 
obișnuit. Iată însă scorurile înre- 
gistrate •

FEMININ : Seria I : Gloria Bu
zău — Confecția 4—12 (1—4), Uni
versitatea Iași — C.S.U. Construcții 
București 13—8 (10—5), Voința Cra
iova—Voința București 4—3 (2—0 1), 
Tomistex Constanța — Constructo
rul București 7—7 (3—6), IGEX
București — Vulturul Ploiești 5—13 
(1—7) ; Seria a II-a : Sparta Mediaș
— Teba Arad 14—6 (8—4), C.S.M. 
Sibiu — Chimia Făgăraș 10—6 
(6—3), Universitatea II Timișoara
— Voința Sighișoara 5—10 (3—5),

Jiul Petroșani — Textila Sebeș 3—2 
(2—1), Universitatea Cluj — Con
structorul Baia Mare 6—5 (2—4 !).

MASCULIN : Seria I : Relonul 
Săvinești — Știința Bacău 6—8 
(3—3), Politehnica Galați — Comer
țul Constanța 6—8 (4—4) !, Rapid 
București — Universitatea Craiova 
12—7 (8—2), Voința Bacău — Agro
nomia Iași 10—9 (5—6), Rafinăria 
Teleajen — S.C. Bacău 8—9 (6—6); 
Ser’ a II-a : Chimia Făgăraș — 
Banatul Timișoara 21—7 (8—5), 
Gloria Arad — A.S.A. Sibiu 14—8 
(8—4), A.S.A. Tg. Mureș — C.S.M. 
Reșița 13—14 (4—8) !, Constructorul 
Oradea — Timișul Lugoj amînat,

(Corespondenți : D. Diaconescu, 
Gh. Nieolăiță, V. Lazăr, G. Raețki, 
G. Rosner, D. Daniel, S. Băloi, Z. 
Rîșnoveanu. N. Sburlan, C. Nem- 
țeanu, E. Fehervari, P. Arcan, P. 
Enache, I. Ionescu, V. Gaspar, V. 
Sere, V. Popovici).

Recent, secția nautică a catedrei 
de educație fizică din cadrul Uni
versității București a organizat, pe 
lacul Tei, tradiționala competiție re
zervată studenților din anul I i „Cupa 
nautică de toamnă". întrecerea, care 
a reunit la start peste 250 de tineri, 
s-a bucurat de Un frumos succes.

Iată primele trei locuri ocupate în 
această interesantă dispută dominată

— după cum se vede — de către 
echipajele studenților de la Faculta
tea de Chimie : canoe 104-1 fete: I. 
Chimie 2:42, 2. Geologie-Geografie
2:48 ; 3. Filozofie 3:04; canoe 18+1 
băieți : 1. Chimie 1:42, 2. Matemati
că 1:49, 3. Geologie-Geografie 2:03 ;
universală 4+1 băieți : 1. Chimie IȚ 
2:06, 2. Chimie H 2:12, 3. Geologie- 
Geografie 2:18.

ACUM, AVEM EA BRAȘOV Șl BAZIN ACOPERIT. 
VENIJI IA MOI... SĂ NE ORGANIZAȚI!

De multă vreme Brașovul ducea 
lipsa unui bazin acoperit de înot. 
Existase unul cîndva, cu decenii 
în urmă, dar starea deplorabilă 
în care se afla îl transformase 
în depozit de mărfuri.

A curs multă cerneală, s-au 
ținut cîteva ședințe, au „mor
măit" pe înfundate posesorii, 
dar pînă la urmă au fost ne- 
voiți să se supună hotărîrii Co
mitetului executiv al Consiliului 
popular municipal și să-l eva
cueze, pentru a-i reda destinația 
inițială.

Acea bază sportivă în para
gină a fost preluată de I.C.I.M. 
Brașov și într-un interval relativ 
scurt minunea s-a săvîrșit. Există 
din nou un bazin acoperit la 
Brașov. Apă limpede cum e cris
talul și caldă între 25—28°C, 
pereți albi de faianță, mozaic pe 
jos, vestiare etc., de fapt tot ce 
stă bine unei baze model pentru 
ca să îmbogățească registrul spor
tiv al orașului.

Ne așteptam ca la aflarea nou
tății numărul solicitanților să fie 
atît de mare încît să n-ai unde 
mai arunca un pai în proaspă
tul bazin, credeam că ușile de 
intrare se vor dovedi prea mici. 
Ei bine, nimic din toate acestea. 
Bazinul, ce-i drept, este deschis 
zilnic. El poate fi vizitat, ca 
orice „muzeu" al orașului, în o- 
rele de program. Pătrunzînd 
înăuntru, te întîmpină doi, trei 
temerari care se-ncumetă să în
frunte valurile. Numai duminica 
cunoaște o oarecare animație...

Cum e posibil ca această 
imensă cadă albă să rămînă ne
folosită într-un oraș în care mii 
de elevi, de studenți și de adulți 
nu știu încă să înoate ? De ce 
oare numai prof, fclena Flori- 
cioiu (Șc. generală nr. 5) și an
trenorii Victor Kovacs și Ilie 
Bărbulescu au luat inițiativa, au 
întreprins acțiuni de a introduce 
învățarea organizată a înotului 
printre elevii unor școli ?

Lăsînd nedumeririle la o parte, 
trebuie întreprins totuși ceva se
rios, metodic și organizat pen
tru generalizarea și poate chiar

obligativitatea învățării înotului 
la copii. Actuala formulă orga
nizatorică nu a dat soluție pro
blemei. în prezent, bazinul fiind 
o bază socială și de agrement (ți 
nu una sportivă), accesul nu este 
permis decît contra sumei de 
10 Iei ședința (două ore X 5 lei). 
Pentru amatorii de înot, mai 
bine zis pentru cei care vor să 
învețe, — dar numai în măsura 
în care se completează grupe de 
15—20 solicitanțî și contra su
mei de 100 lei, — se organizează 
cîte un ciclu de 15 lecții cu un 
profesor sau instructor. Nici pu
blicitatea nu este satisfăcătoare, 
ca și organizarea de altfef. Și 
astfel se face că în timp ce, lâ 
numai cîteva sute de metri dis
tanță, în cadrul complexului 
„Cerbul Carpatin", o sală de 
jocuri mecanice „geme" de e- 
levi... și fum de țigară... bazinul 
stă gol, așteptînd oaspeți.

Sibiul nu are condiții mai 
bune. Și totuși, acolo s-a inițiat 
acțiunea „Delfin ’70“, iar acum 
în mod obligatoriu toți copiii 
ciclului elementar învață înotul 
cu profesorii de la școli. O parte 
din orele de educație fizică sînt 
făcute prin rotație planificată Ia 
bazin. Este drept că, date fiind 
regiile bazinului, Inspectoratul 
școlar, C.J.E.F.S., comisia jude
țeană de natație și — poate — 
chiar și părinții au găsit soluția 
de a contribui cu fonduri bănești. 
Cu alte cuvinte s-au organizat. 
Brașovenii nu pot ? Să fie oare 
necesar să-i rugăm pe tovarășii 
de la Sibiu să vină să-i organi
zeze și pe brașoveni ?

I.C.I.M.-ui (director Emil Mol- 
dovcn), merită să fie felicitat 
pentru ceea ce a realizat, dar 
C.J.E.F.S. Brașov și Inspectora
tul școlar trebuie să continue 
prin măsuri organizatorice ideea 
excelentă de a se putea înota la 
Brașov... chiar și iarna. Lipsa 
unei mobilizări de masă, a unor 
structuri de învățare organizată 
și actualele prețuri... prea mari 
pentru elevi țin (încă) bazinul 
gol. Și e păcat !

Mihai 8IRA
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SENIORII Șl TINERETUL AU... 
ÎNCEPUT PARTIDELE CU ALBANIA

POST-SCRIPTUM LA ETAPA A Vlll-a A DIVIZIEI A

• Toți con vocații au răspuns la apel, cu excepția ceior angajați în 
meciurile Ide miercuri O Dumitru (absent fortuit duminică): ...Alba
nezii alergau de parcă erau echipa Angliei^ • Un singur semn de 
întrebare : Mulțescu • Lotul A joacă astăzi cu Metalul Mija, cel de 
tineret cu Sportul studențesc (tineret) • Sătmăreanu îngrijorat de 

starea terenului de la „23 August"

Meciurile cu Albania au intrat 
în „numărătoarea inversă". Am în
țeles foarte bine acest lucru, ieri, 
îa prînz, cînd „seniorii1* lui An
gelo Niculescu, și „tineretul” lui 
Cornel Drăgușin s-au reunit Ia 
sediul federației pentru a se în
drepta apoi spre Snagov și — res
pectiv — Centrul sportiv 23 Au
gust, acolo unde se vor desfășura 
pregătirile pentru disputa cu team- 
urile albaneze.

Spre liniștea Iul Angelo Nicu
lescu (și a doctorului Tomescu) te
renurile grele din etapa a opta 
nu au lăsat „urme", contuzia lui 
Deleanu (la mușchiul gemen) sau 
Dumitrache (la gleznă), fiind u- 
șoare, rezolvabile rapid. Probleme, 
din punct de vedere medical, au 
apărut însă în lotul de tineret : ti
tularul Mulțescu devenind indispo
nibil (entorsă la genunchiul drept 
cu smulgere de ligamente), în lo
cul său fiind chemat Marin Ste- 
lian care va reveni joi de la Vi- 
ena, unde se află cu echipa sa Ra
pid. în rest, nici o noutate de ultimă 
oră în cele două loturi, anunțate de 
săptămîna trecută. Ieri, la prînz, 
nu veniseră, firesc, la convocarea 
tricolorilor, Dobrin și Stan, rămași 
la Pitești pentru pregătirea me
ciului cu Real, și Velea, reținut de 
un examen la Craiova, numai pen
tru ziua de ieri.

...Primii dintre cei, veniți, Adama- 
che, Antonescu, Dobrău și... Du
mitru. Acesta din urmă venise nu
mai să-și vadă colegii de lot, el 
nefiind încă refăcut. Și-a scos gip
sul, dar fractura' de la degetul 
mare al piciorului drept a lăsat 
încă urme și Dumitru va fi apt 
de joc poate în viitoarea etapă de 

PE MICUL ECRAN, IN ACEASTĂ SĂPTĂMiNĂ
lată programul transmisiilor sportive din această săptămînă la televiziune :
• Miercuri 25 oct., ora 14.55: F.C. ARGEȘ — REAL MADRID (C.C.E. la 

fotbal), transmisie directă de la Pitești.
• Miercuri 25 oct., ora 23: RAPID VIENA _ RAPID BUCUREȘTI (Cupa 

Cupelor la fotbal), înregistrare de Ia Viena.
• Joi 26 oet._ ora 15.15: STEAUA — UNIVERSITATEA BUC. (handbal. Di

vizia A), transmisie directă de la stadionul Dinamo din Capitală
e SirnbătA 28 oct., ora 22.55: ROMANIA — R. P. CHINEZA (hochei pe 

gheată), repriza a m-a, Înregistrare de la patinoarul 23 August
• Duminică 29 oct., ora 17.25: ROMÂNIA — ALBANIA (nreiiminariile C.M. 

de fotbal), transmisie directă de pe stadionul ,23 August- din Capitală.

campionat. Dumitru însă, a jucat 
împotriva Albaniei, la ofcmpici. și 
mărturisește că meciul va fi di
ficil. ..în primele 26 de minute au 
alergat de parcă eraa echipa An
gliei". Antonescu și Adamache l-au 
privit eu gravitate, o clipă, după

Componența ioturilor
LOTUL A

Adamache. Stan. Sătmăreanu. 
N. Ionescu, Dobrău, Antonescu. 
Deleanu. Velea. Anca. Nunweiller 
VI, Hajnal, Dcmbrovschi. Dobrin. . 
Dumitrache. Lucescu, X'ăst ase, lor- 
dănescu.

LOTUL DE TINERET

Ștefan. Jordache. I»n Gabriel. 
Jurcă. Grigoeaș. Ciugarin. Same*. 
Tănăsescu, Anghelini. Roloni. Bel- 
deanu. Vișan. Troi. Roznai. Aele- 
nei M. Stelian. M. Sandu, Sxa- 

■ bados.

care portarul brașovean a emis 
prima replică : „înseamnă că dacă 
încearcă totul în primele 20 de 
minute,, vor ceda fizic după a- 
eeea, pentru că terenul greu ii va 
întrebuința foarte mult". Peste ci- 
teva minute, jos, Ia ieșire, celă-

CÎND VA REINTRA
După cum am menționat în a- 

vancronica meciului Petrolul—Farul, 
se părea că Ion Constantin se res- 

lalt jucător (de fapt unicul dintre 
actualii tricolori) care a mai ju
cat împotriva Albaniei, Iordănes- 
cu. avea să completeze ideea. „Me
ciul va fi toarte, foarte greu. Pen
tru că oaspeții sint o echipă de 
luptă. căreia îi convine terenul î 
greu. Dar, spej că totul se va ter
mina eu bine în favoarea noastră. 
Tocmai pentru că sintem conști
ent de puterea de luptă și de a- 
glomerarea lor din apărare1*. în 
generai, însă, jucătorii au discutat 
ieri, la revederea lor în cele două 
loturi, mai puțin despre partidele 
cu Albania și mai mult despre ul
tima evpă de campionat și des
pre starea terenului de la stadio
nul 23 August. „Dacă mai plouă, 
nu știu cum va fi posibil să ju
căm cu albanezii pe acest teren ! 
Iar. pe „Republicii**... Parcă e mai 
mic. și cu apărarea lor strictă..*' 
opma Sătmăreanu.

Despre meciul cu Albania se 
va discuta suficient. însă, de acum 
înainte. Se va discuta in cadrul 
pregătirilor zilnice, bine definite 
ia această oră. Se va discuta și as
tăzi, înainte și după meciurile cu 
Metalul Mija (ora 15.30. la Mija) 
— iotul A. și cu Sportul studen
țesc echipa de tineret) — Iotul de 
tineret, la ora 15. Se va discuta 
eu seriozitate și răspundere
si miine. și joi. și vineri,
ptaă la «a meciurilor de la Bucu
rești și Tirana. Se va discuta și 
se va misiei mult — sperăm — 
Ia cele două loturi, in cadrul pro
gramului cu cure vă vom ține zii- | 
nic Ia curent Pentru că orice nu- | 
măritoare inversă trezește in-eres. j

Mircea M. IONESCU

ION CONSTANTIN?
tabilise după accidentul suferit în ; 
urmă cu două etape. Ia Pitești, șl i 
că va fi apt de joc pentru dumi
nică.

Un ultim control medical efectuat 
in dimineața meciului cu Farul a 
arătat însă că talentatul înaintaș 
ploieștean nu este complet refăcut. 
■Ji-un vrut să riscăm deloc — ne-a 
spus după meci Ilie Oană — și de 
aceea am preferat să jucăm fără 
el azi, deși prezența lui ar fi fost 
extrem de milă echipei noastre**. 
După toate probabilitățile, atacan
tul ploieștean va reapare în forma
ția sa in etapa următoare a cam
pionatului.

CAUZĂ ȘI
Pentru suporterii Sportului stu

dențesc, echipa care ani de zile 
s-a zbătut în „B“ pînă și-a văzut 
împlinit visul — promovarea în 
„A“, comportarea fluctuantă și de
loc convingătoare în cele opt etape 
de pînă acum constituie motiv de de
cepție. 0—2. 2—4, 0—0, 3—0 (ac
cident?...), 2—5, 1—4. 0—1, și 1—4, 
iată cum se prezintă bilanțul a- 
cestei formații, care nici dumini
că, în fața Stelei, n-a reușit să 
depășească limita modestului. Și 
nu s« poate spune că jucătorii nu 
sint pregătiți sau lipsiți de expe
riență, explicația stă în altă parte: 
lotul cu care s-a plecat in pre
gătire a fost prea numeros și ine
gal ca valoare și perspectivă, iar 
formația de bază n-a fost crista- 
Uzată in perioada pregătitoare. Așa 
se și explică de ce în primele pa
tru etape s-au operat multe schim
bări de la o etapă la alta. Doar în Petre GAȚU

... ■'

r :>i riari oca:ii ratate de Steaua in partida cu Sp. studențesc. In urma unei combinații, Vigu a 
j ■ . jt șuteam puternic, dar Ion Vasile iese la timp și respinge balonul. !n acel minut 44 sco 
pentru Steaua... Foto : S. HAKCSY

Părea un meci din tumultuosul 
și aprigul— calcio italian. Și Rapid 
și Dinamo jucau cu libero. Boc, în 
forma ce z::e mari, sigur și decis, 
în spatele apărătorilor feroviari. Do- 
brău. făcând mare risipă de ener
gie. penduHnd în spatele liniei de 
fundaș: c.-namoviști. „Perechile" de 
adrauari (Nunweiller — M. Ste- 
lian. Dumitrache — Grigoraș, An- 
gelescu — D. Popescu, etc.) s-au 
urmărit, cu ambiție și tenacitate, 
pînă in_ pinzele albe. Sacrificii 
subordonate unui singur scop: 
echipa să nu primească goi! De la 
această premisă au pornit atît Ra
pid. cit $» Dinamo. A avut — din a- 
ceastă cauză — de suferit specta-

EFECT
trei etape (IV—VI) a fost păstrată 
aceeași formație, dar — interve
nind eșecuri (și unele indisponibi
lități) — formula de echipă a fost 
abandonată ulterior. în opt me
ciuri au jucat 22 de jucători ! (Cea 
mai mare cifră în Divizia A, edi
ția actuală). N-a rămas comparti
ment neafectat. în atac au fost 
folosiți 12 jucători !...

Deci, structura lotului necores
punzătoare valoric competiției, lip
sa unei formații de bază, a unui 
„schelet" de echipă rodat înainte 
de începerea campionatului, și de 
aici multă-multă instabilitate. în 
asemenea condiții nu se putea în
chega o garnitură și obține re
zultate. Dificilă sarcină pentru an
trenorul Gh. Ola — succesorul lui 
I. Motroc !

„RUPTURĂ REMEDIATĂ ÎN
colul ? Răspunsul este unul singur : 
NU. Pentru că partida a avut su
ficient de multe valențe care șâ-i 
confere atractivitate. Mai ales în 
prima sa parte, cînd Rapidul, mai 
„bătăios", s-a apropiat mai des de 
poarta lui Constantinescu, lipsin- 
du-i, totuși, forța de percuție, cînd 
Dinamo a răspuns prin contraatacuri 
destul de periculoase.

Acește șarje în 2—3 jucători s-ar 
fi putut transforma însă în atacuri 
prelungite și... goluri dacă echipa 
din șos. Ștefan cel Mare N-AR FI 
FOST PRACTIC RUPTĂ ÎN DOUĂ, 
între grupul apărătorilor și cel al 
atacanților interpunîndu-se un... 
hectar de teren al nimănui, Stoe-

IUBIȚI-0 PE C.F.R., DAR N-O HULIȚI PE
Două-trei intrări dure ale lui 

Lupu asupra lui Uifăleanu, cîteva 
proteste din partea lui Pexa, puse 
la punct de două cartonașe galbe
ne, și un răspuns al lui Crețu, cu 
o îmbrînceală, pentru un fault co
mis de Petrescu asupra sa, n-au 
reușit, din fericire, să altereze at
mosfera de sportivitate de pe gazo
nul unde s-a desfășurat meciul 
C.F.R. Cluj — „U“ Cluj. Ambițiile 
și orgoliul jucătorilor, așa cum e de 
dorit să se întîmple întotdeauna, au 
făcut ca derbyul din orașul de pe 
Someș să se situeze Ia un. bun ni
vel. Terenul a fost greu, noroiul 
făcea dificilă menținerea echilibru
lui, dar faulturile și jocul pericu
los au lipsit. încleștarea de forțe 
și risipa de energie au fost subor
donate jocului, și pentru toate aces
tea cele două formații merită feli
citări.

Toată stima pentru această echi
pă feroviară. De la situația sa pre
cară din sezonul trecut, C.F.R. are 
acum o cu totul altă evoluție. Jocul 
ei place, e eficient, e mai organi-

FINAIi...
nescu sprijinindu-1 foarte rar pe 
Radu Nunweiller. S-a resimțit evi
dent lipsa lui Dinu din angrenajul 
dinamoviștilor. De abia în ultima 
parte a meciului — odată cu in
trarea lui Sălceanu și mărirea ran
damentului lui R. Nunweiller — 
Dinamo a pus stăpînire pe joc, ac- 
ționînd acum ca un BLOC UNI
TAR, ca o adevărată echipă în... 11 
jucători,

Laurențiu DUMITRESCU

IATĂ, SE POATE AJUNGE PE PRIMUL LOC

„U“!
zat. Cîteva valori recunoscute (Ml 
Bretan, Cojocaru, Gadja și, acum, 
și Adam) sînt prinse în angrenajul 
echipei. Munca, disciplina ți mo
destia se materializează în această 
comportare și în acest loc 4 în cla
sament. Normal, simpatiile clujeni
lor sînt azi mai calde și mai multe 
față de C.F.R. Dar, duminică Îs 
Cluj, am simțit nașterea nedorită * 
unui alt fenomen, repulsia față de 
„U“, deși „U“ și-a apărat sportiv 
șansa și a contribuit la realizarea' 
unui meci bun. Unii au aruncat 
prea multe cuvinte tari la adresa 
lui Anca, Soo sau a altor colegi’ 
de-ai lor. Nu, „U“ nu trebuie săr 
cadă în dizgrația clujenilor, pentru 
că, de mai bine de 50 de ani, „U" 
înseamnă fotbalul clujean și trudi-* 
țiile lui frumoase, „șepcile roșii**' 
fiind o carte de vizită mai mult 
decît onorabilă pentru fotbalul clu
jean și chiar cel românesc. „U" are 
nevoie acum de sprijin moral. Ju
cătorii săi sînt încă apăsați de in
succesul deprimant din meciul ra 
Spartak-Levski, moment peste care 
trebuie să treacă. Iată-de ce. o ati
tudine caldă, sportivă, față de am
bele echipe clujene se impune !

Iubiți-o pe C.F.R., dar n-o huliți 
pe „U“ !

Constantin ALEXE

M ARC U!
Unul dintre cei mai talenta.ți fot

baliști români la ora actuală. Una 
din speranțele soccerului nostru. 
Siluetă longilină ; viteză ; fuleu 
spectaculos ; tehnică din talent.

Calități, deci, care să facă din el 
unul din candidații la tricoul nr. 11 
al primei noastre reprezentative. 
Dar ce păcat că acest băiat SE 
JOACA de-a fotbalul. Pentru că 
dacă AR JUCA fotbal, dacă ar 
completa excepționalele lui cali
tăți înnăscute cu o voință măcar 
pe jumătatea posibilităților sale, 
de mult n-ar fi fost ocolit de lo
tul A. de mult ar fi fost nr. 11 
al echipei tricolore.

Dar Marcu continuă să se joace. 
Cum s-a jucat și duminică cu go
lurile. Și nu cu unul-douâ, ci eu 
vreo 5—6 ! Nu i-a fost suficient 
că l-a driblat și pe Ion Gabriel ; 
a vrut să-l mai păcălească încă 
odată și pe Georgescu. Și n-a ’nai 
reușit ! Poarta îl așteptase goală... 
Nu i-a fost destul că era la trei 
metri de buturile Jiului ; i-a mai- 
pasat o dată lui Oblemenco... La 
mingea servită de Deseinicu, a 
întârziat pentru o piruetă in plus. 
Etc, etc.

Nu, Marcu, oricît de talentat ai 
fi, așa nu se poate. Așa nu poți 
ajunge — cu tot driblingul tău 
aproape fără de cusur — în prima 
reprezentativă a țării ! Trebuie 
să-ți asumi responsabilități, tre
buie SA JOCI fotbal ! NU SA TE 
JOCI...

✓ Mircea TUDORAN

0 NOUĂ PROMOVATĂ - RELONUL SĂVINEȘTI-A REALIZAT SCORUL ETAPEI: 9-0
CHIAR CU GOLAVERAJ NEGATIV!...
(Urmare din pag. I)

SERIA I

Avîntul Frasin — Textila Botoșani 4—1
(0—0)

Victoria Roman - Unirea Iași 5—1
(2-0)

A.S A. Cîmpulung — I.T.A. Iași 6—2
(1—0)

Minobradul Vatra Domei — Danubia
na Roman 1—1 (0—0)

Străduința Suceava _  Minerul Gura
Humorului 3—0 (2—0)

Nico’ina Iași — C.S.M. Suceava 2—1 
(2—1)

Fulgerul Dorohoi — Foresta Fălticeni 
2_0 (G—O)

1. Caraimanul Bușteni 10 5 4 1 11— & 14
2. Carpați Sinaia 10 5 3 2 14— 0 13
3. Prahova Ploiești 10 5 3 2 14— 9 U
4. Șoimii TAROM Buc. 19 5 3 2 19— < 13
5. LR.A. Cîmpina 9 4 3 2 11— • 11
6. Olimpia Rm. Sărat 19 4 3 3 24—11
7. Unirea Focșani 9 4 2 > 19— t 19
8. Petrolistul Boldești 19 3 4 3 11— 7 19
9. Victoria Florești 10 5 9 5 15—19 1910. Petrolul Berea 19 4 2 4 9—15 19

11. Metalul Mija 19 ♦ i s n—n •
12. Poiana Cîmpina 19 1 5 « H-H 513. Chimia Brazi 19 1 2 1 5—19 4
14. Chimia Buzău mit 4-e 3

: CeMUna CAL«_-a£. — 
IXnAmo Ooor Bucurwu. Voința &x.- 

—. AaMMl JKotoona. F'.acira rQ** 
rwree Burstw* — TÂl 
troace®

Ur.a.~«a Tncoior Bucure^ — S-xs 
3- Sportul Ctc-ofcria — O—r-
G urgra.

Ghelar — Electromotor Tuai-
frGtkr» W -2—>•

rea Toctnatie — Vagonul A-ad i—î
M -eru. Teuuc — C.F.R. Simeria 2—1
U3L Tun Ușoara — Minerul Lupexh 2—®
Fumiru; — Progresul Tunișoc» ra

(Corespondenți: G. Jingolea. M. CturW^, 
A. Rotaru. P. Spac. C. Alexa, V. Diac o- 
nescu și L Mandache).

1. Avîntul Frasin 10 6 2 2 15— 5 14
2. Victoria Roman 10 6 1 3 24—U 13
3. C.S.M. Suceava 10 5 3 2 10— • 13
4. Danubiana Roman 10 6 1 3 18—40 13
5. Fulgerul Dorohoi 10 6 1 3 15—17 U
6. Foresta Fălticeni 10 S 1 4 15—17 117. Nicotină Iași 10 4 2 4 19
8. Străduința Suceava 10 4 2 4 11—12 19
9. Minobradul V. D. 10 3 2 5 21—24 t

10. Textila Botoșani 10 3 2 5 13—21 t
11. A.S.A. cîmpulung 10 2 3 5 14—17 7
12. I.T.A. iași 10 3 1 6 10—10 7
13. Minerul G H. 10 3 1 0 11—22 7
14. Unirea Iași 1» 2 3 S IX-22 C

Etapa viitoare (29 octombrie) T I.T-A-

Etapa viitoare s attmia Sraz; — ”*'• 
pia Rm. Să-an Peâxuiatc! Unifici. — 
Victoria Fîorești. Chimia Buzis — W- 
tatui Mija. Prahova Ptoteai — 
TAROM Buctirese. Petrcfti; Ber-ra — Ca- r-atmanu! Bcstent. r—. | —
Unirea FocMm. Caroaa Smaa — LB-* Cim *rna

SERIA a N-x»
Grar.L-.-.r’ -

3—3 îl—O.
Știinșa Cottstsxța — Mvsta «

b—t <•—1>

Vztcrul 3rixL» — Cseserțai BrlCL»
3-b 0—0-

> : i J X3—u u 
34 4 2 • ’ >4
9 4 4 3 1S— 4 a
» > 1 1 K4. a±-JTt Wlx

5. Recolta Salonta » 5 U 1»— 9 11
6. Bradu: Vișeu 10 5 1 4 10—14 11
7. Muierul B. Spne 10 5 9 5 17—11 10
R. C.I.L. Sighet - 4 1 5 15-13 9
9. voința Caret 29 4 1 5 9—15 9

10. Minerul Bocșa H 4 • 6 15—2»
11. Consir. Bl Mare 3 1 6 îs—n 7
IX Raped Jibou 3 1 6 9—17
IX Unirea Zalău IC 3 1 9 1b—23 7
14. Someșul S. Mare * g 7—19 5

(Mec u: dintre Corastn»<r.or B-ba M»re
Și M.neru/ Bata Sor.e. e* i a • - —a
a fost cu 3—4

FXapa viitoare : :X>
co£ta Sa2oe*a. swsn. 3a«a X *■re
— V.!*1- _ a -

Mare
VSeiorLa Carex U—rea 
3a^a Bocșa_ M^era: C 
Bi_a Spor CJJL. - M net

SERIA e XJ-d

Iași — Unirea Iași, Foresta Fălccem — 
Străduința Suceava, Minerul Gura Hu
morului — Victoria Roman. Ncolma ia-S 
— Avîntul Frasin. Textila Botoșani — 
A.S.A. Cîmpulung. Danubiana Roman — 
Fulgerul Dorohoi. C.S.M. Suceava — M.- 
nobradu] Vatra Domei.

ÎN ETAPA A X-a A DIVIZIEI C

SERIA a Iha
Cimentul Blcaz — Viitorul Vaslui 

3—3 (2—0) (s-a jucat la P. Neamț).
Petrolul Moinești — Textila Buh uși

I—0 (1—0).
Relonul Săvinești — Unirea Tricolor 

Bjrlad 9—0 (3—0).
Constructorul Gh. Gherghiu-Dej — 

U.K.A. Tecuci 0—0.
Oituz Tg. Ocna — Trotușul Gh. Gheor- 

ghiu-Dej 1—4 (0—2).
Rulmentul Bîrlad — Minerul Comă- 

nești 1—0 (0—0).
Locomotiva Adjud — Letea Bacău 

0—0.
(Corespondenți :Șt. Ghimpe, P. Ha- 

rabagiu, C. Nemțeanu, Gh. Grunzu, A. 
Abel, E. Solomon și AL Sîrbu).

Dunărea Tuîcea — Oțeral Ga c« s-l 
(1-W.

Cousu ueioTu! Gatațl — A"—ra Gala-i 
*—1 0—1).

Portul Constant — Baetriea Constan
ța 5—0 (1—•).

(Corespondenți : M. Fucis.a. N. Eaa- 
che. B. Avram. D. Cr;Macb». ». Cobmk. 
T. Sirio pol și E, Nlcolae). >
1. Constructorul Galați
2. Marina Mangalia
3. Chimia Brăila
4. Oțelul Galați
5. Electrica Constanța
6. Portul Constanța
7. Știința Constanța
8. Cimentul Medgidia
9. I.M.U. Medgidia

10. Viitorul Brăila
11. Dunărea Tulcea .
12. Granitul Babadag
13. Ancora Galați
14. Comerțul Brăila

29 7 1 2 19— 4 U
K < 2 11 M— 7 14

19 5 3 2 15-12 13
19 3 1 4 9— 7 îl
19 5 1 4 ii—n 11
10 4 2 4 is—n 1»
10 2 6 2 11—10 19
10 4 2 4 9—12 10
10 3 3 4 10—15 9
10 2 9 3 U—13 9
10 4 0 6 11—15 8
10 1 5 4 10—17 7
10 3 1 9 5—10 7
10 1 4 5 7—12 6

1. Petrolul Moinești
2. Relonul Săvinești
3. Textila Buhuși
4. Letea Bacău
5. Viitorul Vaslui
6. Locomotiva Adjud
7. Oituz Tg. Ocna
8. Constr. Gh. Gh.-Dej
9. Trot Gh. Gh.-Dej

10. Rulmentul Bîrlad
11. Minerul Comănești
12. Unirea Tricolor Bd.
13. Cimentul Bicaz
14. U.R.A. Tecuci

10 5 4 1 11— 7 14
10 5 3 2 24—11 13
10 5 3 2 21—14 13
10 4 5 1 14— 8 13
10 3 5 2 20—12 11
10 4 3 3 15—10 11
10 4 3 3 14—13 11
10 3 4 3 15—19 10
10 3 3 4 10— 9 9
10 4 1 5 14—17 9
10 1 5 4 6—11 7
10 3 1 6 14—30 7
10 1 4 5 11—18 6
10 2 2 6 8—18 6

Etapa viitoare : Trotușul Gh. Gheor* 
ghiu-Dei — Locomotiva Adjud. Minerul 
Comănești — Unirea Tricolor Bîrlad, Le- 
tea Bacău — Textila Buhuși, Viitorul 
Vaslui — Petrolul Moinești. U.R.A. Te- 
cucî\ — Relonul Săvinești, Cimentul Bi
caz — Oituz Tg. Ocna, Rulmentul Bîrlad 
— Constructorul Gh. Gheo<rghiu-Dej

SERIA a lll-a
Șoimii TAROM București — Carpați 

Sinaia 1—0 (1—0).
Caralmanui Bușteni — Chimia Buzău 

2—0 (1—0).
Prahova Ploiești — Petrolistul Boldești 

2-1 (1-1).
Unirea Focșani — Chimia Brazi 3—0 

(2-0).
I.R A. Cîmplna — Olimpia Rm. Sărat 

2-2 (1-2).
Victoria Florești — Petrolul Berea 

3—0 (i—O).
Metalul Mija — Poiana Cîmplna 2—1 

(6-0) “(Corespondenți : P. Popa, V, zbarcea, 
. V. Albu, V. Manoliu, E. Stîoie, N. Co. 
man).

Etapa viitoare : Comerțul Brăila — Ci
mentul Medgidia. Chimia Brăila — Por
tul Constanța. I.M.U. Medgidia — Oțelul 
Galati. Ancora Galați — Știința constan
ța Electrica Constanta — Granitul Bao,- 
dag. Marina Mangalia — Constructorul 
Galați, Dunărea Tulcea — Viitorul 
Brăila.

SERIA a V-a

T. M, București — Voința București 
1—1 (0—0)

Dinamo Obor București — Eaectroniea 
București 0—0

Azotul Slobozia — Unirea Tricolor 
București 3—2 (3—

Tehnometal București — Spartul Cior&- 
gîrla 3—0 (0—0)

Olimpia Giurgiu — Celuloza Călărași 
2—2 (2—1) (s*a jucat la Alexandria)

(Meciurile Autobuzul București — Fle
cara roșie București și Sirena București 
— Laromet București nu s-au jucat du
minică din cauza ploii).

(Corespondenți ; R. Constantin, D. !>&• 
niel, I. Matei, P. Popa și B. Traian).

*_ * A« W • 4 1 *— 3 D
4. F-sra*X. » 3 5 1 *3— 7 H
7 F. ’^•9^5 » • 3 > 1>

< — 1 * 3 < J ? m
• — » w » 1 4 > M—€3 »

ML CarKa. 34 l > 4 >—42 7
11. G>er? )• ’ J ! v—>4 7
IX w ț.1' M 3 1 4 i*—rr 3
IX M 1 ) J 3—*7 7
14. C.F R. M i 3 < ♦—cj S

t'.apa r t&are: Cxr-» Dr&feae-. — 
Chimia Gâeșu. Datxa P^era
V tk e. Au-oraaăc* A-’exacxr^ —
Tr. Mârs-He, C FJC tfe Vede «—
Petrota» TlreoTme. BoeaKa
— Fîacftr» Morani. Prwrw; Corabo * 
Răsântu: Car-caL OQtQ* Siauna — Tex-^ 
listu!

SERIA o VH-a
Dunărea Calafat — Panduri Tt. J u 

3—<■ (2—0)
Cimentul Tg. Jiu — Wneru! KottB 

1—1 (0—1)
Victoria Craiova — Minerul Moid. .a 

Nouă 1—o (0—0)
A.S. Bocșa — Heva Drobe*a Tr Se.e- 

rin 2—1 (0—0)
Steagul roșu Plen ița — Știința Petro

șani 1—0 (1—0)
Minerul Rovinari — Vulturii teii.la 

Lusoj 0—0
Metalul Topleț — Metalui Oțelu R:ru 

2—1
(Corespondenți î St. Zvignea. O. Vfl- 

ceanu, T, Costin. T. Tăranu, L Julea, 
P. Cristea și R. Predescu).

1. Minerul Motru 10 5 3 2 sa—10 13
2. Vulturii Lugoj 10 3 3 2 21— 8 13
3. A.S. Bocșa 10 5 2 3 17—10 12
4. Dunărea Calafat 10 5 2 3 15—10 12
5. Metalul Toplet 10 6 0 4 15—19 12
6. Steagul r. Plenița li 5 0 5 10—14 A0
7. Meva Drobeta Tr. Sev. 10 4 1 5 11—11 9
8. Pandurii Tg. Jiu 10 4 1 5 8—17 9
9. Cimentul1 Tg. Jiu 10 3 3 4 9—19 9

10. Victoria Craiova 10 4 1 5 9—23 9
11. Min. Mold. Nouă 10 3 2 5 17—15 8
12. Metalul Oț. Roșu 10 3 2 â 13—12 8
13. Știința Petroșani 10 4 0 6 11—13 8
14. Minerul Rovinari 10 2 4 4 6—12 8

Ou Lme*.
«i V. LoriniziL

Fekete. L Păus-
4. Fr.

«LTJL

SERIA b iX-o X Gaz ssetan Mecuaș 9 5 3 1 24— ă 13
X TrxtiLa Odorhej 19 6 1 3 21—12 13
X Laeul Ursu Sovata 10 5 3 2 21-13 J34. Vierul Gbeorghieni 10 6 0 4 14—14 12
X V.romj Tg. Mures 10 5 1 4 20—19 11
c Umrea Cristur 10 3 3 4 12—11 p

M.ierJ Bălan 10 3 3 4 6—10 9
X Vitrometan Mediaș 10 6 0 4 14—12 8
X Mureșul Toplița 10 3 2 5 14—14 8

19. Forestierul Tg. Sec. 10 3 2 5 13—16 8
11. Someșul Beclean 10 4 0 8 7—33 3
IX Oltul Sf. Gheorghe 9 3 1 5 20— 8 7
13. Carpați Covasna 9 2 3 4 16—14 7
14. F cresta Suseni 9 2 0 7 7—25 4

Teaca. Em. TîmA- 
T. Prodan. D. V»- 

E. Feteervari).

X Aural Brad
X CLL BUJ
X Mlnaar ZLatna
4. Umrea De;
X Aneșu! C- Târzii
4. xnneruj B Jior
7 Ar.eș x T-xla 
X Metntei A.ud
X Tefenolrj? CSuj

IX Umrea AJba iulia
11. Sc-da Ocr.s
IX Deraiata Cu;
IX Ind sârmei C-T. 
IX C.LK Ghexta

1K 2 2 16— 7 14
19 9 0 4 11— 3 12
19 S 1 4 14—11 11
10 6 2 2 17— 6 10
19 5 0 5 12—11 10
10 5 9 5 9—17 19
10 6 1 3 20—14 9
10 4 1 5 3— 9 9
10 2 4 4 5- 3 a
10 3 2 5 7—13 8
10 3 2 5 8—15 8
10 2 3 5 7—11 7
10 4 2 4 14—12 6
10 3 0 7 12—17 6

Etapa riiware : Tehnofris Cluj C.I.G. 
Gherla. Mataiui Aind _ C.I.L. Blaj, Ură
nea Alba Iul la — Soda Ocna Mureș, Aj- 
rx Brad — D*rma:a Cluj. MInaur Zlatna 
— Arieșu! CImpia Turzii. Industria sli- 
mei Cimpîa Turz . — Unirea Dej. Ari*- 
Șui Turda ~ Minerul Bihor.

SERIA o X-a

Etapa viitoare : Gaz metan Mediaș — 
Viitorul Gheorghieni. Oltul Sf. Gheorghe 
— Foresta Susenii Bîrgâului, Viitorul Tg. 
Mureș _ Carpați Covasna, Textila Odor- 
hei — Forestierul Tg. Secuiesc. Some
șul Beclean — Unirea Cristur, Mureșul 
ToDlița — Vitrometan Mediaș, Minerul 
Bălan — Lacul Ursu Sovata.

SERIA a Xll-a

Carpați Brașov — r.C.f.M. Brașov 2—6 
(1-0)

Chimica Ttrnăveni — Metalul Copșa 
Mică 0—o ,

Oltul Rm. Vîlcea _  Chimia Qr. Vic
toria 1—0 (0—0)

Tractorul Brașov — C.S.U. Brașov 0—0 
U.P.A. Sibiu — Torpedo Zămeșt: 1—0 

(0-0)
Independența Cisnădie — C.F.R. Sighi

șoara 3—1 (3—1)
Textila Sebeș — Lotrul Brezoi 1—0 (0-0)
(Corespondenți : E. Bogdan, I. Ducan, 

P. Giornoiu, P. Dumitrescu, I. Ilie. I. 
Andrei și D. Lădaru).

la care probabil că feroviarii se și 
gindesc din moment ce in etapa 
viitoare joacă tot acasă... Să reți
nem, în continuare și ascensiunea 
formației bucureștene Steaua care 
se apropie — cel puțin judecind 
după rezultatele pe care le realizea- 

; ză in Capitală (4—2. 3—0. 4—0,
. 4—1) — de nivelul așteptărilor față 
: de lotul cu care a abordat acest 
j campionat Deși, dacă ne oprim Ia 
I meciul de duminica aceasta, na pu

tem să nu rerinem amănuntul că 
j victoria asupra Sportului studențesc 

a fost realizată de militari cu un 
I „unsprezece" alcătuit exclusiv din 
: lotul pe <are-l aveau și in ediția 
! precedentă, fără nici una din mult 
I comentatele și lăudatele achiziții 
I din timpul campaniei de pregătire 
| a sezonului actual-

In legătură cu noile promovate, 
I se impune constatarea că in timp 

ce formația din Reșița începe să se 
! apropie de pluton, Sportul studen

țesc București se menține în situa
ția foarte grea de care nu reușește 

I să se scuture de la începutul com- 
I petiției, o competiție care se pare 
| că-i depășește puterile, cel puțin 

sub raportul lotului, al efectivului 
cu care a atacat-o. Duminică, ma
rile carențe ale acestei echipe hi 
apărare au apărut din nou și ele 
explică logic unele scoruri cu care 
au pierdut studenții pînă acum 
(0—2, 2—4, 2—5, 1—4, 1—4) și care 
i-au adus în situația de a înregis
tra .cel mai mare pasiv de goluri 
din Divizia A pînă la această oră : 
20, cifră egală cu cea a A.S.A.-ei 
Tg. Mureș, la care restructurarea 
defensivei, nu se produce, după cum 
se vede, fără „seisme".

Notabile, în legătură tot cu etapa 
a 8-a, victoriile U.T.A.-ei (în revi
riment față de primele sale evoluții 
în actualul sezon) ca și cea a Uni
versității Craiova, pe care o consi

derăm una dintre cele mai bune 
formații ale campionatului nostru, 
remarcabilă prin omogenitatea lo
tului său, prin valoarea echilibrată 
a tuturor compartimentelor sale, 
prin forța de joc și de fructificare 
a atacului său. unul din cele mai 
complete din prima noastră divizie.

Am lăsat la urmă cele două echi
pe care ne vor reprezenta mîine în 
turul al doilea al Cupelor europe
ne. Duminică ele ne-au oferit com
portări opuse din punctul de ve
dere al apărării : slab comparti
mentul defensiv al piteștenilor. 
foarte bun — în schimb — cel al 
echipei din Giulești. De altfel, rapi- 
diștii pot să depitngă situația lor 
în clasament, pentru că primind nu
mai 6 goluri au pierdut 11 puncte. 
Este dureros, desigur, dar cînd mar- 
chezi numai trei...

Intrind în săptămîna meciului cu 
Albania, atenția celor care au ur
mărit jocurile etapei s-a îndreptat, 
fires., și asupra selecționabililor. 
Foarte mulți dintre aceștia au apă
rut cu majuscule în formațiile pu
blicate în ziarul nostru de ieri, ceea 
ce înseamnă că s-au remarcat, dar 
nu vom face aici sublinieri, specia
le. ierarhizări pe posturi, pentru că 
ele au un mare coeficient de rela
tivitate, depinzînd de jocul acasă 
sau în deplasare, de adversarul di
rect, de sarcinile speciale de meci 
încredințate de antrenor, de evolu
ția scorului etc. De aceea, ne vom 
mulțumi să reținem doar un as
pect : buna pregătire fizică a ma
jorității selecționabililor, apreciabi
lă tocmai pentru condițiile atmos
ferice speciale și pentru starea te
renurilor. Și pentru că a venit vor
ba de terenuri : pentru buna în
treținere a cimpului de joc de la 
„23 August", primul stadion al țării, 
trebuie să se facă ceva. Dar ceva 
mult mai serios, pentru că ceea ce 
s-a întreprins pînă acum se dove
dește a fi — ca să fim în ton — 
apă ' de ploaie !...

NUME NOI PE LISTA CiȘTIOATORILOP 
DE 100000 EE1 EA PRONOEXPPES

1. Celuloza Călărași 10 8 1 1 19— fr 17
2. Autobuzul Buc. 9 5 2 2 13— 4 12
3. Laromet București 9 5 2 2 8— 5 12
4. Tehnometal Buc. 10 3 5 2 15- 9 H
5. T.M. București 10 4 3 3 17—14 11
6. Flacăra r- Buc. 9 3 4 2 13— T 10
7. Azotul Slobozia 10 4 2 4 13—19 10
8. Din. Obor Buc. 10 1 8 1 7— 8 10
9. Unirea Tricolor Buc. 10 4 1 5 9— 6 9

10. Electronica Buc. 10 3 2 5 7— 9 8
11. Sirena București 9 3 2 4 10-^17 8
IX Olimpia Giurgiu 10 1 5 4 10—13 7
13. Voința București 10 1 4 5 4—15 8
14. Sportul Ciorogtrla 10 2 1 7 5—23 S

Etapa viitoare ; Minerul Rovinari — 
Dunărea Calafat. Minerul Motru — A.S. 
Bocșa, Pandurii Tg. Jiu — > Metalul To- 
pleț. Vulturii textila Lugoj - Cimentul 
Tg. Jiu, Steagul roșu Plenîta — Victoria 
Craiova, Meva Drobeta Tr. Severin - 
Metalul Otelu Roșu. Minerul Moldova 
Nouă — Știința Petroșani.

SERIA a Vlll-a
Mureșul D«vh — Victoria Călău 2—0 

(1-0)
Constructorul Arad — Gloria Arad o—3 

(0—2)

Victoria Care-; — Unirea Zalău 5—0 
(1—0)

Tocitorul Bara Mare — Minerul Cav- nie 3—0 (2—0)
Recolta Salonta — Someșul Satu Mare 0_0
Minerul Baia Borsa — C.I.L. Sighetul 

Marmației 3—1 (1—0)
Bihoreana Marghita — Constructorul Baia Mare 3—o (2—0)
Bradul Vișeu — Rapid Jibou 3—1 (2—1)
Minerul Baia Sprie — Voința Cărei 

8—0 (3—0)
(Corespondenți : Tr. Sllaghi. V. Sâsă- 

ranu. Gh. Cotrău. C. Iureș, A. Pașcalău, 
A. Ghilezan și Al. Domuța).

1. I.C.I.M. Brașov 10 7 1 2 20—-5 15
2. Tractorul Brașov 10 6 3 1 16- 7 15
3. Oltul Rm. Vîlcea 10 4 3 3 16—14 114. Chimica Tîrnăveni 10 4 3 3 12—14 U5. Chimia Victoria 10 4 2 4 14—13 106. Indep. Cisnădie 10 4 2 4 14—14 107. Carpați Brașov 10 4 1 5 13—10 9
8. C.S.U. Brașov 10 3 3 4 10—11 9
9. C.F.R. Sighișoara 10 3 3 4 10—12 o

10. U.P.A. Sibiu 10 3 3 4 13—13 9
11. Metalul Copșa M. 10 3 2 5 10—13 8
12. Torpedo Zărnești 10 3 1 6 13—11 7
13. Lotrul Brezoi 10 2 3 5 7—14 7
14. Textila Sebeș 10 5 0 5 11—19 6

1. Victori^ Care! 
a Topitorth B. M.
3. Minerul Cavnic
4. Bihoreana Marghita

10 7 1 2 34— 6 15
10 7 1 2 13— 6 15
10 6 1 3 13—12 13
10 6 0 4 18—13 12

Etapa viitoare : Chimia Victoria — 
Textila Sebeș, Tractorul Brașov — in
dependența Cisnădie. C.S.U. Brașov — 
Torpedo Zărnești, Lotrul Brezoi — Car
pați Brașov, C.F.R. Sighișoara — I.C.I.M. 
Brașov, Oltul Rm. Vîlcea — Chimica Tîr- 
năveni, Metalul Copșa Mică — U.P.A. 
Sibiu.

Omologarea tragerii Pronoexpres 
de miercuri 11 octombrie a.c. a în
scris pe lista cîștigurilor maxime 
în valoare de 100.000 lei cel de-al 
62-lea premiu atribuit la acest sis
tem de la începutul anului.

Cei mai recenți performeri ai 
Pronoexpresului sînt participanții : 
Smaranda Ion și Resvedeanu Victo- 
rino din Rm. Sărat pe variante 10% 
și Oancea Gheorghe din com. Coștei 
jud Timiș pe o variantă 25%, de- 
monstrînd încă odată marile avan
taje oieri te participării pe bilete 
tracțios.ate.

in continuare sînt de așteptat alte 
și alte cîștiguri de ridicată valoare 
înlrucît reportul total pentru tra
gerea Pronoexpres următoare s-a 
ridicat la 853.273 lei.

• Tragerea Pronoexpres de mîine 
se va televiza direct din Studioul 
de Televiziune cu începere de la 
ora 18,25. Participînd la această 
tragere puteți cîștiga premii în bani 
și autoturisme, la alegere. Astăzi 
este ULTIMA ZI în care vă mai 
puteți procura biletele.

CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOEXPRES NR. 42 

DIN 18 OCTOMBRIE 1972:
Extragerea I : Categ. 1 : 1 va

riantă 10% a 100.000 lei ; Cat. 2 : 
3,30 a 22.454 lei ; Cat. 3 : 17,50 a 
4.234 lei ; Cat. 4 ; 47,80 a 1.550 lei ;■ 
Cat. 5 : 109,45 a 677 lei ; Cat. 6: 
4.280,85 a 40 lei.

REPORT CATEGORIA 1 2 
761.124 lei.

Extragerea a II-a : Categ. A s 
1,10 variante a 100.000 lei ; Cat. 
B : 19,90 a 4.189 lei ; Cat. C : 45,10 
a 1.848 lei ; Cat. D : 2.029,60 a 60 
lei ; Cat. E : 104,50 a 200 lei ; Cat. 
F: 2.961,10 a 40 lei.

REPORT CATEGORIA A: 39.603 
lei.

Premiile de 100.000 lei au reve
nit lui ANDRIEȘ DUMITRU, din 
Buzău și IONIȚĂ N1COLĂE din 
Brezoaiele, județul Ilfov, care cîș- 
tigă cîte un autoturism „Dacia 
1300" plus diferența în numerar.

Rubrică redactată de către
LOTO-PRONOSPORT



INAINHA tlECIlILW 10R Dt '1ÎIM DIX „(IP\ tlPROP" Il I0IB1L

CELE DOUA „RAPID" SINT OPTIMISTE
VIENA, 23 (prin talefon da la tri

misul nostru special).
De duminică seara, echipa de fot

bal Rapid se află în capitala Aus
triei, în vederea partidei pe care o 
va susține aici, miercuri, în cadrul 
celui de al doilea tur al Cupei cu
pelor. Preparativele pentru aborda
rea cu succes a acestei noi etape a 
prestigioasei competiții au început 
imediat după meciul cu Di
namo de sîmbătă. și au continuat 
luni și astăzi prin antrenamente 
programate aici, pe terenuri puse 
la dispoziție de clubul Rapid Vie
ra. Antrenorii Bazil Marian 
Gheorghe Nuțescu au deplasai 
jucători: Răducanu, Ioniță, 
Grigoraș, Ștefan. Codrea, M. 
lian, Angelescu, Dinu, Naom, 
tv.rescu, Dumitriu III, Neagu, 
treanu. Codreanu, Savu. După 
se vede, lipsește Pop, nevoit să su
porte rigorile unei suspendări, fapt 
ce pune în fața antrenorilor rapi- 
diști problema modificării formulei 
de echipă utilizată îrț ultimele două 
etape de campionat, care le-au 
adus bucureștenilor trei din cele 
cinci; puncte cu care figurează în

-H *•

fh lumeclasamentul Diviziei A. De pe a- 
cum, se știe, deci, că Codrea ii va 
lua locul lui Pop în linia de fund 
preocuparea antrenorilor fiind ace
ea de a-1 integra cit mai bins in 
formula de echipă cu care se speri 
că se va începe partida de aic?

în cursul după amiezii de luni 
întregul lot al bucureștenilor a e- 
fectuat un antrenament de o oră 
pe un teren cu zgură din apropierea 
stadionului clubului Rapid. 8 ce lași 
teren, pe care în cursul dimmer 
s-au pregătit și fotbaliștii vienezi 
S-a urmărit acomodarea la efort a 
jucătorilor, cu toții manifest! 
multă poftă de lucru și o bună dis 
poziție generală. Pentru marți d. 
mineața este prevăzută o plimbare 
în oraș, iar în cursul după amiez 
o nouă ședință de antrenament, de 
data aceasta pe marele stadior. 
„Prater", unde este programată 
miercuri partida, de la ora 19. r 
(ora 20,30 — ora Bucureștiului).

Deși nu vor să-și trădeze chusi 
de puțin îngrijorarea. vienez: a i 
deocamdată destule probleme si in
certitudini. Rapid Viena (af.aG .!■ 
sîmbătă seara în cantonament in
tr-o pensiune, la periferia ora:T._. 
pare să se afle într-un declin de 
formă semnalat de două jocuri sla-

Lam 
Kraake

său

CAMPIONATE DE FOTBAL

Do: sa).

Foto î M.T.L

dimineața,

Panathinaikos — T.S.K.A. Sofia din ca-Rejucarea meciuluiFOTBAL

Grenoble.

VEȘTI DIN TARILE

opinia an- 
Realul din

Dar 
care

Coreea de sud —
Prima manșa din

Australia (amical) la Seul.
cadrul turului doi al Cupelor, euro-

(C.E. tineret) la Tirana; Filipinr — 
Fildeș — Sierra Leone (preliminariile

TENIS, Turneu pentru „Cupa Dewar" la Edinburg.
FOTBAL
FOTBAL25 

pene.
26 . - 

drill primului tur al C.C.E., la Atena.
27—29 AUTOMOBILISM Raliul Spaniei.
29 FOTBAL Albania •“ România 

Australia (amical) la Manila; Coasta de 
c.M. 1974) ia Abidjan.

29 CICLISM Cursa de 6 zile de la

REAL MADRID
LA PITEȘTI• - s
' (Urmare din pag. 1)

EMILE PLTTEMANS

2

PE STRĂZILE DIN JENA
nl

zilnică a 
Wolfgang 

așteplat

ÎK xsm. pccs oe

Și 
t 16 
Boc, 
Ste- 
Năs-
Pe- 

cum

—'4-» * 
anabee

Pirrî, și veteranul Zocco. De altfel, 
primii doi, împreună cu Jose Luiz 
au fost titulari ai reprezentativei 
Spaniei în recentul meci de la Las 
Palmas, din preliminariile probei 
supreme, cu Iugoslavia, In afară 
<tc cei patru enumerați, au mai 
făcut deplasarea încă 12 jucători, 
totalul lor fiind deci de 16. Dar ia
tă lista lor completă : Miguel, Gar
cia (portari), Jose Luiz, Gonzales. 
Benito. Zocco, Andres, Verdugo, 
1‘irri, Velasquez, Grande, Amancio. 
Aguilar, Santillana, Maranon, An- 
zarda (jucători de cîmp).

Și-acum, declarațiile anunțate :
SANTIAGO BERNABEU, preșe

dintele clubului Real Madrid : „Vin 
în România cu mare plăcere și sînt 
convins că o să ne simțim bine, 
ca într-o țară latină. Sperăm să 
legăm amiciții sportive cu acest 
prilej. Despre meciul propriu zis 
r.u vreau să vorbesc; noi. condu
cătorii, trebuie să ne ocupăm de 
totul, numai... de fotbalul propriu 
zis nu. Asta este numai treaba 
antrenorului".

MIGUEL MUNOZ, antrenorul 
principal al lui Real : „Cunosc fot
balul românesc din trecutele întîl- 
niri cu Dinamo București, 
deloc pe F.C. Argeș despre
dețin numai impresiile transmise 
de colegul meu Mollowny, care a 
urmărit jocul campioanei române 
în campionat, cu Petrolul. Nu pot 
ca nici p informație în legătură cu 
formula de echipă pentru jocul 
de miercuri. O voi fixa după an
trenamentul de mărfi 
de la Pitești".

Credem că interesează 
trenorului Dima, despre 
meciul de campionat cu Real Sa- 
ragosa : „Madrilenii au obținut un 
prețios egal în deplasare, dar ei 
meritau să cîștige. Punctele forte 
ale echipei sînt Amancio, Benito, 
Pirri, Velasquez și Gonzales. Ne 
așteaptă un meci extraordinar ide 
greu: Cred că printr-o totală dă
ruire. printr-un fotbal în care să 
ne autodepășim, putem realiza un 
rezultat de prestigiu".

Firește, fiecare se grăbea spre 
autocar. Am amînat — de aceea — 
pentru ziarul de mîine, ultimele 
vești de la Pitești unde, este de 
înțeles, toate inimile bat acum nu
mai pentru F.C. Argeș.

O fază din me
ciul Vasas — L’j- 
pesti Dozsa (f—0), 
din campionatul 
Ungdriii. în care 
fundașul Lakin- 

ger (Vasas) în
cearcă să-l faul
teze pe Fazekas 
(Ușpesti
In etapa de du
minică Vasas — 
actualul lider — 
a confirmat for
ma bună dispu- 
nind de Pecs cu 
5—0. în timp ce 
fosta campioană. 
Uș pești Dozsa. in 
declin de formă, 
a fost învinsă cu 
1—0 de noua 
prcmoi.ată Zale- 
gerszeg.

ÎN EUROPA

ce. mai tînăr campion 
ii d.n istoria dificilei pro- 
-axxxilu.. în persoana bel- 
Karei Limont (22 de ani), 
e Toamnă al aceluiași an 
pram pian un atlet de a- 
-că cu Lâmont. care în 

S stpt&aini iWMegte o suită de re- 
tate «accepțiouaie : 2 recorduri 
rapăne (2 m >i 3 000 m) și 4 
oaeArai brigîeae. Numele

- - Fwil» Paiiemans și va fi roș
ia anul olimpic. La 
e oo;.r.e medalia de 
>— ca și Lismont la 

=a-.-«3z tr-«m ump care egala 
■comiBl raoadial al lui Ron

- / Qe loamnâ
I gtafti - La ci eva
i»3e daipfc OLaafăadă. Puttemans a- 
acă ea aucera mul din cele mai 
■atearae reeovduri mondiale ale

L aceia de la 3 000 m. 
sojă secunde —

Keiao 7 : 39.0).
:ta sa cea mai 

rr'inart o oo;.ne insă la 
TcEz-be-ue. zi care va râmine

BULGARIA (etapa 
Volov 2—1 : Etir - 
Levski Spartak — ~ 
kademik Sofia — Spartak Pi
4— 0 ; Lokcmotiv Plovdiv
5— 1 ; Laskov — Cerne
Pemik — Slavia Sofia 
tak Varna — Cer nona 
2—0. Clasament - 1.
Plovdiv — 13 p 2 ȚSKA 
Akademik ' Sofia — 10 (

CEHOSLOVACIA (etapa a 
Lokomotiv Kosice — Sparta 
ga 4—1 ; Slavia Praga — T.J. 
jinec 1—1; Skoda Plsen—ZVI 
na 2—0; A C. Nitra — Slovan

AGENDA SÂPTĂMÎNII

SOCIALISTE

Pentru locuitorii pitorescului oraș 
Jena din Republica Democrată Ger
mană. renumită pentru industria sa 
de sticlărie, promenada 
campionului olimpic 
Nordwig, este un mult 
eveniment cotidian. Multiplul cam
pion face în mod regulat o lungă 
plimbare, însoțit de soție și de fiul 
lor. Martin. Itinerarul este întot
deauna același. El începe în cen
trul orașului și' se sfîrșește- la sta
dionul „Ernst Abbe“, unde acest sim
patic trio se ocupă zilnic cu ceea ce 
noi am numi „sport de familie". 
Referindu-se la propria sa expe
riență, Wolfgang nu pierde nicioda
tă ocazia de a recomanda practi
carea sportului pentru o bună în
treținere a sănătății și îndeplinirii 
obligațiilor față de muncă.

: De curînd, marele campion al să
riturii eu prăjina a declarat că ata
șamentul său față de sport se da- 
torește în special ambiției pe care 
a avut-o de a îndrepta o notă slabă 
la această disciplină, care i-a stricat 
media examenului de bacalaureat. 
Nota proastă la gimnastică primită 
în liceu a rămas de mult în urmă 
ca și examenul cu pricina, deoarece 
inginerul Wolfgang Nordwig (in

virstă de 29 de ani), specialist în 
lasere, și-a trecut cu succes probe
le de aspirantură, dovedind un real 
spirit inventiv în perfecționarea 
unui aparat electronic de mare 
finețe.

Echilibrul desâvîrșit între pre
ocupările sale științifice și viața 
sportivă, explică valoroasele per
formanțe ce îi sînt trecute în pal
mares. De aceea, apariția zilnică a 
lui Wolfgang Nordwig 
Jenei este un prilej 
lor acestui oraș de 
pect și simpatie, iar 
tineri rememorarea 
de urmat.

pe străzile 
oferit cetățeni- 
a-i arăta res- 
pentru cei mai 
unui exemplu

IXTRECERI

IXTERS ATIOVALE

DE POPICE

specta-
21 sep- 
inscrisă 

ia teoria atietiranului belgian In 
L x c^zeLor înțesate ale stadlo- 

. - Heyse dm Bruxelles. Emile 
PraaeraasK iadieăe proba de 5 000 
~ 13 -13.9. nou record mondial,

-c în Trecere, și recor- 
M larati la 3 mile (12 :47.7). Abia 
«e dasese coral spectatorilor scan- 

i Jferri Emiteci nd se dă 
al iatr-a aooă cursă. în care 
nat Boelaato cu ambițiile a«cu- 

performanțele lui Emile.
33 de ani. recordul mon- 

ectauva lui Gaston 
unuEtată de succes, 
de minjîe Roe'ants 

39.734 fan. în aceeași 
sai căzut alte două recor- 
. carii : la 10 mi-e. Willi 
Tnsese cronometrat în 

M I la 39 rm Rce-’ants tre- 
■ ia 57 - 44_4l (Ron Clarke care 
nea ac^n citva timp toate 

••• fc-rurZ* de la 2 mile la 20 km 
«a arai apare, de la această dată, 
p* rista :torc .t~.ar(lor mondial;).

în puțin de o oră și jumă-
- e. ce- tre belgieni, toți din ace-
aari ’’-~3 Me —.embri ai
. —a>. citîb ('Daring) au stabilit 
5 recorduri mccxilale !

aj ggr^ consxlerată nici 
ar • -nare tortă atletică. IndrăgO6-
- ti. ea a E->arria de a>rgările de 

l ea s-a 3«rt insă o puternică
re — ia rterrale de

ac

Ajax Amste
18 p Feyenoord Ro’te
18 p: 3. F.C. den Hâag

PORTUGALIA (etapa a
Benfica Lisabona — Belenenses 
5—0 ; Montijo — Sporting 0—0 : 
Guimaraes — Vitoria Setubal 1—0: 
Farense — F. C. Porto 1—1 . Boa- 
vista* 
Unio 
rense 
0—0. 
boha

— Beira Mar 1—1 : C.U.F.— 
Tomar 2—1 : Atletico—Barrei- 

1—3 ; Leixoes — Coimbra
Clasament : 1. Benfica Lisa- 
— 14 p ; 2 — Sporting 

11 p ; 3. Belenenses — 10 p.

VIZITELE BASCHET BAU ȘTI LOR
tradiție care da

la începuturile mișcări: 
Republica Populara 

baschetbaliștii institutului

Continuind o 
tează de 
sportive din 
Chineză, 
de cultură fizică din Peking fac 
dese vizite in uzine, școli și uni
versități, unde participă la de-

monst-ații urmărite cu deosebit 
teres Fotografia de mai sus 
fost luată, acum ctîeva zile, 
prilejul vizitei făcu'-e de baschet- 
baliștii din Pekin’ intr-una din 

regiunile miniere ale marii țări, 
unde meciul demonstrativ susținut 
a atras numeroși spectatori.

in- 
a 

eu

0 INTERESANTĂ INIȚIATIVĂ FOTBALISTICA
Nu de 
ției de

mult, din inițiativa fede- 
fotbal din R.S.F. Iugosla-r

via a fost formată o selecționată a 
jucătorilor
secundă a campionatului național. 
Antrenorul ei, Alexandar Tîrnanici 
(fostă glorie a fotbalului iugoslav și 
creatorul acelui team din anii 1949 
— 1956 cu Boșkov, Bobek, Vukas, 
Zebeț etc.) a perfectat o partidă

care activează în liga

internațională la Vidin, cu forma
ția similară a Bulgariei. Rezultatul 
a fost favorabil gazdelor : 2—1.

In aceste zile federația iugoslavă 
de specialitate duce tratative cu fo
rurile similare din Albania, Italia. 
România și Ungaria, pentru jocuri 
cu reprezentativele de divizie B ale 
acestor țări. Se propune chiar or
ganizarea unui turneu cu participa-

rea acestor reprezentative din țările 
respective.

Iată un excelent prilej pentru 
foarte mulți valoroși fotbaliști, în 
special tineri, care activează în di
vizia a doua să îmbrace tricoul na
țional 
utile 
toate 
sântă

și să se confrunte în partide 
și interesante. Există, deci, 

premisele ca această intere- 
inițiativă să dea roade.

VIKTOR
a 3 octombrie 1945 
re IM m înălțime 

e : profesiunea 
k: a început 
ului in 1963: 
prima oară 
zentativă a 

967 : eroiuția rezul- 
Mraalt: 1M5 —

15>4 m. 1967 — 
17.39 m. 1969 — 
17 25 m. 1971 -

Soooua
LXâ €*3

exe^Lem

Jonuile Cii 
de la C de Meteo. Saneev
reușea ia cea de-a șasea încer
care ua rezultat — considerat 
atunci — fantastic. 17.39 m. ra 
care devenea campon oi;tnp:c și 
recordman moodiaL De atuncu 
infringerile pot fi numărate 
pe degetele unei « r.gure tnfiîni. 
sing’jrul îttl-j mare care î-a 
„scăpat* fiind acela de campior. 
europan la Helsinki, in vara tre
cută. unde s-a clasa: pe Ioc 
doi. dună Jorg Drehmel IR D 
Germană). (PritUre puținii sări
tori de triplu ce se poț mîndri 
cu o victorie la Saneev se nu
mără și recordmanul noscru Ca
rol Corbu care l-a întrecut pe 
Saneev chiar la Moscova, 
ultimul sezon
reușit și un ..egal" cu Saneev. 
în 1970, la campionatele euro
pene de sală de la Sofia, ambii 
reușind atunci 16.83 m. săritorul 
sovietic cucerind titlul continen
tal datorită faptului că a avut 
a doua săritură mai bună). In 
rest, Viktor Saneev a cîștigat 
tot ce se putea dștiga. palmare
sul „adunat" in patru ani fiind 
unic.

De remarcat că Saneev este 
singurul campion olimpic la 
atletism din 1968 oare și-a repe
tat victoria la Munchen. El de
vine, astfel, a patrulea săritor 
de triplu învingător de două ori 
la Jocurile Olimpice. Cele șase 
Olimpiade desfășurate în ultimii

Emile Puttemans purtat in triumf de suporterii săi in seara zilei de 21 
septembrie, după stabilirea recordului mondial la 5 000 m.

Foto : BELGA

DE TENIS ALE SPANIEI
MADRID. 23 (Agerpres). — Cam

pionatele de tenis ale Spaniei s-au 
încheiat la Barcelona cu partide
le finale. Proba de simplu mascu
lin a fost cîștigată de tenismanul 
cehoslovac Jan Kodes. El I-a între
cut fără drept de apel pe favoritul 
Manuel Orar.tes : 6—3. 6—2. 6—3. 
La dublu bărbați, a cîștigat pere
chea spaniolâ "MalWtaeT OraHtes — 
Jean Gisbert, învingătoare in fina- 

cu 6—3. 3 6. 6—1 în fața cu
plului Ilie Năstase 
Milan.

în
jucătoarea franceză Gail Chanfreau 
a dispus cu 6—1, 6—4 de vest-ger- 
mana Natalie Fuchs. Proba de du
blu femei s -a încheiat cu victoria 
jucătoarelor Gail Chanfreau și Na
talie Fuchs caTe au întrecut cu 
6—1. 6—2 cuplul M. van Haven (O- 
landa) — M. Gourdal (Franța). La 
dublu mixt, perechea Gail Chan
freau (Franța)? Macmanus (S.U.A.) 
a învins cu 6—1. 6—3 perechea so
ților Rodriguez (Chile).

★
După participarea, în aceste zile, 

la campionatele Spaniei și apoi la 
turneul de la Edinburg (Scoția), 
Ilie Năstase va fi prezent săptă- 
mîna viitoare (30 octombrie — 5 
noiembrie) la turneul programat în 
săia „Pierre de Coubertin", din ca
pitala Franței. Tot aici va concura 
și Ion Țiriac, care a plecat la Paris.

finala probei de simplu femei.

PROFIL

CLAY

MOkARJ

FOSTER
LA 21 NOIEMBRIE

SANEEV

In plin efort

In
..indoor*. Corbu a

20 de ani au cunoscut la triplu- 
salt numai trei învingători : bra
zilianul Adhemar Ferreira da 
Silva în 1952 și 1956, polonezul 
Jozef Schmidt în 1960 și 1964, 
și sovieticul Viktor Saneev în 
1968 și 1972.

Interesant este faptul că sezo
nul care i-a adus al doilea titlu 
olimpic ne-a arătat, pînă în săp- 
tămina deschideri* Jocurilor, un 
Saneev neobișnuit de discret, 
chinuindu-se în jurul cifrei de 
16.70 m. Se vorbea despre un 
accident, se presupunea o scă
dere a capacității sale. Pină la 
urmă, s-a văzut că eclipsa de 
formă a lui Seneev era delibera
tă. rezultatele spectaculoase fiind 
sacrificate în vederea pregătirii 
evenimentului major al anului. 
Cu o săptămînă înaintea J.O., 
adevăratul Saneev realizează în- 
tr-un concurs desfășurat pe sta
dionul olimpic cinci sărituri 
consecutive între 17,10 m — 
17.25 m. redevenind — brusc — 
marele favorit. în concursul 
olimpic reușește în prima încer
care 17,35 m cu care se pune 
la adăpost de surprizele capri
ciosului Drehmel

Spuneam la început că acest 
17.44 m reușit săptămînă trecută 
reprezintă un act de dreptate 
față de Saneev. Intr-adevăr la 
ora actuală, triplusaltul nu poa
te avea un alt recordman al 
lumii.

La 21 noiembrie, se va disputa 
la Stateline (Nevada), meciul de.... 
box dintre fostul campion mondial 
la categoria grea, Cassius Clay, și 
Bob Foster, deținătorul centurii 
supreme a semigreilor. Clay va 
primi o bursă dublă față de cea a 
adversarului său. Reamintim că. în 
1970, Foster a boxat cu Joe Frazier 
pentru titlul mondial la categoria 
grea, dar a pierdut prin K.O. în 
repriza a doua.

Sezonul ciclist de șosea în Europa s-a 
încheiat cu ..Marele premiu al Națiuni - 
lor“ — con.tracronomet.ru individual — 
desfășurat în apropiere de Paris. In 
absența lui Eddy Merckx. plecat la 
Ciudad de Mexico, victoria a revenit tot 
unui belgian. Roger Swerts. care a aco
perit distanța de 78 km in timpul de 
1 h 46:49. în urma lui s-au clasat în or
dine: Zoetemelk (Olanda) —■ la 32 see.. 
Hezard (Franța) — la 50 sec., Poulidor 
(Franța) — la 1:30, Thevenet (Franța) — 
la 2:26, Guimard (Franța) — la 3.17. 
Cursa amatorilor, desfășurată pe aceeași 
distanță, a fost cîștigată de elveția n-ql 
Gilbert Bischoff, cronometrat cu timpul 
de ih 48:32. Pe locul doi a sosit engle
zul David Lloyd — la 3:09.

Turneul internațional de tenis de la Van
couver s-a încheiat cu victoria cunoscu
tului jucător profesionist australian John 
Newcombe. în finală, care a fost deo
sebit de echilibrată, 
vins în patru seturi, 
7—5, pe americanul

Newcombe l-a m- 
cu 6—7, 7—6. 7—(5, 

Marty Riessen.

In cursa riclistă de 6 
soară Pe velodromul ___,____ __
Dortmund, conduce cuplul Patrick Sercu 
(Belgia) — Van Lancker (Franța), cu 
169 puncte. Ii urmează perechile vesț- 
germane Schulze — Renz, cu 111 p.. și 
Peffgen — Fritz, cu 70 p. Cicliștii olan
dezi Rene Pijnen și Leo Duyndam, marii 
favoriți ai cursei, se află pe locul 7 cu 
35 p.

zile, care se desfă- 
acoperit din

Numeroși spectatori au urmărit, pe cir
cuitul de la Brand’s Hatch, un mare 
concurs internațional de automobilism 
(formula I). în care victoria a revenit 
sportivului francez Jean Pierre Beltoise. 
învingătorul, care a concurat pe o ma
șină a parcurs 165 km (40 ture)
în 59’47,3, realizînd o medie orară de 
171,170 km. Pe locurile următoare s-au 
clasat brazilianul Carlos Pace si Andrea 
de Adamich. Campionul mondial, brazi
lianul Emerson Fittipaldi, a fost nevoit 
să abandoneze din cauza unor defecțiuni 

El a realizat însă cel mal răpită 
tur de. circuit eu o medie orara de 
183,17» km,

Concursul international da caline de 1* 
Palermo s-a încheiat cu o probă de ob
stacole, in oare victoria a revenit, tluua 
disputarea a trei baraje, sportivului 
englez Peter Roberson. Concurind pe 
calul „Grebe", Roberson a fost crono
metrat în 84,3, în tlmo ce ceilalți doi 
participant! la cel de-al treilea baraj, 
italianul Serventi șl englezul Ferguson, 
au realizat, ambii, timpul de 86,3.

La Cardiff s-a disputat Intjlnlrea inter
națională amicală de rugby dintre selec
ționatele secunde ale Franței și Țării Ga
lilor.' Rugbyștii galez-i au terminat învin
gători cu scorul de 35—6 (13—6).
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