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PLECAREA DIN BUCUREȘTI
Marți dimineața, a părăsit Ca

pitala, îndreptîndu-se spre Bruxelles, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, to
varășul Nicolae Ceaușescu, care, îm
preună cu tovarășa Elena Ceaușescu, 
va face vizite oficiale în Belgia, la 
invitația regelui Baudouin I și a 
reginei Fabiola, și în Marele Ducat 
de Luxemburg, la invitația Marelui 
Duce Jean de Luxemburg și a Marii 
Ducese Josephine-Charlotte.

în aceste vizite, șeful statului 
român este însoțit de tovarășii Ilie 
Verdeț, prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, George Maco- 
vescu, ministrul afacerilor externe, 
loan Avram, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini, de consi
lieri și experți.

Pe aeroportul Bâneasa. era- de 
față, la plecare, tovarășa £*■>] 
Bodnaraș, Manea Mttarn. Paul 
Niculescu-MizU, Gheorghe Pară. 
Virgil Trofin, Maxim nergfrt» -■ 
Gheorghe Cioară, Fior-an Di-ălă- 
che, Emil Drăgăneacu, ăaocs F~tc 
kas, Petre Lupu, Dmttra Ptspesc_ 
Leonte Răutu, Gheorghe St.-, ca. 
Iosif Banc, Comei Burtkâ, Mtroc 
Constantinescu, Mihai Dales. KM 
Gere, Ion Ioniță, VasLe 
Ion Pățan, Ion Stăneseu. Scefac 
Andrei, Ion Dincâ, î^pre-r- » cu 
soțiile.

Erau prezenți, de asemenea. mem
bri ai C C. al PCX as CoeâSoM 
de Stat și ai gavernebri. eondncb- 
tori ai instituțiilor eestrxJe F orga
nizațiilor obștești, generalz. șm

mă- ș. eorespotnoect: a. prese, 
strice

Ax Sac de facă i=sâ.—

de Cran auz. de «aese* drgăc» ia

SOSIREA LA BRUXELLES
Vizita în Belgia a președintelui 

Consiliului de Stat al 
Socialiste România, 
Ceaușescu, împreună cu 
Elena Ceaușescu, marchează o nouă 
etapă în istoria relațiilor de priete
nie dintre cele două țări și po
poare, reprezentînd. în același 
timp, o contribuție de prim ordin 
la cauza păcii, cooperării și destin
derii pe continentul european.

încă din cele mai vechi timpuri, 
între popoarele noastre s-au stator
nicit bune raporturi și. în ciuda 
tuturor încercărilor la care le-au 
supus timpurile vitregi, ele s-au 
menținut si s-au consolidat In anii 
din urmă, legăturile pe multiple 
planuri s-au amplificat, cunoscînd 
o evoluție continuu ascendentă. Și 
este firesc să fie așa. pentru că ele 
sînt așezate pe fundamentul trainic

Republicii
Nicolae 

tovarășa

al stime- $i respecrtijr rscIproe. 
ambele țări action!nd pen"- coo
perare frjct-joasâ att pe pîaa bu»- 
teral cit $i pe arena mnr.îtl

Sub aceste auspicii a îzceprt vf- 
' -. - ~ s Krut.__
român. încă din prtrpele clipe aje 
sosirii, pe pfcntnbil aceste frumoa 
se țări, cu o culbort și • Moi* 
străvechi, mărturie a bârejee: șt 
talentului unui popor rtlcr de 
pace, care ș:-a afus eoetribjla la 
tezaum! civilizației
României soeiauste s-an bnesrxt Pe 
o primire deosebi* de eordAJ. 
tregu! șir al mamfestărGor 
au stat sub semrmui sestrtnecrir 
de aleasă prețuire, al i-iraei tau 
de personalitatea mareantâ i pre- 
ședintelu! Cortrl’Jnls: âe S"-»î. 
Nicolae Ceaușescu. a eâ—nțriio- 
sită activitate, consacrată păc2 ir

ere

ha»
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AZI, LX CA'IPIOXAILL FHSCniX DC îliri

DINAMO Șl STEAUA
SUSȚIN PARTIDA DERBY

Totdeauna, tntîlnirile dintre volei
baliștii de ia DINAMO și STEAUA 
au oferit spectacole de calitate. Azi, 
începind de la ora IS. in sala Dinamo, 
cele două echipe se vor afla, din 
nou, față în față Ele tși vor disputa 
anticipat partida programată în eta
pa a IX-a, avînd în vedere că spor
tivii dinamoviști vor pleca peste pu
țină vreme în turneu în R.P. Chine
ză. Așadar, vom asista la derby-ul 
campionatului - rezultatele ante
rioare ne îndreptățesc ia această a- 
firmație — cu o lună mai devreme. 
Firește, ambele Ioturi au efectuat 
pregătiri intense pentru a se pre
zenta într-o formă cit mai bună. 
Despre activitatea voleibaliștilor de 
la Steaua am aflat amănunte de Ia

A LUAT FIINȚĂ

O SECȚIE DE JUDO

antretsorul Tiaaie Tănasc : g'Vea noastră se află in pteă Triof^ 
mare, de aceea ia partidele 
pină aram am cânta* «d radan pe w* 
jucătorii in cântarea celei totaae
formule. In momentul de față, cea 
mai dificilă problemă ce a atena de 
rezohat este aceea a ridacMerilnr. 
Nu contez, incă. pe Manaa g----- ?•-.
oscilant in atitudine, iar atrkmrea 
Iui Bartha este incertă dia caara ac- 
cidentultri. Oricum, dorim să t'ra 
o comportare la nisefnJ u|ur» de 
care »e bararăm Vai tncepe. proba- 
bit meciul ra armimiuâ nesart : 
Ranch. Creț*. Eaescn. Podaciuc. Pa- 
raschivesra. Ionesco Dar*.

ares’.e zile, fiecare tsefmntare ece- 
stituind pentru anSreoorel Geerna 
Eremia un noo test tn Teceres ar*c- 
piatelor partide interrațioetale D=pă 
cite am aflat, din lotul «fi-ar-w.isn 
nu vor lipsi Schreiber. Udiștean. 
Stoian. Dumănoiu. Codai. Oraș, ferm 
deciși să arate că echipa -ar-—-.-a-s 
urmează o linie ascendentă.

Partida va fi condusă de Pătra Zee 
și Vasile Dumitra.

LA DINAMO BUCUREȘTI

Zilele acestea a luat ființă o nouă 
secție de judo — aceea a clubului 
Dinatno București. Antrenor — 
Gheorghe Donciu.

Această secție a și fost afiliată la 
federația de specialitate.

în cadrul prezentării

monografice

,,SPORTUL

ROMANESC

IN 40

DE SINTEZE"

Azi, județul
ARAD

în pag. a ll-a

DOUĂ ECHIPE ROMÂNEȘTI EVOLUEAZĂ AZI ÎN TURUL II 
AL CUPELOR EUROPENE INTERCLUBURI LA FOTBAL

LA PITEȘTI, IM C. C. E.:

F. C. ARGEȘ ÎN FATA 
UNUI ADVERSAR PRESTIGIOS,

LA VIENA, IN CUPA CUPELOR :

RAPID BUCUREȘTI
SPERĂ SĂ OBȚINĂ

REAL MADRID UN REZULTAT EGAL

* iz

AASCHi

Xt3t

VIENA. 24 prin telefon, de la 
touamri iwstru).

Pe cel mai mare stadion al Aus-
• — Prater — echipele de fotbal 

Lapid Viena și Rapid București se 
prezintă miercuri seara la prima 
fn eeie două confruntări care le 
sw opune în optimile de finală ale 
-Cupe: C-peiort. Seriozitatea și to
tala motxlizare a forțelor au carac
teriza: in ultimele zile atmosfera 
dta ambele tabere, elocventă măr- 
ttrrte a dorinței de succes, a unui 
debut thctorios încă din primul 
meci- In consecință, pregătiri febri- 

antrenamente, preocupări asupra 
JacsM adversarilor, căutarea punc
te!-r s’-abe si a metodelor de com- 
bakm a aurarilor lui. Aceasta ex- 
pbeL de altfel, că luni după-amia- 
xă pieaia pm*»**"** Și rece nu i-a 
tapăedâcat pe fotbaliștii celor două 
echpe să efectaexe antrenamente 
dare, reluate, apoi, marți după- 
am-ari. etrtd antrenorii au detaliat 
-_1—mele probleme de tactică, de 
acatiste a echipelor.

Atit hm: cit și marți. întregul lot 
de 15 jucători rapidiști. deplasați 
la Viena. a efectuat programul 
complet de pregătiri spre a fi cu 
toți: apti. in caz de nevoie, să îm
brace în orice moment tricoul du

ce privește formula de 
este aceea din meciul cu

bului. în 
echipă, ea
Dinamo, mai puțin Pop, al cărui loc 
va fi luat de Codrea. Antrenorul 
Bazil Marian este mulțumit de felul 
în care s-a comportat, în general, 
echipa sa în ultimele 
speră că 
confirme 
generată, 
apărării, 
cădea greul jocului cu formația vie- 
neză. Firesc, antrenorul rapidist nu 
poate omite faptul că atacul (cu 3 
goluri marcate în 8 jocuri) continuă 
să rămînă punctul nevralgic al 
echipei și acesta e unul din motive
le sale de îngrijorare.

în ce-i privește pe vienezi, se a- 
preciază unanim că adversara bucu- 
reștenilor constituie o formație va
loroasă. După 10 etape de campio
nat ea se află pe locul doi, la un 
singur punct de lider (Admira Vie- 
na), cu 18 goluri înscrise și cu re
putația de formație redutabilă, ca
pabilă de rezultate mari. în cercu-

partide și 
meciul de la Viena să-i 

opinia. Satisfacția sa e 
mai ales, de jocul bun al 
compartiment pe care va

Constantin MACOVEI

IN VEDEREA MECIULUI CU ALBANIA

FOTBALIȘTII SELECTIONABILI» i

S-AU ANTRENAT IERI ÎN
COMPANIA METALULUI MIJA

Viiie, le Seațev, • mă verificare,

ci lairea Tricilir București

IARNA BATE LA USA9 ■ ts
L-»

V-AȚI PREGĂTIT SĂNIILE ASTA-VARA?
AVEM TELE CABINE. DAR N-AVEM PIRTH.’

Crestele Bucegilor, ale Postăva
rului și probaLil ale întregului lanț 
al Carpaților sînt albe, amintin- 
du-ne apropierea sezonului de schi. 
Și cum omul gospodar își face iarna 
car și vara sanie, am socotit opor
tun să aflăm noutăți despre .să
niile" făcute peste vară de la unul 
din cei mai îndreptățiți a cunoaște 
situația reală, ing. loan Furtună, 
directorul Bazei de transporturi tu
ristice pe cablu.

— Așadar, ce „premiere" anun
țați pentru noul sezon in materie 
de instalații mecanice dc urcare ?

— Nu anunțăm — deocamdată — 
pentru sezonul care vine nici o 
instalație nouă, dar facem cunoscut 
că am reparat și pus în funcțiune, 
într-o stare impecabilă, toate insta
lațiile mecanice de urcare pe care 
le avem. Astfel, am reparat, am 
înălțat soclurile unor stîlpi și am 
consolidat cele două teleschiuri de 
pe vîrful Furnica și Vîrful cu Dor, 
care vor fi capabile să transporte 
schiori de la primele semne de ză
padă. Am corectat devierea de ia 
axul de tracțiune a teleschiului 
dintre Cota 1400 și Cota 1500 Ia 
Sinaia, care de asemenea intră în

rFnexploatare potențială maximă 
această
parate 
agățare 
Poiana 
de la Predeal și ia schiliftul de la 
Păltiniș, astfel că exploatarea loc 
se va face la cota maximă.

— Dar telescaunele și teieeabi- 
nele ?

— Telecabinele au funcționat și 
funcționează impecabil atit la Si
naia și la Brașov, cit și la Poiana

— Vă referiți — desigur — sub 
aspect tehnic, pentru că in ceea 
ce privește programul, diversifica
rea prețurilor, lipsa unor abona
mente pe o zi. o săptămină sau un 
concediu turistic (o serie intr-o sta
țiune), au existat scăderi 
(urniri... deși nu duceați 
sugestii.

— Este adevărat, dar 
ceste aspecte ne preocupăm în pre
zent, studiem variante de abona
mente avantajoase pentru public, un 
program prelungit de funcționare, 
poate chiar și de noapte pentru 
anumite instalații, ne gîndim la un 
sistem de priorități pentru abonați, 
și la altele, sperind în acest mod

iarnă. Au fost revizuite, 
și completate bateriile 
la cele 4 teleschiuri 

și Postăvar, la cele două

de 
«La

sssă 
Dar

ft“
eeâe

eu a introdus in teren următorul 
„11*: Adamache — Sătmăreanu, 
Dobrt*, Aatonesco, Deleanu — 
.4 «tea, Rada XuntceUler — Dem- 
b-mrsc’u, lorddnrscu. N'uitase. Lu- 
cesea.

In această parte a jocului s-a 
Inserts unicul gol, opera mijloca
șului Anca clujeanul urmărind o 
ninge aproape oprită în noroi și 
fnouuutl printr-un șut sec. din a- 
proț»iere.

După pauză (o repriză tot de 35 
de asmute). în formația Iotului re
prezentativ au fost efectuate trei 
mtxfiBeări. .Y. Icmescu, Velea si 

iuiocuindu-i pe _ Sătmărea- 
■». Deleaxa și, respectiv, R. Nutp- 
weiCer.

Fapt de Înțeles publicul l-a che
mat. pe ..scenă" și pe Dumitrache. 
dar Angelo NiAilescu n-a putut 
ca curs acestei justificate doleanțe, 
deoarece dinamovistul acuză o en
torsă la glezna piciorului stîng 
care, în condițiile terenului

ți nemul- 
lipsă de

și de a-

LA BUCUREȘTI, BRAȘOV Șl CLUJ
ULTIMELE ÎNTRECERI ALE DIVIZIEI DE ATLETISM

Cu întrecerile de sîmbătă și du
minică se încheie campionatul divi
zionar. ultima competiție de am
ploare din acest an rezervată atle- 
ților Cele trei triunghiulare sînt 
programate ia București (C.A.U. — 
Metalul — Rapid), Brașov (Steaua 
— Timiș — Brașov) și Cluj (Dina
mo — Argeș — Cluj). Dintre aces
tea. o importantă deosebită o pre
zintă meciurile din Capitală, la 
sfîrșitul cărora vom cunoaște pe 
ocupanta ultimului loc și, în conse
cință, echipa ce va trebui să dis
pute un baraj de calificare în ziua 
de 2 noiembrie, la Tg. Mureș, îm
preună cu cîștigătoarele celor două

Rapid), Brașov (Steaua

serii ale campionatului interjude- 
țean.

Meteorologii anunță timp frumos 
pentru intervalul ultimelor zile ale 
săptâmlnii și să seprăm că de a- 
ceastă dată nu se vor înșela. Ră- 
mîne însă ca sportivii angajați In 
acest ultim act al sezonului să facă 
un efort în plus, pentru a însoți 
ultimele lor starturi eu rezultate 
superioare. Și pentru că nu ar fi 
exclus Ca la sfîrșitul întrecerilor, 
in clasament să întîlnim mai multe 
echipe la egalitate de puncte, să 
reamintim și ce prevede regula
mentul în asemenea cazuri: „cind 
două echipe se află la egalitate de

puncte, departajarea se va face prin 
rezultatul din intilnirea lor directă; 
cind trei sau mai multe formalii 
au acumulat aceleași puncte, ordi
nea lor va fi decisă de punctavera- 
jul general (bărbați + femei)*. Și 
acum iată clasamentul înaintea ul
timei etape i 
I. Dinamo
X C.A.U.
3 .Steaua
4. Metalul
3. Argeș
6. Brasov
7. Cluj
8. Timiș
9. Rapid

e t 9 9 + wî 
tiu + m
Ș 4 0 3 4- *« 
S 3 9 3 — 22
« 3 9 3 + 31 
» 2 9 4 — 1Z2
» 2 9 4 — ta 
I 1 I S - IU
« l 9 3 — 1SS

u 
ia
I
* 
(
«
4
î
a

DE ZM.A FORȚELOR ARMATE

INICĂJIĂ FIZICĂ SI SPUR IUI,

Si--

rppeocd<-4ă cu specialitatea militară 
a nnerliar. ajutiadu-i iti dezvoltarea 
razei; !c<r !cr Czice si morale, pregă- 
tndh-i pertuu eforturile prelungite 
ceruse de fapta modernă, spoefa»do-le 
tacrederea ia torțele proprii. Desi
gur-, pentra aungerea acestui Înalt 

noo, sdtățije și stxxcnhăple dispun 
de o mresp-nzâtcare bază matertsli 
— terecari și săli de sport pentru 
diferite disăpbne. bazine de Înot, 
poc-icuri de gtm.-astsrâ. piste mili
tare pentru exerctpi spedftce. în a- 
cest fel. gimnastica, etietîsmo], lup- 
teîe și judo, jocurile sportive (oină, 
handbalul. voietuL fotbalul) iar ta 
mele unități srb.ijl. alpinismul, pa.-a-
sporturi ca.-e 
■tintarn.

Caracterul 
practicat de __ _______ __
este viu ilustrat de zecile, ____
ce concursuri desfășurate anual în 
urJ’ă;: și pe garnizoane, de sparta- 
chîedele militare de lamă șl de vară, 
care mobilizează efective importante 
in întreceri spectaculoase. stabilin- 

. i-se și dcborînciu-s» aoroape regu
lă" recorduri milhare. unele apro
piate chiar de cele m»: bure perfor
manțe pe plan național. Nu este 
nici un secret și ne face plăcere să

natația — au devenit 
stat practicate de toll

de masă al sportului 
ostașii armatei noastre 

sutele

(Continuare in pag. a 3-a)

DUMITRACHE: — Și era o vre
me cînd intram fără să bat!

CLENCI U
(

agrava. Du- 
folosit (îro-

Desen de AL.

fundat, s-ar fi putut 
mitrache va putea fi 
preună cu Dobrin, absent ieri, mo
tivat) abia mîine, la amicalul cu 
Unirea Tricolor, cînd sperăm ca 
verificarea să-și atingă scopul din 
toate punctele de vedere, la 
factorii jocului.

Va fi suficient acest singur 
test — dacă, firește, terenul 
cu adevărat practicabil — în săp- 
tămîna preparativelor cu Alba
nia ? Ne punem această întrebare, 
cunoscut fiind faptul că, în lipsa 
unora dintre titulari (Dinu și Lu- 
mitru), unele linii, mai precis u- 
nele cupluri, cum este și cel al 
fundașilor centrali, Dobrău — An
tonescu, ar fi avut nevoie de un 
plus de omogenizare.

toți

meci- 
va fi

G. NICOLAESCU

activitate a tinerilor militari.Sportul — o plăcută și utilă

amintim că din rindul acelora care 
au pășit pentru prima dată pe un 
teren de sport într-o unitate mili
tară s-au desprins apoi multe vlrfuri 
sportive — Gruia, Aioanei, Vasile 
Zavoda șl Nicolae Tătaru, Ion Zan- 
gor, Gheorghe Negrea, Ilie Popa și 
alții — nume prestigioase, autorii 
unor performanțe care au ridicat 
ștacheta valorii handbalului, fotba
lului, atletismului, boxului, schiului 
românesc pe cote tot mai înalte.

Stimulată de trofeul decernat a- 
nual de Consiliu) politic superior al 
armatei — Cupa 
— mișcarea sportivă din unități 
subunități, 
invățămint

„Apărarea patriei" . ... ij
din instituțiile militare de 
a cunoscut în ultima vre-

Foto t Val. M1HAI
me noi dimensiuni. S-a dezvoltat și 
mai mult baza materială pentru prac
ticarea sportului de masă, a crescut 
numărul particlpanților la activitatea 
sportivă, insigna de polisportiv stră
lucește pe pieptul majorității mili- 

conse- 
desfă- 
Tudor, 
poposit

de trei 
în care 
maiorul 
patriei"

tarilor. Ciștigată 
cutiv de unitatea 
șoară activitatea 
cupa „Apărarea 
definitiv în vitrina cu trofee sportive

Locotenent colonel
CONSTANTIN TECȘAN

(Continuare in vaa. a 3-a)
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SPORTUL DE MASA TREBUIE SA DEVINĂ
UN MIJLOC EFICIENT DE ÎNTĂRIRE
A SĂNĂTĂȚII OAMENILOR MUNCII

LIVIU DERBAN,
secretar al Comitetului județean Arad al P.C.R,

pe deplin rolul educa- 
al sportului în dezvol-

Asociații sportive
Cluburi sportive
Sportivi legitimați
Sportivi clasificați
Sportivi in loturi reprezentative 
Antrenori, tehnicieni
Profesori de educație fizică 
Secții afiliate
Titluri de campioni nâțiOncffi 
Titluri balcanice
Titluri europene 
Recorduri naționale
Echipe divizionare

Baze sportive

(AS, B7, (A8, 
școlare 6) școlare 17) 

336 462

Primul vlăstar a fost Școala spor
tivă, înființată în 1957. Fiind... sin
gura. la pârinți, nu avea nevoie de 
altă carte, de identitate. Odată cu 
anul școlar 1970/71 — cînd a ve
nit pe liime și „prîslea", Școala 
sportivă „Gloria" — a trebuit să-și 
adauge la titulatură și nr. 1, ca să 
se știe că ea a fost prima...

Prof. Arcadie BIîndu, directorul 
Școlii șportive nr. 1 de la înfiin
țarea acesteia, își prezintă succint 
unitatea : 8 secții (atletism; baschet, 
canotaj, gimnastică, handbal, înot, 
tenis de masă, volei); 43 de grupe 
cu 680 elevi, dintre care 257 sînt 
sporțivi clasificați în acest an, iar 
7 în lbturi republicane ; 46 de re
prezentanți ai ștolii au figurat în 
primele șâse locuri ale unor finale 
naționalei 6 cucerind titluri de cam-

■mm

INTRE „EUROPENE**
SI J. 0. Df LA

MONTREAL
de 

din 
de 

Mag-
Kre- 

vor

* fri inul 1971 echipa 
tenis de masă Voința 
Arad dobîndea titlul 
campioană națională, 
dalena Lesai, Judita 
jek, Dorina Căruceru
participa acurh (împreună 
cu Eleonora Vlaicov) în C.C.E. 
Din ( 
inței, jucătoarele Liana 
(campioană națională de _co- 
pii iii acest 
GyUngyosy 
România la 
junioare din acest an, clasîn- 
du-se pe locul Secund. De 
asemnea, Gyongydsy a obținut 
medalia de bronz la simplu, 
junioare mici. Animatorul te
nisului de masă arădean este 
Emil Procopeț, de 22 de ani 
antrenor în orașul i'e pe 
Mureș.

Echipa dd junioare â Vo- 
, jucătoarei^ Liana Mihnț

an) și Ildiko 
au reprezentat 
„europenele" de

pioni la copii și juniori ; dintre ab
solvenții școlii, în prezent activea
ză îfi echipe divizionare A și B 34 
de sportivi, 5 dintre aceștia fiind 
în loturi reprezentative de atle
tism, baschet și handbal ; 43 de 
foști elevi ai școlii au devenit pro
fesori de educație fizică (cei mai 
mulți, 15, de la secția de baschet), 
Emeric Davidhazi și Anton Feier 
(baschet), îudita Frânkel (gimnasti
că) și Andrei Leszai (natație) acti- 
yîrid chiar în cadrul școlii unde au 
făcut primii pași în sport ; în â- 
nul 1968, echipa de handbal fete 
(antrenor : pfof. Adalbert Szilbe- 
reisz) â cucerit titlul de campioană 
națională de junioare.

Prof. Constantin Călinescu, di
rectorul Școlii sportive „Gloria", ne 
spune că impulsul inițial al creă
rii acestei noi unități a fost pros
pectarea sursei de talente pe care 
o reprezintă elevii școlilor profe
sionale și tehnice de specialitate 
care populează din plin orașul de 
pe Mureș. în cele 32 de grupe, cu 
peste 500 de elevi, se practică atle
tismul, fotbalul, handbalul, boxul, 
luptele clasice, halterele, judo.

Sub supravegherea și îndrumarea 
celor 13 profesori (9 cu normă în
treagă), prof. Virgil Păcuraru a și 
avut satisfacția ca elevul său Pe
tre Pintea să devină campion na
țional de juniori la lupte, iar prof. 
Gh. Grămescu să promoveze echipa 
feminină de handbal în turneul fi
nal al diviziei naționale școlare. 
Maestrul sportului Andrei Mercea 
a fost promotorul apropierii balo
nului rotund de cartierele orașului, 
„Gloria" avînd centre la trei tere
nuri : Constructorul, Motorul și 
Gloria, Accentul care se pune în 
această școală pe atletica grea se 
vădește și în amenajarea (cu spri
jinul Consiliului popular județean 
și al C.N.E.F.S.) a unei săli spe
ciale (într-o fostă sală de... cine
ma), cu dimensiuni de 32x15 rri s: 
avînd ca adiacente : cabine, saună, 
dușuri, cabinet medical, dormitoare 
și club pentru elevii școlii.

• U.T.A. înseamnă o filă de isterie în fotbalul românesc

ÎȚI AAAI ADUCI AMINTE, TOAMNĂ?
Nu s-ar putea spune că fotbalul Ară

dean — care în acest sfert de veac pe 
care-1 sărbătorim sub semnul Republicii 
a avut port-drapel echipa textiliștllor — 
și-a consumat marile bucurii numai 
atunci cînd lă mijlocul verii se încunu
nează campionii și deținătorii „Cupei 
României44. Este adevărat că U.T.A. a 
cucerit de șase ori campionatul (edițiile 
1946,47. 1947,48, 1950, 1954, 1968 69, 1969/70) 
și de două ori „Cupa României-1 (in anii 
1946 și 1953), performanțe gustate în ano
timpul pîrgului. Dar tot la fel de ade
vărat este și faptul că toamna, acum doj 
ani, U.T.A. producea cea mal mare sen
zație a sezonului international, eliminînd 
din „Cupa campionilor europeni4* pe 
Feyenoord. pe atunci deținătoarea trofeu
lui de cea mai bunâ echipă de club din 
lume sau că în preefedentă ediție a 
„Cupei U.E.F.A.44, U.T.A. a traversat vic
torioasă anotimpul ploilor, ajungînd în 
turul al IV-lea.

Și în această toamnă, deși formația 
textîllștilor nu mai ține cadența Ultimi
lor ăril. Aradul — vatră tradițională a 
fotbalului nostru — se pregătește să ce
lebreze un punct luminos al istoriei sale 
sportive : împlinirea a șapte decenii de 
14 primul meci de fotbaj dintre echipele 
Aradului și Timișoarei I Rivalitatea prie
tenească, sportivă, ce a animat aceste 
două centre puternice din epoca pionie
ratului fotbalului românesc, are ca punct 
de plecare data de 21 Septembrie 1902.

Partida, desfășurată la Timișoara, a 
adus în teren formațiile Cluburilor Atle
tice din cele două localități, după ce 
oaspeților (inclusiv 30—40 de suporteri î) 
li s-a făcut în gara Timișoara o primire 
festivă. După un timpuriu autogol, ară
denii âu dominat cu autoritate, termi- 
nînd învingători cu 5—2. Revanșa, dis
putată pe terenul aflat pe locul actua-

' 'r' '!* 't' h* 't* q* ’r 'i' 't'

lului stadion C.F.R., la 2 noiembrie 1902, 
s-a bucurat și la Arad de aceleași con
diții de fair-play. Numai că scorul a 
fost mai net în favoarea arădenilor : 5—0.

O dublă întîlnire prietenească între ac
tualele reprezentative ale Aradului și Ti
mișoarei ar constitui un eveniment oen- 
tru iubitorii fotbalului din aceste orașe, 
cu vii rezonanțe din trecutul balonului 
rotund de pe aceste meleaguri, dar și ca 
un imbold pentru noj și mari succese 
viitoare ale acestui sport intr-o tradițio
nală vatră.

Cunoscînd 
ției fizice și — ,
tarea fizică și psihică armonioasă a 
omului societății moderne, în forma
rea sa cetățenească, etică, și fiind a- 
nimat de dorința extinderii și stimu
lării practicării cu regularitate a e- 
xercițiilor fizice și a sportului, Biroul 
Comitetului județean Arad al P.C.R. 
a analizat, recent, felul în care se 
desfășoară activitatea sportivă de 
masă in județul nostru, rezultatele 
obținute și felul în care organele și 
organizațiile cu atribuții sportive își 
îridețjliiiesc sarcinile trasate de par
tid. Cu aefest prilej s-a apreciat fap
tul că au fost obținute unele rezul
tate meritorii în activitatea sportivă 

că s-a acordat o atenție 
număr cit 

ai muncii Ia 
practicarea sistematică a exercițiilor 
fizice și a sportului.

In dorința de a crea condiții op
time și mijloace eficiente prin care 
să se poată desfășura o activitate 
sportivă interesantă și multilaterală, 
organele locale de 
îndrumate de cele 
punzînd interesului 
sprijinul acestora, 
splendid ștrand pe 
Acest ștrand are o echipare dintre 
cele mai complexe și moderne pen
tru practicarea exercițiilor fizice și a 
sportului, pentru activitățile distrac
tive și oferă o gamă largă 
lități și forme de recreare, 
și odihnă activă.

De o largă popularizare 
rat campionatul asociației 
care a atras numeroși participanți în 
cele pestfe 110 unități sportive unde 
s-a organizat. Pentru seriozitatea cu 
care s-au ocupat de această acțiune, 
merită a fi evidențiate asociațiile 
sportive Vagonul, Tricoul roșu și 
de Ia fabrica de ceasuri Victoria din 
Arad, precum și cele din localitățile 
Ineu, Dorobanți și Pecica.

In scopul recuperării capacității de 
muncă a salariaților, a fost organiza
tă gimnastica în producție la Fabrica 
de confecții și Fabrica de ceasuri 
„Victoria" din municipiul Arad. De 
asemenea, s-a introdus gimnastica 
dinaintea începerii cursurilor în toa
te unitățile școlare din județ. Apoi, 
în dorința de a cunoaște frumusețile 
patriei și realizările obținute in anii 
socialismului, s-a pus un accent mai 
mare pe organizarea turismului si a 
excursiilor de sfîrșit de săptămînă. 
Ca urmare, numeroși oameni ai 
muncii au luat pare la cele peste 
250 acțiuni de acest gen, vizitind mu
zee, expoziții. locuri istorice și obiec
tive economice.

Pentru a asigura o bază materială 
corespunzătoare activității sportive 
de masă, asociațiile sportive din ju
dețul nostru au amenajat numai în

de masă, 
deosebită atragerii unui 
mai mare de oameni

stat, sprijinite și 
de partid, răs- 

cetățenilor, și cu 
au realizat un 

malul Mureșului.

de moda- 
destindere

s-a bucu- 
sportive,

ultimii doi ani 68 baze sportive sim
ple, spații de joacă și locuri dc a- 
grement, remareîndu-se -în această 
direcție asociațiile sportive Construc
torul, U.T.A., Sete și Motorul din 
Arad precum și cele din Ineu, Gura- 
lionț, Țela.

Cu toate că s-au înregistrat unele 
rezultate bune pe linia activității 
sportive de masă, Biroul Comitetului 
județean de partid nu este mulțumit 
de ceea ce s-a făcut pînă acum și 
consideră că există încă o serie de 
neajunsuri. Astfel, numărul acțiunilor 
sportive de masă și al sportivilor aii- 
grenați în competiții este mult prea 
scăzut. Aceste acțiuni nu au un ca
racter continuu, ci se organizează iii 
salturi, pe campanii. Asociațiile spor
tive, ca unități de bază ale activită
ții de masă, riti reprezintă întotdea
una elementul ’ 
rea oamenilor 
găsească cele 
ente forme și 
tătea sportivă 
mulțumitoare, 
xistente (bază 
toare, cadre de specialitate suficien
te), numărul elevilor cuprinși în în
treceri este sub procentajul de 50 la 
sută. Un procentaj infim reprezintă 
și participarea elementului feminin 
în activitatea sportivă de

Aceste deficiențe se 
niare parte organelor și 
ilor cu atribuții sportive, 
reușit să conducă și să organizeze cu 
suficientă competență activitatea 
sportivă, nu au asigurat o colaborare 
fructuoasă în această direcție, exis- 
tînd chiar neînțeiegeri în ce privește 
sarcinile și atribuțiile fiecărui organ 
în parte.

Cu prilejul acestei analize, în do
rința de a îmbunătăți grabnic actua
la situație în domeniul sportului de 
masă, Biroul Comitetului județean 
de partid a luat o serie de măsuri 
eficiente, cuprinse în hotărîrea care 
a fost adoptată Ia această ședință.

Hotărirea, care trasează sarcini 
precise organizațiilor de partid, or
ganelor și organizațiilor cu atribuții 
în domeniul sportului, prevede o se
rie de măsuri și acțiuni concrete. Ast
fel, pentru înviorarea sportului șco
lar se prevede a fi cuprinși în a- 
ceastă activitate cel puțin 80 Ia sută 
din numărul total al elevilor. Apoi, 
la nivelul fiecărei școli se vor orga
niza campionate interne la minimum 
3 ramuri de sport (atletismul fiind o- 
bligatoriu) și minimum 3—5 excursii 
sub formă de drumeție și cicloturism. 
In vederea asigurării fluxului ele
mentelor talentate către sportul de 
performanță, conducerile_ școlilor și 
profesorii de educație fizică vor în
druma elevii cu reale perspective 
spre școlile sportive și secțiile de 
performanță din cluburi și asociații. 
De asemenea, se vor lua măsuri ca 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiniiMiiiiiiiiiiiiuiniiuiiiiiiiiiiiinii

mobilizator îb atragb- 
muncii, nereușind să 

mai adecvate și efici- 
mijloace. Nici activi- 

din școli nu este încă 
Cu toate condițiile e- 
materială corespunză-

masă, 
datoresc în 
organizați- 

care nu au

pînă la sfîrșitul anului școlar 197Î— 
1973 in toate curțile școlilor să se 
amenajeze complexe sportive com
puse din : portic de gimnastică, te
renuri de volei, hăndbâl, baschet, 
minifothal, sectoare de alergări, sări
turi și aruncări.

Cu scopul de a îmbunătăți activi
tatea sportivă de masă i.. . L.ăL.lL 
oamenilor muncii de la 
tetele sindicale din 
cluburile și asociațiile 
organiza, în funcție de condițiile ma
teriale. acțiuni turistice, serbări cim- 
penești. crosuri, gittihastică la Ideiil 
de munca, culturism, precum și îri- 
treceri dc inot, schi, patihaj, când, 
taj. volei, tenis de masă și fotbal.

Pentru cuprinderea liftul număr 
mare de cetățeni din mediul sătesd 
într-o activitate sportivă continuă Și 
organizată, Comitetul județean U.T.C. 
va acorda o atenție deosebită creș
terii numărului de competiții, ținin- 
du-se seama de preferințe, tradiții și 
condiții existente. De asemenea, se 
vor înființa, în localitățile mai mari, 
ceritre de ihițiere lâ atletisnt, fotbal, 
lupte și haltere.

Noi privim, de asemenea, sportul 
de masă ca o premisă importantă A 
celui de performanță, ca un suport 
real al afirmării județului nostru pe 
planul sportului național. Și, prin »- 
ceastă prismă, nu ne putem declară 
mulțumiți, cu âtît măi mult Cu cit 
județul Arad n-a avut nici un repre
zentant în delegația Rpmâni&i lă 
Jocurile Olimpice de la MiliichOn.

De ateea, este necesâr ca organele 
locale cu atribuții în domeniul edu
cației fizice și sportului să pună. în 
viitorul imediat, un accent serios pe 
selecție și valorificarea elementului 
local, gindind la perspectivă. O pre
ocupare mai intensă merită sportu
rile cu tradiție pe meleagurile noas
tre : canotaj, volei, tenis și fotbal. 
Se impune, credem, șl o întărire A 
bazei materiale a sportului în ju
deț, atît pe baza folosirii tuturor re
surselor locale, dar și pe baza unei 
mai substanțiale contribuții a organe
lor centrale de resort. Numai intr-un 
asemenea context de unire a forțelor 
vom putea realiza un principal de
ziderat : o sală de sport în municipul 
Arad.

Sportul în județul Arad trebuie să 
devină un mijloc eficient de întărire 
a sănătății oamenilor muncii, să urce 
Ia cote mai înalte, să corespundă 
sarcinilor trasate de partid și cerin
țelor actuale. De aceea, se cere din 
partea organelor șl organizațiilor 
sportive să treacă neîntirziat la În
deplinirea acestei hotărîri, la luarea 
măsurilor care se impun. Există toa
te condițiile ca peste doi-trei ani ju
dețul Arad să se numere printre Ju
dețele fruntașe ale țării în privință 
activității sportive.

în rîndbrile 
Orașe, comi- 
întreprinderi, 
sportive vâr

VAGONUL1

Aspect din concursul internațional de dirt-track desfășurat la Arad pe stadionul Indagrara
Foto : A.P.-AGERPRES

FARA FOTBAL

• Rodlea Sabău, eleva ără- 
deână în vîrstă de 18 sini Și 
componentă a lottilui repre
zentativ de gimnastică, con
stituie, acum* lâ reîntoarce
rea de la liceul cu program 
de educație fizică din orașul 
Gh. Gheorghiu-Dej, speranța 
nr. 1 â gimnasticii loeăle. 
Alături de ea —- sub îndru
marea antrenorilor (Teza Wei
ner și Judita FrSnkel — fiarta 
Hans, Elena Sclejăn, Rodlca 
Băla?, Erika Nyari, Elena 
Cer veni și Dorina Claici aspi
ră la titlul național de junioa
re pe echipe și la... J.O. de 
la Montreal.

• La Dorobanți, sportul e îndrăgit de mari și mici

0 PREMIERĂ RECENTĂ: ÎNFIINȚAREA

DOI PROFESORI DE MATEMATICĂ
Șl UN NUMITOR COMUN

CLUBULUI SPORTIV ORĂȘENESC ARAD
»

determinat tocmai alegerea aces
tora ?

— Am optat pentru ramuri tra
diționale pe aceste meleaguri, dar 
care, 
de o 
toare 
s-au 
c. s. 
ții' '■ 
tol),atletism și lupte clasice.

— O asemenea opțiune va în
semna, implicit, o redistribuire a 
sportului de performanță între 
principalele cluburi și asociații din 
Arad ?

— BineînțelesVagonul, de pil
dă, va păstra din sportul luptelor 
doar „liberele", iar din gimnastică, 
doar băieții, U.T.A. va renunța la 
atletism și tir. iar C.F.R. se va o- 
cupa la tir doar de probele de ar
mă.

— Care va fi baza materială a

Cu președintele Consiliului jude
țean pentru educație fizică și sport 
Arad, Eugen Budișan, am discutat 
despre o premieră mult dorită pe 
plan local și care a avut loc recent 
pe scena sportivă arădeană : înfi
ințarea Clubului sportiv orășenesc 
Arad.

— Care a fost data premierei și 
cui îi aparține „direcția de scenă“ ?

— Aprobat printr-o hotărire a 
Biroului C.N.E.F.S., la propunerea 
organului sportiv județean și pe 
baza constatărilor unei brigăzi a 
Consiliului Național care a anali
zat necesitățile. posibilitățile și 
perspectivele sportului din oraș, 
noul club arădean s-a înființat la 
data de 9 octombrie Președinte de 
onoare este tov.. loan Gornic, prim- 
vicepreședinte al Consiliului popu
lar municipal.

— Ce secții va avea noul club 
Și care au fost motivele care au

pînă acum, n-au beneficiat 
bază materială corespunză- 

• și din această cauză nici nu 
afirmat pe plan national. 

. Arad va avea, deci, 4 sec- 
gimnastică feminină, tir (pis-

prezintă faptul 
Suflet fotbalul ți

Ce importanță 
dacă unul are la 
celălalt tenisul, atîtâ timp cit nu
mitorul comun îl constituie dragos
tea de sport ? De fapt, ca să fim 
cît mai aproape de adevăr și cît 
mai în temă, va trebui să conve
nim că numitorul comun înstimea- 
ză și o altă chemară, ambii fiind 
dascăli de matematică. Este vorba 
de profesorii loan Stoenescu, din 
satul Țela, și Ghâorghe Gâgyl din 
satul Dorobanți, animatorii Activi
tății sportive din aceste localități 
ârădene.

Ce este la Țela? Q pepinieră re
centă â tenisului arădean, disci
plină cu tradiție pe meleagurile 
mureșene. Impulsul inițial : trans
misiunile T.V. ale meciurilor pri
melor noastre rachete, Ilie Năstase 
și Ion Țiriac. Urmarea imediată : 
amenajarea unui teren, procurarea 
materialelor necesare prin subven
ția acordată de C.J.E.F.S. și afilie
rea secției. Primele rezultate : două 
locuri I la faza județeană a cam
pionatului național 
preciată a fetițelor 
nalele republicane 
acest an.

Care este cartea 
robanților ? La aproximativ 
de locuitori, aproape 900 sînt mem
bri cotizanți ai asociației sportive 
„Stăruința", în frunte cu președin
tele C.A.P., Eroul muncii socialiste 
Anton Sanda, $i inginerul agronom 
loan Laszio, fost baschetbalist divi-

zionar. Să ne mai mirăm • atunci 
că în cadrul adunării generale a- 
nuale a cooperatorilor din Doro
banți șase vorbitori au abordat la 
concret activitatea sportivă din sat, 
sau că aici s-au amenajat un te
ren de fotbal gazonat, cu 4 ves
tiare și dușuri cu apă caldă, un 
teren de baschet și volei bitumi- 
nizat, mese de șah și ping-pong, 
o popicărie, că la Dorobanți se or
ganizează iarna, prin tradiție, eta
pa de județ a „Cupei Satelor" ? în 
acest an, campionatul asociației 
sportive a angrenat 6 echipe la fot
bal (brigăzile de la C.A.P. și cea 
de la seră, școala generală, S.M.A., 
localnici care muncesc în Arad), 3 
de oină, 8 echipe la volei (din 
care 2 feminine), 20 de seniori și

de20 juniori la tenis de masă, 60 
concurenți la șah și 30 la popice.

Cooperativa agricolă de producție, 
care are o cabană la Moneasa (re
numită stațiune balneo-climaterică 
pe plan local), sprijină orice ini
țiativă a asociației pe plan turis
tic. Moneasa, Băile Felix, Meziad, 
cabanele Căsoaia, Debela-Gora, Stî- 
na de Vale, Cetatea Șiria, Lipova 
sînt puncte ce figurează an de an 
pe itinerariile sătenilor (indiferent 
de vîrstă !) din Dorobanți.

...In satul Țela, copiii au luat cu 
televizoarele la transmisia fi- 
„Cupei Davis" de lâ Bucu- 
iar la Dorobanți șapte 
popularizează rezultatele

asalt 
nalei 
rești, 
nouri 
zi ale practicanților sportului 
sat. File cotidiene...

pa
la 

din

VARA SA TERMINAT, ABIA AȘTEPTĂM

noului club, fondul de 
pepiniera ?

— Acesta va dispune

„start" și

de sala 
consiliului sportiv județean (pentru 
lupte și gimnastică) , de poligonul 
,,8 Mai" și de pista de atletism de 
la stadionul „Gloria", va beneficia 
de aportul 
întreagă și 7 plătiți cu ora, a unui 
pianist și 
asigurarea , ___
lori roș-albastru, cu emblema ju
dețului) și materialelor necesare, 
clubul a primit pentru trim. IV al 
acestui an suma de \ 300 000 lei. Pe
pinierele esențiale vor fi 
sportive nr. 1 și „Gloria", liceul 
„loan Slavici" din Arad, școala 
sportivă din Ineu.

— O primă intenție 
viitor ?

— Amenajarea unui 
de atletism, pentru care așteptăm 
sprijinul federației de resort.

a 5 antrenori cu normă

unui metodist. Pentru 
echipamentului fin cu-

școlile

pentru anul

teren optim

Doar am întrebat dacă sportul la 
marea uzină „Vagonul" înseamnă 
doar zbuciumul duminical pe ruta 
A—B—C a echipei divizionare de 
fotbal ce-i poartă numele, și cei 
din conducerea asociației sportive 
ne-au și năpădit cu foi de concurs 
ce atestă o largă participare a mun
citorilor la diverse cupe pe ramuri 
de producție, la campionatul aso
ciației. Pînă în prezent, 2 362 de 
salariați (peste jumătate din nu
mărul membrilor) au luat parte la 
campionatul asociației, cei mai rnulți 
fiind înscriși Ia sporturile tradițio
nale în această mare uzină ară
deană : fotbalul — 1113 (40 de e- 
chipe, reprezentând 18 secții pro
ductive) și popicele — 474 concu
renți. Și, după cum ni s-a spus, 
dacă la meciurile divizionarei C, 
Vagonul, ar asista atîtâ lume cită 
vine la disputele campionatului do 
fotbal al asociației, rețeta ar fi 
mult mai bună ! Iată, deci, unde se 
afla cealaltă parto a membrilor a- 
sociațiel care nu^figurâ pe listele 
de concurs. Recenta finală a com
petiției a relevat, pe lîngă fotbaliș
tii de la Finisaj I (învingători), și 
echipele Mecanică universal și 
Montaj II.

Secretarul comitetului de partid, 
Mircea Groza, președintele sindica
tului, Gh. Crainic, uteciștii Pavel 
Mircea și T. Rășinaru, muncitorii 
1’. Cenădau și I. Adam (Tîmplărie), 
St. Mihai și Gh. Aldea (Energetîb 
șef), I. Meheș (Edilă) și atîția alții 
care pun umărul la angrenarea ma
sei de salariați ai uzinei lâ prac
ticarea sportului, cunosc mai binft 
ca oricine că la „Vagonul" sportul 
nu înseamnă numai cele 14 secții 
de performanță afiliate la divers# 
federații.

$i o prezentă a- 
din Țela la fi
de la Cluj din

de vizită a Do-
2 000

Râsp inzînd interesului ,șj. dorinței cetățenilor, cu 
aportul nemijlocit al acestora, organele locale de re
sort din municipiul Arad iau realizat în ..vara acestui 
an. pe malul Mureșului — zonă favorită de recreare 
a arădenilor, — un ștrand, echipat cu ăot necesa
rul cuvenit odihnei și practicării’ exercițiului fizic 
și sportului de sezon. Există aici un bazin de înot 
pentru adulți și altul destinat micilor aspiranți la 
„delfin*, 5 terenuri de minifotbal, terenuri de volei, 
de handbal, o poplcărie, stând de tir, mese de 
tenis. Copiii au locuri special amenajate pentru joacă 
și, tn vecinătate, cofetăria și chioșcurile de răcoritoa-

IN DIVIZIA A

pa

adiacent de „refacere" : res- 
lipsesc vestiarele, dușurile,
soarele — atracții naturale

VINĂ VARĂ..."

Se părea că voleiul arădean se 
mulțumește cu locul „călduț" din 
eșalonul secund. Cel puțin așa lăsa 
să se întrevadă lungul șir de ani 
petrecut de reprezentanții voleiului 
arădean în divizia B. Odată, însă, 
cu actuala ediție a campionatului 
național masculin, Aradul reapare 
pe primul plan al activității com- 
petiționale: după 15 ani, din nou 
in divizia A !

Autoare a performanței — echi- 
Voința.

ei un 
nu

re Adulții au șt 
taurantul. Evident, 
punctul sanitar.

Și pentru ca apa și
— să aibă concurență, s-a organizat „Cupa Ștrandu
lui" la minifotbal, Ia care au participat 36 de echipe, 
reprezentînd străzi, școli, întreprinderi, instituții 
(în afara orelor de muncă. . .).

A fost o dovadă elocventă în dublu sens t o orga
nizare atractivă înseamnă, implicit, uri. succes de 
public. Mai ales cînd e vorba de tineret, care abia 
așteaptă să vină din nou vara...

★
Doar am întrebat dacă sportul lâ 

Uzinele textile Arad — printre cel# 
mai mari din țară pe acest profil 
— se identifică cil echipă de fot
bal, multipla campioană națională 
în cei 27 de ani ai săi de existență, 
și președintele clubului, Mihai Fia
re, ne-a și specificat că diri cei 370 
de sportivi legitimați, 150 îi repre
zintă îndrăgostiții de Mureș; acolo 
unde clubul textilist deține o fru
moasă bază nautică pentru canotaj 
academic și caiac-canoe. Și că, mai 
ales —, a ținut să specifice inter
locutorul nostru — tot acolo, sea- 
flă o sală destinată jocurilor Și 4 
terenuri de tenis. Cele 40 de am
barcațiuni nu sînt folosite numai de 
sportivii consacrați, ci și de cen
trul de inițiere, unde fostele cam
pioane naționale și europene Ilea
na Nemeth-Condorași și Elisabeta 
Lazăr caută viitorii și viitoarei^ 
reprezentante ale Mureșului.
. Pentru că, așa cum ne-a spus 
președintele clubului, la U.T.A. ă 
sunat ceasul unei acțiuni de fond 
pentru depistarea, creșterea și pro
movarea talentelor locale.

Pagînâ realîîatâ de 
Paul SLAVESCU 

și corespondentul județean 
Ștefan IACOB 

Foto :M. CANCIUi4 t1
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CEI CARE AȘTEAPTA SALVAREA

LA CINCI ZILE DE PARTIDA CU ALBANIA

Ne mai despart puține zile de im
portanta întîlnire cu reprezentativa 
Albaniei, importantă din două mo
tive :

1) are un caracter oficial, disputîn- 
du-sâ în cadrul preliminariilor cam
pionatului mondial ; și

2) cele două puncte puse în joc 
trebuie cucerite de reprezentanții 
noștri pentru a se menține în lupta 
pentru primul loc.

întîlnirea însă, are loc într-un 
moment în care in componența lotu
lui și a echipei noastre se fac mo
dificări, unele dictate de necesitatea 
unei reîmprospătări, firești de altfel, 
altele din motive de forță majoră, 
totul afectînd însă mecanismul echi- 
pei, rodat în atîtea jocuri internațio
nale.. Âșa se explică prezența în li
nia de . fundași a unui cuplu iriedit, 
Dobrău—Antonescu, titularizarea lui 
Anca, selecționarea în lot a lui Ve- 
îeâ și Hajnâl, reapariția lui Dumi- 
trache și rechemarea lui Năsțase. 
Dumitru, titularul postului de mijlo- 

- caș dreapta, n-a putut fi recuperat ; 
âl continuă să fie indisponibil J!~ 
fcau.za . accidentului suferit mai 
htuit; iar Dinu nu poate fi 
din cauză eliminării lui la 
partidei cu Finlanda. Două absențe 
care se resimt, fără îndoială, *' 
ău determinat pe antrenorul

și care 
...... ........  _ federal 

A. Nicuîescu să facă apel la Anca și 
îă Antonescu, după ce făcuse o ex
periență, destul de reușită, cu Dob- 
rău. Acești jucători au datoria să 
aprecieze selecționarea lor ca o cin- 
jjte și să-i răspundă cu o participare 
intensă la pregătiri, integrîndu-se cit 
mai bine în jocul echipei, în disci
plină de joc și fâcîhd să se simtă 
Cît mai puțin și chiăr deloc absențele 
dih formația noastră. După cum ju
cătorii cbnsacrați, în frunte cu Do- 
brin, Sătmăreanu, Lucescu și ceilalți 
trebuie să privească cu toată serio
zitatea partida de duminică și să 
fie pregătiți pentru un joc foarte 
greu.

Și etapa aceasta, ca și cea prece
dentă, a avut ca principală caracte
ristică arbitrajele bune și toarte bune. 
Cele 37 de „stele", din 40 posibile, 
cucerită de „cavalerii fluierului11 sînt 
cu atît mai concludente, cu cît par
tidele âu fost dificil de arbitrat, din 
căuza terenurilor alunecoase^ a greu
tății de a face în aceste condițluni 
o exactă demarcație între fault și 
ângajamemiil fizic corect. Dacă vor
birii, adesea, despre aportul pe câre 
îl pot aduce jucătorii la realizarea 
unor arbitraje bune, este cazul să 
vorbim și despre rolul pe care îl 
âu arbitrajele în desfășurarea cît mai 
bună a jocului, în crearea unei at
mosfere favorabile în terenul de joc 
Și chiar în tribune, acolo unde este 
sediul hemulțumiților.

O sarcină de neinvidiat a fost 
aceea pfe care a avut-o, la Ploiești, 
arbitrul Traian Moarcăș. Pe lingă 
dificultățile pe care le-au întîmpinat, 
duminică, și ceilalți arbitri, din 
cauza vremii și a terenurilor pline 
cu apă, Traian Moarcăș a avut ne
șansa de a conduce un meci în care 
oaspeții, în avantaj pe tabela 
marcaj,

de 
marcaj, ău suportat ofensiva furi
bundă, a gazdelor, neîmpăcate nici 
un moment cu gîndul că ar putea 
pierde un joc pe teren propriu, așa 
cum avea să se întîmple pînă la 
urmă. Relevînd această situație spe
cială, observatorul federal. Mihai Tă- 
năsescu, notează cu 8 arbitrajul Iui 
Traian Moarcăș, arătînd că el a fost 
„corect și imparțial". A fost, însă, 
tocmai lucrul care a... nemulțumit 
publicul ploieștean, „excesiv de su
biectiv și reclamînd mereu lovituri 
de la 11 metri". Nu este, de altfel, 
prima oară cînd suporterii așteaptă 
salvarea de la arbitru, și nu de la 
jucătorii echipei favorite... Trimisul

Ultima ediție a „Cupei de toamnă" 
Ia caiac-cande a avut loc pe lacul 
Herăstrău, sub rafalele nemiloase 
ale unei ploi reci ce nu a contenit 
tot timpul concursului. întrecerea 
totuși s-a bucurat de succes, nu
mărul participanților depășind în
scrierile unui concurs duminical 
obișnuit de vară. Am urmărit, ast
fel, curse cu cîte 12 echipaje in 
start, sprinturi puternice, ambițioa
se. A fdst un matineu nautic de 
viteză (pista a măsurat 500 m) in 
câre cei mai buni s-au dovedit a fi 
Sportivii de Ia Olimpia, cîștigătorii 
trofeului pus în joc.

Rezultate (în ordinea disputării 
Iprnbelor) : K 1 junioare : 1. Venera 
Petre (C.N.U.), 2. St. Ștefănescu (O- 
limpia), 3. Emilia Chiribucă (Ra
pid) ; K 2 — junioare : 1. C.N.U.
(Doina Simion, Valentina Pașcariu),
2. Șc. sp. nr. 2 (M. Iancu, S. Iva
nov) ; C 1 — juniori : 1. I. Oancea 
(Olimpia), 2. I. Cîrlig (C.S.Ș.), 3. N. 
Morodan (Rapid) ; K 1 — juniori : 
1. N. Eșeanu (OL), 2. R. Șofran
(C.S.Ș.) ; K 2 — juniori : 1. Olimpia 
(Niihăllescu, Miclea), 2. C.S.Ș. ; K 4 
— juniori : 1. Olimpia (Costache, 
Ștefan, Matei, Chiriac), 2. Rapid,

DE ZIUA FORȚELOR ARMATE
(Urmare din pag. I)

eîștigate de militarii acestei unități 
îh diferite întreceri și concursuri 
sportive. Este semnificativ de ară
tat că în această unitate peste 85 la 
sută dintre militari dețin insigna de 
polisportiv, concomitent cu aceea de 
militar de frunte.

Contribuind la călirea trupelor, 
educația fizică și sportul cunosc te
ren prielnic în armată, sînt tot mai 
mĂlt îndrăgite de militari, care gă
sesc în această activitate o cale de 
manifestare a personalității lor, de 
afirmare a posibilităților și talente
lor lor fizice, un mijloc de cultivare

Este adevărat, Intre fotbalul nostru 
șl cel al oaspeților există o diferență, 
dar un meci este decis de modul cum 
îl abordează pe teren echipele și nu 
de diferențe sau calcule teoretice. Și 
va fi o întîlnire dificilă pentru că 
oaspeții știu să joace în deplasare.

De altfel, antrenorul Ala (succeso
rul lui Borici), a păstrat — cum re
zultă din informațiile primite ieri pe 
cale telefonică de Ia Tirana — în 
cadrul lotului de 16 jucători care se 
va deplasa la București, osatura echi
pei de la Helsinki, din partida cu 
Finanda, disputată în iunie. Atunci 
au jucat : Muhedini — Gjika. Beris- 
ha. Câni, Ziu, Sejdini, Bizi, Xhafa 
(BaJluku), Pernaska, Ragami și Pano. 
Acum, lotul cuprinde pe următorii 
jucători : Dinella, MUHEDINI -

rile simpatizanților clubului viersez 
se comentează cu satisfacție acel 
2—2 obținut în deplasare cu PAOK, 
în condiții extrem de grele. A- 
ceasta — spuneau gazdele noastre 
— este o mărturie a puterii de mo
bilizare și de luptă a jucătorilor 
austrieci pentru obținerea rezulta
tului dorit. Iar pentru miercuri sea
ra, scopul propus de austrieci nu 
poate fi decît victoria. -Dacă in 
primul tur ne-am calificat grație 
golurilor înscrise in deplasare, ne-a 
declarat antrenorul Hlozek, de data 
aceasta dorim să folosim eu mai 
mare eficiență avantajul terenului 
propriu".

Antrenorii celor două cluburi au 
anunțat presei următoarele formații 
cu care vor începe jocul:

- Federației consideră că Farul își da
torează victoria lui Pilcă, ale cărui 
intervenții inspirate au dat încre
dere, pe de o parte, apărătorilor din 
fața lui, iar pe de altă parte, au 
zdruncinat moralul atacanților ad- 
Verși.

Citirea rapoartelor observatorilor 
fâderăli ne-a pus, ieri, în fața unei 
imagini nu prea obișnuite : o bri
gadă de arbitri notată în totalitatea 
ei cu io ! Este nota pe care o acordă 
I. Pișcarac arbitrului de centru Gh. 
Popovici și celor două ajutoare ale 
sale, I. Hrisafi și C. Dragotescu, pen
tru felul cum au condus partida 
C.S.M. Reșița—A.S.A. Tîrgu Mureș.

Am luat aceste două exemple, dar, 
cum spuneam, toți arbitrii etapei de 
duminică au fost la înălțime. Nu este 
mai puțin adevărat că și jucătorii 
i-au ajutat sâ-și ducă misiunea la 
bun sfîrșit. Este îmbucurător, astfel, 
faptul că, într-un derby de mare în- 
crîncenare, cum este, de obicei me
ciul Rapid—Dinamo, în afara unul 
avertisment dat lui Pop, arbitrul P. 
Sotir n-a mai trebuit să Intervină, 
disciplinar. în terenul de joc. Proble
me deosebite n-a avut nici Mim* 
Rotaru, la Craiova, dar, oricum, a 
trebuit să-l cheme la ordine pe De- 
selnicu, pentru încălcarea persistentă 
a regulilor de joc. NiH Sameș, sa 
pare, n-a fost un mielușel. în rapor
tul observatorului federal Ion Voie» 
figurînd atît unul, cit și celălalt ca 
exemple negative.

Deseinicu. cel puțin, este un nu
me care revine destul de des în fo-.ie 
de arbitraj și în rapoartele ccserra» 
torilor federali. Dară nu ne c«-.e 
scuti definitiv de asemen ea 
ce-ar fi să ne ofere măcar o_ -«•zzi’

3. Șc. sp. 2 ; C 1 — tineret: L G. 
Dinu (OL), X S. Trandafir (C-S-S1 ; 
K 1 — fete (tinerel) : 1. fi Coc- 
stantin (C.N.U.), X S. ,
(C.S.Ș.) : K 2 — fete -.neret) : l. 
C.S.Ș. (fi. Andrei, BL AngbeBdrs) ; 
CI — seniori : L SEhai Tn&x 
(Rapid), X Constantin Sultanu ■'Ra
pid). 3. C. Hurduc (Șc. sp îi ; K 1 
— băieți (tineret): L lt. âtăbei 
(Ol-K 2. A. Ivan (CJi.UJ : K < — 
băieți (tineret): 1. Olimpia (Mane*.

Pe o vreme nefavorabilă, cano
torii bueurețteni și-au dispozaz tn- 
tîietatea in cadrul unui interesant 
concurs desfășurat pe lacul Herăs
trău. Este vorba de -Cupa Rapid", 
întrecere care a Încheiat actualul 
sezon de schif. în această reuniune, 
competitorii au avut de parcurs o 
pistă de 800 m, cele mai multe 
puncte fiind realizate de canotorii 
de la Metalul și Școala sportivă 
nr. 1.

Rezultate : schif 4+1 rame (bă

a calităților native de care dispun, In 
scopul sporirii capacității lor fizice 
și intelectuale, influențîndu-le po
zitiv Însăși gîndireă, ăjutlndu-l Ia 
formarea unei etici corespunzătoare 
orînduiril noastre.

Practicînd în mod regulat exerci
țiile fizice, participînd la întreceri 
sportive organizate în unități și sub
unități, militarii forțelor noastre ar
mate își potențează permanent efor
turile la instrucția de specialitate, se 
formează implicit ca luptători temei
nic pregătiți, ștăpîni pe armamentul 
și tehnica de itaptă moderne dih în
zestrare, capabili să facă față orică
ror misiuni ce le sînt încredințate, 
gata aricind Ia ordinul patriei.

GJIKA. Ibershimi, BERISHA, SEJ- 
DIMI, ZIU, Gurma, RAGAMI, XHA- 
FA, BIZI, PERNASKA, BALLUKU, 
PANO, Ceeb și Zeri. Toți acești ju
cători vor pleca joi, cu avionul, spre 
București, pe ruta Tirana—Budapesta. 
(Cu fhajuăcul®, cei “** 
la Helsinki).

Atnîhtihd cl !ă 
albaneză a pierdut cu 1—0 printr-un 
gol primit îb. rhin. 13 și că în rest 
a reușit să stăvilească atacurile gaz
delor, rezultă că ea știe să se apere 
cu dîrtenie. Adăugăm și o Sită căli- 
tate, pe care de altfel am avut pri
lejul s-o constatăm in cele două par
tide cu selecționata noastră olimpică : 
lansează cu pricepere contraatacuri 
foarte periculoase, deoarece jucătorii 
săi sint foarte rapizi.

Iată, deci, pentru ce meciului de 
duminică trebuie să i se acorde toată 
atenția.

RAPID VIENA : Antrich — Ull
man. Pajenk, Werner, Fak — Hoff, 
ScheffeL Walzer — Kranke, Gallos, 
Loren t.

RAPID BUCUREȘTI ; Răducanu 
—Ștefan. Boc. Grigoraș. Codrea — 
M. Stei: an, Ar.gelesej — Năstures- 
cu, Dumitriu III, Neagu. Petreanu.

Meciul, din a cărui desfășurare 
posturile noastre de radio vor trans
mit* ultima parte a primei reprize 
și repriza secundă în întregime, va 
începe la ora 19.30 (20.30 — ora
Bueureștiului) și va fi condus de 
brigada de arbitri belgieni cu V. 
Loraux. la centru, ajutat de W. 
Gocvaerts și a. Pon.net.

lan: la prirtz cînd au și susținut un 
de tineret 

lit marți la antrena
ment. în prealabil însă. prof. Tăna
se Dima. prezent în Spania lă me
ciul de campionat al Realului de 
la Saragosa. a expus jucătorilor 
piteșteni punctele forte ale forma
ției madrilene. Odată ieșiți pe te
ren. Dobrin. Olteanu. Radu. Pre- 
purgeL Troi și ceilalți au exersat 
cîteva scheme tactice cu care vor 
încerca să contracareze jocul avîn- 
tat și plin de fantezie al lui Pirri. 
Amancio. Velasquez. Benito sau 
Jose Luis. cei mai în formă jucă
tori oaspeți în momentul de față 
S-a lucrat timp de 45 de minute 
relaxat, dar foarte conștiincios. 
Ne-am convins, de importanta pe 
care o acordă jucători: ărgeșe 
cestei partide si după spuse’e lui 
Dobrin : „Vrem să facem meciul 
vieții noastre!“ La fel ne-a decla
rat și antrenorul Florin Halaelan 
„în ciuda rezultatelor nesatisfăcă- 
tcare din campionat, băieții an a- 
cordat o «nare atenție pregătirii, an 
moralul ridicat «i «înt convins că 
vom rwri «4 obținem un rezultat 
de prestigiu".

După 8 etape in Divizia t- CIFRflf IORBESC
Fotbaliștii de la Guarani, la sosirea pe aeroportul Otopent 

Foto : Dragoș NEAGU

ECHIPA BRAZILIANĂ F.C. GUARANI
SUSJINE AZI, LA BUZĂU, 

PRIMUL SĂU JOC DIN CADRUL
TURNEULUI IN

TatlLn ra avea loc pe stadio-

SĂNIILE? t-acsct

îețz) : L (Enaebe. D*obstrs.
Serghe, Plai;ne-R.ac*r=\ X Meta
lul (DaetefexL VMdescn. Ștefan. 
Arsene-Mrhu»; su9*ia : L D. Mă- 
eriș (Metal ai). X G Psrearu <Se. 
sp. 1). X FL Florea ICKȘJ ; schit 
- visle (fete): 1. Olimpia (A. Drag- 
nea, M. Zaharia). X C_S$. (D. Pla
ton. M Anetri) ; srfjtf 2-1 : 1. Șc. 
sp. nr. 1 (Mirun. Ghită—Trandafir), 
X Rapid (Apostn. Ciobanu-Horia) ; 
* visle (băieți) : 1. Metalul (Tănase. 
Foca). X Șe sp. nr. 1 (Chiriță. Eri- 
c-jleseu) ; schif simplu (fete) : 1. A. 
Dragnea 'Oiimoia). 2. I. Stoica 
rC.S.S>: schif 2 f.c. (băieți) : 1. Me
talul (Bobocea. Herlihg). 2. Șc. sp. 
nr. 1 «'Popescu. Purcherea) : 4 + 1 
rame (fete) : 1. Metalul (Cîrnu, Ba- 
laban, Chiță. Neacșu + Șoneriu) ; 
•+1 visle (bă'eți) t 1. Rapid (Com- 
șa, Unguritu. Grigore. Nedelcu+Po- 
pescu), 2. C.S.Ș., 3. Șc. sp. nr. 1 ; 
schif 4 I.c. (băieți) : 1. Șc. sp. 1 (Hu- 
poiu, Popescu, Romanica, kleisch), 
2. Rapid ; schif 4 + 1 visle (fete) : 1. 
Olimpia (Zaharia, Vlad, Ursan, 
Gyorgy+Nedea), 2. Șc. sp. nr. 1.

Clasament- general : 1—2. Metalul
63 p, Șc. sp. nr. 1 63 p, 3. Rapid
58 P, 4. C.S.Ș. 56 p, 5. Olimpia
33 P.

Zilele au 
mai repede 
de tineret, 
echipa noastră Își face 
noua ediție a Campion 
pean pentru formațiile 
ani" și meciul cu sele 
Iară a Albaniei se «nu 
dificil dacă ținem sean 
ți calitățile fizice spec 
lor din această țară.

Ieri, lotul nosti 
o zi plină. Din 
antrenorii n-au 
toți jucătorii vi 
necazuri Ie-a pIN C. C. E

13

• nrreStz

— A ti v*rk ii tn«*-
*ice ; 4*ri si r*rhiți cer*
șt de porții peacr* ei de puțin timp 
simeii șj adnamnsarwl peestar*.

— Ese dreșx ei și toate pirrir’.e 
desem ie de s=-ik»=eie mecanice de 
urcare au intrat de acum in erga- 
n.zarea ș; prevederea noastră. A- 
vem un pian de perspectivă inte
resant și aș zice bc&at, pe care-1 
vom realiza metodic din primă
vara viitoare. Pentru acest sezon — 
dată fiind situația meteorologici 
nefavorabilă și eaiendanii înaintat 
— ne propunem și vom realiza nu
mai o curățire și amenajare care 
să Ie asigure funcționalitatea in 
acest sezon.

— Dar in timpul iernii f
— Am luat măsuri de contractare 

a încă patru mașini de amenajat 
și bătut zăpada și dacă Auto-Trac- 
t-r Brașov ne va da concursul, 
grăbind operațiile necesitate de a- 
ducerea lor din import, chiar din 
această iarnă mârindu-se parcul de 
mașini speciale, sperăm să pregă
tim principalele pi: ti: din Poiana, 
Predeal sau Sinaia, iar cu timpul 
și altele.

Sintetizînd pentru dumneavoastră, 
putem spune că noul sezon se a- 
propie cu vești bune. Povestea cu 
„vara sanie și iarna car" se ade
verește.

Q -2 > ei p

da

ri-—-ee»-.f _  _• •— ț- —
srzl d

5? toe.n. • *-

ce ~~r~ Se !*xea:
Miri® Seri

rtl «i Trw. «e i

Ferecoe
a— 
toeeiaSs

FUt3*2»îit baaoleni, «nora 
e-eăere* ce li s-a acordat 
eeesră rcocramare. dar $•
Be •E'+c-ea dtfieUt re care o au, 
s-~=x pregăti: ea multă atenție pen- 
tr i a se ridica ia vLisarea partene
rii» de joc. Echipa din Buzău are 
eftbrj r-r-ăteri cs exoeriențâ (Badea. 
Pai. fuhasz). care vor contribui ca 
ir si se comporte pe linia frjmoa- 
setor evoluții din campionat După 
antrenamentul de marți, antrenorul 
P Dragomir va alinia, probabil, ur- 
«năwsrea eeh’.nâ i Stelian — Cale- 
lanx PaL Huțuleag. Bodescu — Ba
dea (Toader), Iuhasz — Cramer, Ne
ge eseu, Tozder (Stan), Dobre.

CÎȘTIGĂTORII RALIULUI LOTO-PRONOSPORT
Disputat timp de două zile (sîm- 

bătă și duminică), acest interesant 
raliu a reunit la start 60 de echipaje 
ți s-a bucurat, în ciuda vremii nefa
vorabile. de’ unanime aprecieri. îm- 
pârțițl în două grupe : specială (a- 
vansați) ți normală (începători), con- 
eurenții dih 12 mări centre ale 
țării s-âu reunit, după o etapă 
de concentrare turistică, la Sibiu, de 
unde au pornit îh etapa a doua, cea 
mai dificilă și desigur cea mai spec
taculoasă, întrucît a cuprins și două 
probe speciale i una de viteză (1000 
m, ru start de pe loc), desfășurată 
la Titu șl una de Indemînare, pe un 
traseu special amenajat pe strada 
Clmpinei din București (în apropie
rea Arcului de Triumf), Aceste pro
be speciale, au solicitat mult stăpîni- 
rea de sine, viteza de reacție și în- 
demînarea concurenților.

Iată acum eîȘtigătoriiraliului i

gdrerrs-i; de ieri Fa*5 din merfu! Lotul 
Fotei Th. MACARSCHI

r* de tireret-rezerve a Sportului 
Pe stadionul de la Re- 
■Ul Cornel Drăgușin a 
iul eu următoarea for-

Iordache — Jurcă. Ciugarin, Sa- 
Meș. Tănăsesco — Vișan, Beldeanu — 
M. Sandu. Aelenei, Roznai, Szabados. 

avem ti vedere că arbitru a 
Era. Jenei, antrenor secund la 
e poa:e deduce că a fost vorba 
n jcc-șecalâ. Scor : 4—0 (3—0), 
■j selecțtonabili, in urma golu

rilor nsârcate în ordine de M. Gheor
ghe (autogol), Roznai, Aelenei și 
după pauză, din nou de Roznai, Din 
acest joc am reținut totuși, cîteva 
lucruri bune, adică siguranța lui 
Ciugarin și Sameș, evoluția promi- 
țătoare a lui TănăsesCu, Vișan și 
Aelenei, permanenta mișcare în teren 
a lui Roznai, mereu pe fazâ,_ N-au 
plăcut, în schimb, unele acțiuni ha
zardate ale iui Jurcă, individualis
mul lui Beldeanu, slaba frecvență a 
șuturilor la poartă. În atac, Szabados 
a fost heconvingător, ThP ’M. Sandu 

. (datorită lipsei lui Troi) nu s-a sim
țit în largul său pe extremă. După 
pauză I. Gabriel și Anghelini i-au 
înlocuit pe Iârdacfte -și,1 respectiv!- 
Tânăsescu. Bolikii,. pil s-e prezentat 
la lot.

Joi, lotul de tineret va juca cu 
Progresul.

Constantin ALEXE

->

RELUAREA BALCANIADEI PENTRU REPREZENTATIVELE A DIN NOU IN 
DISCUȚIE

Azi are toc la Skoplje o importan- 
sed:-.;ă i conferința Cupei Balca- 

ee. care inițial fusese fixată la
12 octombrie. Pe ordinea sa de zl
figurează cîteva probleme de Interes 
rr.vir.d activitatea fotbalistică din a- 
ceastă zonă a Europei.

In primul rind, urmează să șe 
stabilească cine va organiza anul vi
itor Capa Balcanică pentru selecțio
natele de tineret. In principiu, forul 
•uzoslav s-a oferit să fie organiza
te rjl acestei noi ediții (a șasea).

în al doilea rînd, vor fi cunoscu
te echipele participante la compe
tiția inter-cluburi 1972/73, vor fi trase 
Ia sorți cele două grupe, va fi alcă
tuit programul jocurilor și vor fi de
semnați arbitrii $i observatorii lor, 
A S A. Tg. Mureș — reprezentanta 
fotbalului nostru la această ediție ■— 
va țti deci care îl vor fi adversarii.

O propunere pentru modificarea 
regulamentului în partea care sta
bilește criteriile de departajare a e- 
chipelor in caz de egalitate de punc- 
‘e, va fi supusă discuției delegaților 
federațiilor. Este vorba de introdu- 

clasament special : 1. Vezeanu Petre 
— București ; 2. Bon jug Dan — Bucu
rești : 3. Leu Nicolaie — Reșița l 4. 
Căpriță Cornel — București ; 5. No
vac Dumitru — București ; 6. Motoc 
Iliâ — București. Clasamentul gene
ral i 1, Constantinescu Lucian — 
București i 2. îoneScu Constantin — 
București | 3. Amărieă Dan — Bucu
rești i 4. Palade Cristian — Bucu
rești ; 5. Ionescu Mihai — București. 
Clasamentul pe clase: Clasa I (DA
CIA i30<j și MOSKVICI) i 1. Palade 
Cristian — București ț 2. Chiriacescu 
Constantin — Breaza j 3. Lodea Tu
dor - Sibiu. Clasa II (DACIA 1100 
și RENAULT MAJOR) i 1. Constan
tinescu Lucian — București | 2. lo- 
nescu Constantin — București | 3. 
Ămărică ban — București. Clasa III 
(SKODA)) i 1. Szâkacs Lăjos — Za
lău ; 2. Băduieseu Polin — București) 
3. Georgescu Ion — București; Cla-
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CITIȚI AZI
IN REVISTA

Q0GQQ0
• Prezentarea meciului Ro

mânia — Albania de dumini
că, din preliminariile C. M.

0 Amănunte de la Pitești 
și Viena, în legătură cu me
ciurile de azi ale echipelor F.C. 
Argeș și Rapid în turtii a! 
doilea a| Cupelor europene.

e Comentarii, clasament, 
echipa săptăminii și echipa 
campionatului, confidențe, no
tele acordate jucătorilor și 
arbitrilor, după etapa a Vlll-a 
a Diviziei A.

• O interesantă anchetă 
tehnică : Cum s-au reflectat 
antrenamentele dintr-un ciclu 
săptăminal în evoluția echipe
lor Dinamo și Steaua în par
tidele de campionat.

o In pagina Diviziei B, cro
nici de la cîteva partide- 
derby, clasamentele golgete- 
rilor pe serii.

• La „Interviul săptămînii", 
antrenorul ploieștean llie Oa- 
nă.

• Rubricile obișnuite : Dia
log eu cititorii, Carnetul scrii
torului, Prim plan, 
tern, Din fotbalul 
nai.

• O pagină de 
extern.

• Numeroase reportaje, ști
ri, fotografii din activitatea 
fotbalistică de peste hotare.

Carnet ex- 
internațio-

Magazin

ARBITRII MECIURILOR
ETAPEI A Xl-a
A DIVIZIEI B

SERIA 1

Politehnica Iași — Delta Tulcea: 
I. TOMA, ajutat la linie de D. Co- 
voran și C. Dimitrievici (toți din
Bacău) ;

Dunărea Giurgiu — Metalul Plo- 
peni : I. HRISAFI, ajutat de A. Pe
tre și D. Matei (toți din București) ;

Clubul Sportiv Tîrgoviște — Pro
gresul București : A. TUDOR (Si
biu), ajutat de M. Dobrin și G. Io- 
pescu (ambți /lip Btașoy) ; (

Ceahlăul P. Neamț — Gloria Bu
zău : I. CIOLAN' (IașiȚT ajutat de
I. Radu și D. Munteanu (ambii din 
Bîrlad) ; „ x

C.F.R. Pașcani — Știința Bacău : 
P. BRĂTĂNESCU (Suceava), ajutat 
de C. Săndulescu (Vaslui) și V. 
Popa (Bîrlad) ;

Metalul București — Politehnica 
Galați : N. ILIESCU, ajutat de N. 
Mihai și I. Nistor (toți din Brașov);

Ș.N. Oltenița — Chimia Rni. Vîl- 
ceâ : M. TUDOR, ajutat, de G. An- 
gheluță și V. Butoi (toți din Bucu
rești) ; . „

F.C. Galati — Progresul Braila : 
V. TOMA, ajutat de C. Ignat și D. 
Radulescu (toți din București).

SERIA A II-A
Minerul Baia Mare — Olimpia 

Satu Mare: I. TIFREA, ajutat de 
Z. Vereș și I. Joldoș (to.ți din Cluj);

Electroputere Craiova — Olimpia 
Oradea : G. VASILESCU II, ajutat 
de S. Marin și S. Brătilescu (toți 
din București) ;

Chimia Făgăraș — Minerul Ani
na : ST. LAZĂR. ajutat de St. Du- 
mitrana și N. Georgescu (toți din 
București) ;

F.C. Bihor — Politehnica Timi
șoara : R. STÎNCAN, ajutat de I. 
Dancu și G. Olteanu (toți din Bucu
rești) :

C.S.M. Sibiu
doara : G. MICLOȘ, 
Roșoga și G. Manta (toți din Bucu
rești) ; . / ,

C.F.R. Timișoara —.Metalurgistul 
Cugir : Z. SZILAGHI, ajutat de O. 
Ciuclea și O. Uihely (toți din Ora
dea) ; _

Gloria Bistrița — Metrom Bra
sov : C. SZILAGHI,' ajutat de G. 
Pop și C. Pais2 (toți din Baia 
Mare) ;

C.F.R. Arad — Metalul Drobeta 
Tr. Severin : V. CATANĂ (Cărei), 
ajutat de M. Pop și Z. Revesz (am
bii din Satu Mare).

Corvinul Hune- 
ajutat de I.

cerea unui nou criteriu, după cel al 
punctelor și' golaverajului (prin scă
dere) și înainte de cel al tragerii 1ȘV 
sorți i rezultatele directe dintre e- 
chipeie aflate la egalitate.

Deosebit de interesantă se anunță 
discuția în jurul propunerii federa
ției turce de a se relua Cupa Balca- 
canică pentru echipele naționale A. 
Această problemă a mai figurat pfe 
ordinea de zi a altor conferințe, dar 
de fiecare dată a suferit amînări. Se 
speră că acum își va găsi soluționa
rea în sensul pentru care optează șl 
federația noastră i reluarea acestei 
interesante competiții. De menționat 
că propunerea turcă este făcută pe 
trei variante : cu participarea a 6, 
5 și 4 țări.

Delegatul federației noastre la con
ferință esta tov. Ștefan Socaciu, pre
ședintele comisiei centrale de com
petiții.

In aceeași zi, Ia Skoplje se dispută . 
returul finalei Cupei Balcanice 1971/ 
72, Vardar Skoplje—Trakia Plovdiv
(0—5 în tur).

sa IV (FIAT 850) i 1. Gheorghe Mi» 
hail — Reșița', 2. Kiss Arpad — 
București ; 3. larca Dan — Bucure
ști. Clasa V (FIAT 600 și TRABANT) I 
1 Gadi Petru — Tg. Mureș s 2. Mă- 
covei Dan — București J 3. Vladu 
Ion — Tr. Severin.

PREMIILE CONCURSULUI
PRONOSPORT NR. 43 DIN 22 

OCTOMBRIE 1972

CATEGORIA I : (13 rezultate) 9,10 
variante a 11.016 lei

CATEGORIA a II-a : (12 rez.nl» 
tate) 4,37.65 variante a 275 lei

CATEGORIA a III-a (11 rezul
tate) 6.737,80 variante a 27 lei

Rubrică redactată de LOTO —• 
PRONOSPORT

Pon.net


VIZITA PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DE STAT,
NICOLAE

(Urmare din pag. 1)

La ceremonia sosirii participă 
personalități de seamă ale vieții 
politice belgiene : Van Boogaert, 
prim-vicepreședinte al Senatului, 
A. Van Acker, președintele Came
rei Reprezentanților, G. Eyskens, 
primul ministru, A. Cools, viceprim- 
ministru. P. Harmel, ministrul afa
cerilor externe, A. Vranckx, minis
trul justiției, L. Nameche, ministrul 
prevederilor sociale, H. Simonet, 
rrtjnistrul afacerilor economice, alte 
persoane oficiale, precum și I. A- 
driaenssen, ambasadorul Belgiei la 
București. Iau parte, de asemenea, 
înalt? demnitari belgieni, care !i 
vor însoți pe oaspeții români în 
cursul vizitei lor — general-loco- 
tenent Ludovicus Teysen, aghiotant 
al regelui, Jacques Graeffe, amba
sador al Maiestății Sale Regale, 
maior Bem Jose Charlier, ofițer al 
regelui.

Sînt de fată Alexandru Lăzărea- 
nu, ambasadorul României în Bel
gia, și membri ai ambasadei.

La coborîrea din avion, pi*eșe- 
dintele Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, și soția, Elena 
Ceaușescu, sînt întîmpinati de Ma
iestățile Lor Regale, Regele și Re
gina Belgienilor, Baudouin și Fa- 
biola.

Președintele Nicolae Ceaușescu șl 
suveranul' belgian se salută cu 
cordialitate, își string călduros 
mîinile.

Regele Belgiei șl șeful statului 
român iau loc, apoi, pe un podium 
special amenajat. Răsună acordurile 
imnurilor naționale ale celor două 
țări.

Cei doi șefi de stat trec în re
vistă garda de onoare reprezentînd 
toate armele, în ținută de paradă, 
care prezintă onorul.

îh încheierea ceremoniei, preșe
dintele Nicolae Ceaușescu și Regele 
Baudouin se retrag în salonul ofi
ciat unde se întrețin cu cordiali-

CEAUȘESCU, IN 
tate. Președintelui Consiliului de 
Stat și tovarășei Elena Ceaușescu 
le sînt prezentate aici persoanele 
oficiale belgiene venite in înUmpi- 
nare. La rîndul său, șeful statului 
român face prezentarea personali
tăților care îl însoțesc: Ilie Verdeț, 
Ceorge Macovescu, loan Avram.

Conducătorii României și Belgiei 
iau loc, după aceea. într-o mașină 
escortată de motocieiiști. îndrep- 
tindu-se spre Bruxelles. Pe mari 
artere, pe frontispiciul unor impu
nătoare clădiri, vedem H-uturmâ 
tricolorul românesc.

Coloana de mașini străbate lar
gile artere ale orașului. Se 
de departe silueta grațioasă a Co
loanei Congresului, ridicată în anul 
1359. în semn de omagiu adus 
Congresului Național din 1331. Pri
virea este reținută de monumen
tala clădire a primăriei orașului, a 
cărei dantelărie in piatră pare de 
o frumusețe ireală.

Cortegiul oficial se oprește la 
Palatul Re cal, unde se află reșe
dința înalțBor oaspeți. Aid. în ini
ma capitalei, se află numeros lo
calnici. virstnici și tineri. Sfat! lo
cuitori ai capitalei, care afEad de 
sosirea in Belgia a presedtatefaai 
Consiliului de Stat al 
ținut să-1 tntimpme, să-l «etate 
călduros și să-i ureze bun sosit pe 
pămintul țării lor. El rostesc, cu 
caldă simpatie. cuvintele _Vîve 
Ceaușescu, V.ve la Rotznsnie*
(..Trăiască Ceaușescu. trăiască
România*).

în marea piață a Palatulm. o 
fanfară militară ș: detașa—ale 
forțelor terestre dau oc-xul șefu
lui statului român. Se trag salve 
de tun.

*
Președintele Consiuului de Stat. 

Nicolae Ceaușescu. împreună cu 
persoanele of: riale care îl însoțesc, 
a depus, marți Ia amiază, o coroană 
de garoafe roșii și albe la Morm’n- 
tul soldatului necunoscut. Pe pan
glica tricoloră era scris : „Din par-

BELGIA
tea președintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România’.

Pină Ia desfășurarea acestui mo
ment solemn, coloana prezidențială, 
însoțită, de la Palatul Regal, de o 
gardă călare a soldaților în fru
moase costume, a străbătut o arte
ră deveutâ un adevărat culoar viu, 
format din locuitori ai capitalei 
sosiți să-1 ta ti mp ine pe înaltul 
oaspete.

La ceremonie au participat P. 
Vandenbboeynants, ministrul apără
rii naționale, colonel L. Nerinck, 
comandantul militar al provinciei 
de Brabant. L. Cooremans. primâ
nd orașului Bruxelles, alte per
soane oficiale.

Au luat parte, de asemenea, per
soanele oficiale române, precum șl 
ambasadcrul țării noastre în Bel
gia
_ După depunerea coroanei de 
flori, șeful statului român a păstrat 
up moment de reculegere.

Presedmtele Nicolae Ceaușescu a 
fcșt tavitat să aprindă flacăra a- 
mintirii. în timp ce muzica militară 
intona cntecul „Ultima gardă*.

Șeful statului român a semnat 
apoi în Cartea de aur.

★
La Castelul Regal Laeken a

>:'.e-.r.;-a*.ea sc’r.im- 
baM de decorații între președin
tele O—iîiului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, și Maiestatea Sa Bau
douin. regele Belgienilor.

Preșec-r. tele Nicolae Ceaușescu a 
înminaț suveranului belgian ordi
nul jSteaua Republicii Socialiste 
România clasa I".

La rîndul său, regele Baudouin 
a îrminat președintelui Nicolae 
Cerașeecn «Marele colan al ordi
nului Leopold’.

PE VELODROMUL OLIMPIC DIN CIUDAD DE MEXICO

VA REUȘI EDDY MERCKX
SA PARCURGĂ ASTAZI
50 km INTR-O ORA? 8 ÎAA 

n V SAM,

tehnici, medici, 
de un numeros

însoțit de consilieri 
maseuri, mecanici și 
„pluton" de ziariști (peste 70 !), super- 
campionul ciclismului mondial — bel
gianul Eddy Merckx — a sosit la 
Ciudad de Mexico. Motivul este cu
noscut Marele rutier vrea să-și a- 
dauge în strălucitorul său palmares 
— așa cum au făcut-o înaintașii de 
renume Fausto_ Coppi, Jacques _An- 
quetil, Roger 
recordman ai

Riviere — și titlul de 
orei. Pentru aceasta, el

DE MEXICO (Ager- 
Din cauza timpului ne- 

‘ Eddy
cu 24 de ore

CIUDAD 
pres). --------------- .
favorabil, ciclistul belgian 
Merckx a aminat _
tentativa șa de doborire a recor
dului mondial al orei, pe care ur
ma să o efectueze în cursul zilei 
de marți. Dacă timpul va per
mite, Merckx se va lansa pe 
pista velodromului olimpic astăzi 
la ora 9 dimineața (ora locală).

și specialiștii au decis că velodro
mul olimpic de la Ciudad de Mexico 
(altitudine t 2240 m), pe care și-a 
realizat performanța și actualul re
cordman, danezul Ole Ritter, are pu
teri miraculoase, aerul rarefiat fiind 
un aliat în temerara 
trece granița celor 50 
de alergare.

Povestea recordului ___  _ ___ ,__
cu 79 de gnl, In,, urmă, la 11 mai 1893, 
cîn’d părintele ciclismului, Henri Des- 
grange; teT care în 1903 a înființat 
„Turul ■ Franței", a stabilit pe pista 
velodromului Buffalo (al cărei direc
tor ă fost Tristan Bernard) din Paris 
prima performanță t 35,325 km. Sute 
de tentative au fost efectuate de a- 
tunci, dar numai 22 au fost încunu
nate do succes. 16 mari rutieri și 
pistarzi au reușit să-și înscrie nume
le în «cest, palmares — alături de

tentativă de a 
km într-o oră

orei a început

lui Henri Desgrange — de- 
în cea 
durată, 
publi-

acela al _ _
venind recordmani ai lumii 
mai rapidă probă solitară de 
Cercetînd tabelul pe care-1 
căm mai jos se poate observa că o 
singură dată, în 1898, recordul a tra
versat Oceanul, rămînîr.d timp de 7 
ani în posesia americanului W. W. 
Hamilton. Momentele importante ale 
istoriei acestui record au fost: tre
cerea graniței celor 40 de km de către 
Hamilton (vă imaginați că, în condi
țiile anului 1898 — biciclete foarte 
grele, experiență redusă, velodrom 
rudimentar construit — să poți aler
ga Intr-o oră peste 40 km constituia 
o performanță chiar mai senzațională 
decît a obține astăzi peste 50 km!), 
stabilirea a trei recorduri în anul 
1913, disputa Marcel Berthet (Fran
ța) — Oscâr Egg (Elveția), 
dus la corectarea de 6 ori a 
dului. Performanța care n-a 
îndemîna unor ași ai sportului 
dale (Bartali, Bobet, Poulidor, 
mondi ș.a.) a aparținut ciclismului 
francez de 12 ori, celui italian și el
vețian de cîte trei ori, celui belgian 
de două ori, iar celui din S.U.A., 
Olanda și Danemarca cîte o dată. Pe 
rînd, velodroamele din Paris (Buffalo) 
și Milano (Vigorelli) au 
tentative reușite, acum la modă fiind 
velodromul olimpic de la Ciudad de 
Mexico. Lunile cele mai. 
se în recorduri ale orei ____=__.
septembrie (5) și octombrie (5). Ur- 
mcază iunie (3),. iulie și noiembrie 
(2), mai (1).
"Râcordul orei a fost deținut cel 
mai mult timp de Oscar Egg (din 
1914 pină în 1933), Fausto Coppi (din 
1942 pînă în 1956) și Roger Riviere 
(din 1958 pînă în 1967).

Născut la 17 iunie 1945 la Meensel 
Kiezegem (Belgia), Eddy Merckx — 
cel de la care se așteaptă din clipă 
în clipă un nou record al lumii în

care a 
recor- 

fost la 
cu pe- 

Gi-

găzduit 18

prodigioa- 
august (5),

EVOLUȚIA RECORDULUI
Henri Desgrange (Franța) 
lules Dubois (Franța) 
Van den Eynde (Belgia) 
V -W Hamilton (S:U.A.) 

-S Petit Breton (Franța) 
larcel Berthet (Franța) 
)s< ar Egg (Elveția) 
larcel Berthet (Franța) 
iscar Egg (Elveția)

Marcel Berthet (Franța) 
Oscar Egg (Elveția)
Maurice Richard (Franța) 
Giuseppe Olmo (Italia) 
Maurice Richard (Franța) 
Frans Slaats (Olanda)
Maurice Archambaud (Franța) 
Fausto Coppi (Italia)
Jacques Anquetil (Franța) 
Ercole Baldini (Italia)
Roger Riviere (Franța) 
Roger Riviere (Franța) 
Ferdinand Bracke (Belgia) 
Ole Ritter (Danemarca)

AȘII RACHETEI ÎNAINTEA ULTIMULUI ASALT

CINE VA CIȘTIGA
MARELE PREMIU?

INDOOR-UL VA DECIDE
Tenisul pare să fie sportul marilor 

surprize !.„ Una dintre acestea, chiar 
de prima mărime, s-a produs cu 38 
de ore în urmă, pe terenul central 
de la Real-Club din Barcelona, clnd 
speranțele Infocaților suporteri ai 
asului spaniol Manuel Orantes au 
fost spulberate în neant Trofeul „in
ternaționalelor* Spaniei n-a rămas 
acasă, ci intră în posesia asului ceho
slovac Jan Kodes, care înregistrează 
astfel primul său succes de prestigiu 
din actualul sezon. Era și timpul, 
fiindcă turneul barcelonez este ulti
mul concurs in aer liber și deci sin
gurul care mai putea fi apreciat 
după canoanele clasice, ale zgurei 
sau gazonului. De aci încolo, tenis- 
menii intră sub cupola sălii, jucînd 
pe terenuri de parchet sau plastic, 
sppuși deci altor legi ale sportului 
cu racheta.

Victoria lui Kodes — obținută „in 
extremis" — are o pondere deose
bită și în clasamentul Marelui Pre
miu—F.I.L.T., al cărui circuit de tur
nee intră acum în ultima 
dreaptă. Este stopat Orantes,

linie 
___ J__  ___ ______________ . deci, 
care amenința să se apropie la mai 
puțin de o sută de puncte de actua
lul lider, Ilie Năstase. Iată că ace
lași Kodes — care-1 eliminase pe ju
cătorul român în semifinalele tur
neului — îi face acum un real ser-

viciu, învingîndu-1 pe cel mai peri
culos rival.

Desigur, ultimul cuvînt nu este 
spus In acest Mare Premiu, atît de 
intens disputat. Lupta continuă să 
se dea, In principal, în cadrul aces
tui formidabil trio Năstase—Orantes— 
Smith, cei care s-au și schimbat la 
conducerea clasamentului, pe par
cursul suitei de întreceri non-stop. 
La Barcelona, Ilie Năstase și Stan 
Smith și-au apărat pozițiile pînă în 
etapa penultimă. Mai departe, nu s-a 
putut.. Probabil că efortul — fizic și 
psihic — depus cu o săptâmînă în 
urmă la finala „Cupei Davis" 
să-și fi spus aci cuvîntul. Cintărind 
rezultatele obținute (Năstase învins 
de Kodes; Smith de Orantes) avem 
următoarea ordine teoretică în ulti
mul turneu : 1. Kodes, 2. Orantes, 
3. Năstase, 4. Smith. Este, desigur, 
ordinea dată și de forma lor actuală.

Cum am mai spus, lucrurile se vor 
schimba in condițiile de joc „indoor". 
Aci, abilitatea recunoscută a lui Ilie 
Năstase ar trebui să-1 ferească de 
noi pericole ta apărarea poziției sale 
de fruntaș. EI este specialistul recu
noscut al suprafețelor de joc varia
bile, In care virtuozitatea cu care 
manevrează racheta îi acordă un as
cendent asupra adversarilor săi, mai 
ienți in acomodare. Dar, nu vrem să 
mai riscăm pronosticuri...

Oricum, este bine să reținem 
viitoarele mari etape ale maratonu
lui tenisistic. In săptămina actuală, 
este un moment de „respiro". Numai

... h"- \

Pentru Jan Kodes întrebarea din 
titlul nostru se pune numai la per
soana a treia... Iată-l pe asul ce
hoslovac meditînd parcă 
sele pierdute în actualul 
care Barcelona a fost o 
divă excepție.

la șan- 
sezon, in 
prea tar-

Foto î C.T.K.

m
s

i

&

antrencment. efectuat pe velodromul olimpic din Ciudad de 
iy .Merckx discută cu fostul recordman al orei, francezul 

Telefoto: A. P. — Agerpres
După uitin 
Mexico. t'< 
Jacques AnquetU.
proba celor 60 de ml-----
talent care a uluit lumea, dublat de 
un caracter dirz. Marele Eddy are în 
palmares titlul mondial la amatori 
si, apoi, la profesioniști, a cîștigat da 
4 ori „Turul Franței* (1969, 1970, 1971 
șl 1972), de 3'Ori „Turul Italiei* (1969, 
1970, 1972), precum șl o serie de cla
sice, printre care „Trofeul Baracchi*, 
Milan — San Remo, Paris — Roubaix. 
Ii mai lipsește poate. Bordeaux — 
Paris, dar cursa aceasta se face, deobi- 
cei, spre sfîrșitul

Pentru atacarea 
Eddy s-a pregătit 
știință i-au testat 
gen, starea de oboseală după sezonul 
în care a cîștigat aproape totul, po
sibilitatea de adaptare la altitudine. 
Constructorul italian de biciclete Er
nesto Colnago se află cu el, la Ciu
dad de Mexico, pentru a-i face even
tuale modificări la supla mașină care 
cîntărește cu puțin peste 5 kg. Se 
pare că doar timpul (plouă și la 
Mexico...) opune o ultimă rezistență 
asului pedalei. Dar, va renunța și 
el...

în programul de azi

32 DE MECIURI

ÎN CUPELE

OREI

circuitului (Nottingham
13—18 noiembrie).

Deci, la sfîrșitul celei

și Londra,

T__  ___  de a doua
decade’ a lunii viitoare, va fi cunos- 

'cut cîștigătorul Marelui Premiu—
F.I.L.T. Speranțele noastre și apre
cierile specialiștilor converg în a-i 
acorda lui Ilie Năstase prima șansă.

PE PRIMELE LOCURI
După ultimul concurs in i 

rile fruntașe în clasamentul I 
torii :

1. I. Năstase (România)
3. S. Smith (S.U.A.) 459 p ; ■ 
Gimeno (Spania) 283 p ; 6. 
(S.U.A.) 249 p ; 8. A. Pattison

182 p; 10—11, C. Richey (* "

aer liber (Barcelona — cat. A), pe locu- 
Marelui Premiu — F.I.L.T. se afla urmă-

530 p : 2. M, Orantes (Spania) 468 p; 
4. J. Kodes (Cehoslovacia) 295 p ; 5- A.
R. Hewitt (R.S.A.) 278 p ; 7. J. Connors 

i (Rhodesia) 196 p : 9. T. Gorman (S.U.A.) 
(S.U.A.) și P. Proisy (Franța) — 161 p.

Actorii 
primului

pentru organizatori, însă, 
joacă pe altă scenă, cea a 
concurs din „Cupa Dewar", la Edin
burg. Marele Premiu își reia cursul 
în sala Coubertin, la Paris, acolo 
unde își semna ultima etapă anul 
trecut. Parizienii vor vedea pe pro
tagoniștii marelui tenis în 
zile ale lui noiembrie. Z 
rîndul 
(6—11
tanică, 
„Cupa

‘ i primele 
Apoi, va fi 

celor dip țapitala Suediei 
noiembrie) și din insula bri- 
ultimele concursuri pentru 

Dewar" fiind integrate și ele

<<5- <4^ ■

Bineînțeles, dacă eclipsa de formă, 
ce pare să nu-1 fi părăsit nici la 
Barcelona, se va fi încheiat între 
timp. Și bineînțeles, dacă resursele 
fizice necesare pentru un asemenea 
uriaș efort nu se vor epuiza...

Toți fruntașii întrecerii — învin
gător și învinși — se vor întoarce la 
Barcelona la sfîrșit de noiembrie. 
Acolo, de data aceasta pe teren aco
perit, are loc tradiționalul „Turneu 
al campionilor", care încheie sezo
nul de tenis ’72.

Radu VOIA

carierei.„ 
recordului orei, 

intens. Oameni de 
consumul de oxi-

EUROPENE

Hristache NAUM

Paris • Buffalo 11. 5.1893 35,325 km __ _
Paris Buffalo 31.10.1894 38,320 km 2895 m —
Paris Muncipale 30. 7.1897 39.240 km 1020 m 3.915 m
Denver 9. 7 1898 40,781 km 1541 m 5.456 m
Paris Buffalo 24. 8.1905 41,110 km 329 m 5.785 m
Paris Buffalo 20 6.1907 41,520 km 410 m 6.195 m
Paris Buffalo 22. 8.1912 42.360 km 840 m 7.035 m
Paris Buffalo 7. 8.1913 42,741 km 381 m 7.416 m
Paris —Buffalo 21. 8.1913 43,525 km 784 m • 8.200 m
Paris—Buffalo 20. 9.1913 43,775 km 250 m 8.450 m
Paris—Buffalo 18. 6.1914 44,247 km 472 m 8.992 m
Saint—Trond 29. 8.1933 44,777 km 530 m 9.452 m
Milano—Vigorelli 31.10.1935 45,090 km 315 m 9.765 m
Milano—V igorelli 14.10.1936 45,325 km 235 m 10.000 m
Milano—Vigorelli 29. 9.1937 45,485 km 160 m 10.160 m
Milano—Vigorelli 3.11.1937 45,767 km 282 m 10.442 m
M ilano—V igorel li 7.11.1942 45,848 km 81 m 10.523 m
Milano—Vigorelli 29. 6.1956 46,159 km 311 m 10.834 m
M i 1 an o—V igo rel 1 i 19. 9.1956 46,393 km 234 m 11.068 m
Milano—Vigorelli 18. 9.1957 46,923 km 530 m 11.598 m
Milano—Vigorelli 23. 9.1958 47,346 km 423 m 12.021 m
Roma—Vel. olimpic 30.10.1967 48,093 km 747 m 12.768 m
Mexico—Vel. olimpic 10.10.1968 48,653 km I 560 m 13.328 m

In prima coloană a tabelului se aEă Înscrise numele recordmanilor și țara ; în cea de a doua — locul (orașul și ve
lodromul) unde a fost realizată performanța: în cea de a treia — data obținerii recordului: In cea de a patra — rezultatul; în 
oea de a cincea — diferența în metri față de vechiul record și în cea de a șasea — diferența în metri față de primul record.

PRIMUL CONGRES BALCANIC DE MEDICINĂ SPORTIVĂ

Iată-ne. așadar, într-o altă 
„miercure de foc“, în care pe a- 
fișul fotbalistic Internațional dnt 
programate primele jocuri djn 
turui al II-lea al cupelor euro
pene. Două echioe românești sus
țin partide dificile : în C.C.E., 
F.C. Argeș întîlnește pe renumita 
Real Madrid, iar Rapid București, 
în ..Cupa cupelor*, susține în ca
pitala Austriei meciul cu valo
roasa formație Rapid Viena,

Citeva partide — în care nu sînt 
exclus* surprizele — se anunță 
deosebit de atractive. în C.C.E. 
programul este incomplet : deți
nătoarea trofeului. Ajax Amster
dam nu intră încă in competi
ție, deoarece nu-și cunoaște ad
versarul ; ei va fi hotărît tot as
tăzi după reiucarea Panathinaîkos 
Atena — ȚS.K.A. Sofia, partidă 
Ia care va fi prezent ca observa
tor și antrenorul olandezilor, Ște
fan Covad.

Să vedem care sînt jocurile cele 
mai interesante din turul secund. 
Spartak Trnava. care s-a califi
ca* direct. întîlnește redutabila 
formați* belgiană Anderlecht : 
campioana Angliei. Derby County, 
va juca cu Benfica, echipă care 
arată o mare formă în campiona
tul Portugaliei ; Celtic Glasgow va 
înfrunta pe Ujpesti Dozsa ; Dina
mo Kiev pe Gomik Zabrze ; Ju
ventus Torino pe F.C. Magdeburg 
etc.

în Cupa cupelor, cele mai Im
portante meciuri par a fi Legia 
Varșovia — A. C. Milan, Atletico 
Madrid — Spartak Moscova, F.C. 
Carl Zeiss Jena —- Leeds United 
?i Sparta Praga Ferecvaros Bu
dapesta.

In fine, în Cupa U.E.F.A. sînt 
" programate 16 întîlniri, dintre care 

menționăm pe cele mai atractive : 
Dynamo Berlin — Levski Spartak, 
Steaua roșie Belgrad — Valencia, 
Norrkdping — Internazionale. 
Beroe — Honved, O.F.K. Belgrad 
— Feyenoord, Vitoria Setubal — 
Fiorentina. Las Palmas — Slovan 
Bratislava.

32 de meciuri 
rejucarea de la 
gramate astăzi,
zultatele și... surprizele.

DATELE JOCURILOR
ECHIPELOR ROMÂNEȘTI 

IN C. C. E.
Șl CUPA CUPELOR

LA BASCHET
zile ne mai despart de 
competițiilor europene, in-

Puține 
startul 
tercluburi, dotate cu trofee oferite 
de unele ziare de sport : Cupa cam
pionilor europeni la băieți (l’Equipe
— Paris) și la fete (Naroden Sport
— Sofia), Cupa cupelor la băieți 
(Prezglad Sportowy — Varșovia) și 
la fete (Sportul — București). A- 
propierea interesantelor întreceri 
este marcată de antrenamente din 
ce în ce mai serioase, de verificări 
tot mai dese, dar și de un schimb 
intens de corespondență în scopul 
stabilirii datelor definitive de dis
putare a meciurilor.

în ceea ce privește formațiile 
românești, trei dintre ele au înche
iat faza pregătirilor organizatorice 
și așteaptă zilele în 
confrunta în turul inaugural al 
competiției respective.
C.C.E. Dinamo va juca cu campioa
na Finlandei, Knorr Stars Honka 
Tapiola, la 4 noiembrie la București 
și la 15 noiembrie la Tapiola. Ar
bitrii partidei din capitala țării 
noastre vor fi V. Gancev (Bulgaria) 
și T. Rendan (Turcia). în Cupa cu
pelor, formația masculină Steaua 
va evolua la 9 noiembrie în Israel, 
la Ramat Gan, în compania echipei 
Maccabi (arbitri P. Evangelatos — 
Grecia și G. Ptschera — Austria) 
și la 15 noiembrie la București ; 
baschetbalistele de la I.E.F.S. vor 
întîlni pe Spartacus S.C.K. Anvers 
la 9 noiembrie la Anvers (arbitri 
E. Atlas — Israel și A. Șoilev — 
Bulgaria) și la 18 noiembrie la 
București.

Singurele cu situație încă nedefi
nitivată sînt reprezentantele Româ
nie în C.C.E., baschetbalistele de la 
Rapid, care trebuiau să joace cu 
Maccabi Tel Aviv înainte de 1 no
iembrie (primul joc, la Tel Aviv) și 
de 18 noiembrie (la București). Clu
bul Maccabi a solicitat, însă, clu
bului Rapid să susțină ambele par
tide la București, în zilele de 9 și 
11 noiembrie. Cum o schimbare a 
locului de desfășurare a întîlniri- 
lor impune aprobarea forului diri
guitor la baschetului, conducerea 
clubului Rapid a făcut demersurile 
necesare în acest sens și așteaptă 
acum răspunsul F.I.B.A.

care se vor

Astfel, în

ÎN „C.C.L“ LA POLO
La Atena au continuat întreceri

le contînd pentru turul I al „Cupei 
campionilor europeni" la polo. Iată 
rezultatele: O.S.C. Budapesta — 
Pelikan Club Valenciennes 15—2 ; 
Partizan Belgrad — Ethnikos Pi
reu 11—5 ; S.K.S. Stockholm — 
Helsingin Uimarit 9—1 ; Ethnikos 
— Istanbul 8—4. Clasament : 1.
Partizan 10 p, 2. Ethnikos 8 p, 3. 
O.S.C. Budapesta 6 p, 4. S.K.S. Stock
holm 6 p, 5. Pelikan Club 2 p, 6. 
Helsingin Uimarit 2 p, 7. Istan
bul 0 p. Sînt în curs de desfășurare 
ultimele meciuri, după care urmea
ză să se facă tragerea la sorți pen
tru grupele semifinale ale compe
tiției.
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VICTORIILE SOCCERULUI DIN LUXEMBURG
Fotbaliștii din Luxemburg au ob

ținut, recent, citeva rezultate fru
moase. Să notăm, In primul rînd, 
victoria obținută ta cadrul prelimina
riilor C.M. asupra reprezentativei 
Turciei ; apoi, reușita juniorilor 
fața echipei similare a Islandei, 
preliminariile „Turneului U.E.F.A.".

Comentînd rezultatul partidei 
Luxemburg—Turcia, corespondentul 
agenției „France Presse" subliniază 
comportarea bună a jucătorilor din 
formația Marelui Ducat care au ob
ținut victoria cu 2—0. Atacînd insis
tent în primul sfert de oră și profi- 
tînd de nervozitatea fotbaliștilor 
turci, gazdele au reușit să înscrie 
două goluri în decurs de numai două 
minute. Scorul a fost deschis în min. 
14 de Dussier și majorat în min. 16 de 
Braun.

Au jucat formațiile : LUXEM
BURG : Zender — Kirchens, Flenghi, 
Jeitz, Dagrava, Trierweiller, Pilot, 
Weis, Martid, Braun, Dussier ; TUR
CIA : Yasin — Ekrem, Tuncay, Ozer, 
Zekkeriya, Corsal, Mehmet, Ziya, 
Osman, Goekmen, Ender.

• în partida pentru 
U.E.F.A.*, selecționata de 
Luxemburgului a Învins, 
propriu, formația Islandei cu 
(1-1).

„Turneul 
juniori a 

pe teren 
i 2—1 Schimb de fanioane și buchete de flori înaintea meciului Luxemburg 

Turcia. In stingă, Josy Kirchens, căpitanul echipei învingătoare.

CAMPIONATE... CAMPIONATE...
SPANIA (etapa a 7-a) : Echipa 

Real Madrid, viitoarea adversară 
a formației F. C Argeș Pitești în 
„Cupa campionilor europeni", a 
jucat în deplasare cu Saragossa, cu 
care a terminat la egalitate : 0—0. 
Alte rezultate : Valencia 
2—2 ; Deportivo Coruna
2— 0: C.F. Barcelona - 
Bilbao 1—0 ;
Real Sociedad 
Malaga 1—3 ;
3— 1 ; Burgos 
Granada — 
2—2. Clasament: 1. C.F. 
lona — 13 p; 2. Saragossa — 10. p; 
3. Espanol Barcelona — 9 p... 8 — 
Real Madrid — 8 p.

Oviedo
- Betis 
Atletico 

Atletico Madrid — 
2—1 : Las Palmas — 
Gijon — Celta Vigo 
— Castellon 2—1 ; 
Espanol__ Barcelona

Barce-

tru a folosi o expresie din ciclism, 
și cele patru au șansele cele mai 
mari să se califice pentru turul ur
mător. Corintians este liderul gru
pei C, în timp ce Atletico Belo 
Horizonte, deținătoarea titlului, 
joacă tot mai bine și Botafogo 
cade tot mai mult. Nimic nu mai 
merge în echipa lui Jairzinho 1 în 
sfîrșit, în grupa 1 , Fluminense și 
Gremio Porto Alegre merg spre

calificare. în spatele lor, Santos 
tot mereu în criză de formă.

Iată clasamentele : GRUPA A — 
America Rio de Janeiro 12 p, Vas
co da Gama și Internacional 10 p, 
Sao Paulo și Bahia 8 p; GRUPA 
B —- Cruzeiro 14 p. Curitiba 13 p, 
Palmeiras și Flamengo 12 p; 
GRUPA C — Corintians 11 p, 
Santa Cruz 10 p, Atletico 9 p, Na- 
cional 8 p ; GRUPA D — Flumi
nense și Gremio 12 p, Santos și 
Ceara 10 p.

GLASGOW RANGERS TRECE LA OFENSIVĂ!

La Atena s-a desfășurat recent 
primul Congres balcanic de medi
cină sportivă. Organizat de Fede
rația elenă de specialitate, congre
sul a reunit circa 150 de partici
pant!, care au dezbătut teme de 
mare interes pentru mișcarea spor
tivă.

în deschiderea reuniunii, prof. dr. 
doc. Florin Ulmeanu, vicepreședin
te al F.I.M.S., a prezentat raportul 
„Evoluția medicine! sportive !n ță
rile balcanice" urmat de scurte in
formări pe aceeași temă expuse de 
reprezentanții fiecărei țări. în șe
dința de după-amiază delegația 
greacă (raportor dr. M. Llonngas) a 
făcut cunoscut un amplu material 
documentar consacrat problemelor 
de traumatologie sportivă.

Tema „Femeia și sportul" (rapor
tor dr. L Drăgan) a făcut obiectul 
unui număr de 8 comunicări ale 
specialiștilor români, tratînd o ser 
rie de aspecte electrocardiografice, 
electromiografice, endocrino-meta- 
bolice, neuro-musculare și modifi
cări osoase la tinere canotoare, ba
zate pe o cazuistică foarte bogată 
și încheiate cu concluzii practice 
prețioase. Colegii Iugoslavi s-au o- 
cupat de problema „Principiile de 
orientare sportivă a tinerilor" (prof. 
A. Sef — Ljubljana), iar "«i bul
gari au supus .ezbaterii „Evolua
rea funcțională a sportivului", te
mă însoțită de un foarte amplu 
studiu statistic.

în ședința finală prof. N. Agkun 
(Turcia) a expus raportul „Alimen
tație șl sport", iar ir. A. Partheniu

(România) lucrarea „Probleme ale 
metodologiei investigației în meca
nismele fiziologice integrative ale 
funcției motrice" și studiul „Indi
catori electrofiziologici cardinali ai 
neuro-dinamicii cerebrale".

Lucrările prezentate, dezbaterile 
purtate pe marginea lot, au relevat 
înalta ținută științifică a congresu
lui. Adăugind la toate acestea a- 
portul adus de dr. Ada Deculescu 
(România), secretara congresului, 
putem aprecia că medicina noastră 
sportivă s-a aflat la înălțime, fapt 
relevat în concluziile ședinței de 
dr. N. Papareskos, președintele Fe
derației elene de medicină sportivă.

dr. I. DRAGAN
directo-ul Centrului de medicină 

sportivă

(Împreună eu 
Atena) sint oro- 
Să așteptăm re-

IN
LIGII

„CUPA
ENGLEZE"

24 (Agerpres). — în 
„Cupei ligii

LONDRA, 
cadrul turului trei al 
engleze" s-a disputat a doua reju- 
care a meciului dintre formațiile 
Sheffield United și Charlton Athle
tic. După 90 de minute de joc sco
rul a fost alb i 0—0, în prelungiri 
victoria revenind cu scorul de 1—0 
fotbaliștilor de la Sheffield United. 
Echipa învingătoare va întîlni în tu
rul pa -u a. competiției pe Arsenal 
Londra.

FRANȚA (,upa ■ 12-a>: Melz- 
Nantes 0—2 ; St. Etienne — Valen
ciennes 3—2 ; Nice — F. C. Paris 
3—2 ; Red Star — Rennes 2—0 ; 
Ajaccio — Marseille 1—0. Clasa
ment : 1. Nice — 21 p; 2. Nantes 
— 16 p; X St Etienne — 15 p.

BRAZILIA: Datorită vicoriei
cu 1—0 asupra formației Remo, 
formația F. C. America din Rio 
de Janeiro a confirmat forma sa 
actuală bună și a luat conducerea 
ta grupa A a campionatului brazi
lian. Munca cunoscutului antrenor 
Otto Gloria începe să-și arate roa
dele. Asta ta timp ce F. C. Sao 
Paulo, mal puțin fericită, a pierdut 
la Bahia și a fost ajunsă de adver
sara sa. în grupa B, Cruzeiro a 
reușit să smulgă un punct lui Pal
meiras și păstrează primul loc în 
fața Curitibei. Flamengo șl Pal- 
me’ras au prins și e’e roata, pen-

Sînt cunoscute neregulile petre
cute pe stadionul din Barcelona în 
timpul și după încheierea partidei 
Glasgow Rangers — Dinamo Mos
cova, finala „Cupei cupelor". După 
cum se știe suporterii echipei sco
țiene nu numai că au provocat dis
trugeri stadionului, o construcție 
nouă, dar au avut și o comportare 
complet nesportivă. Au urmat acele 
discuții în cadrul U.E.F.A., memo
riul înaintat de clubul din Mosco
va și sancțiunile date de forul su
prem al fotbalului european, cul- 
minînd cu suspendarea formației 
din Glasgow pentru următoarea e- 
diție a C.C. în felul acesta, dețină
toarea trofeului nu-și apără așnsele.

Glasgow Rangers nu este la pri
ma pățanie datorită năbădăioșilor 
săi suporteri. De aceea, clubul 
țian a hotărît ca, odată cu 
sezon, să înceapă o companie 
ținută de educare a acestora,
fel, înaintea loviturii de debut a 
primei întîlniri uin campionatul

sco- 
noul 
sus- 
Ast-

Scoției, cînd a tatîtait formația 
Clydebank, Willie Waddel, until 
din conducători, a declarat — pu
blic — război suporterilor, recalci
tranți ai - - - -
microfon 
terenului pentru a explica spec
tatorilor ~~ —•'"* —
porteri 
mână teroare 
fiecare __ ___
prezintă pe terenul de joc,

■ mele lui Glasgow Rangers 
tîrît în noroi. „Este neplăcut 
fiecare iubitor al clubului nostru 
să fie confundat de aci înainte cu 
această minoritate. Dar noi 
vrem să avem nimic de-a face cu 
cel care aruncă sticle în teren, pro
voacă încăierări și strigă obsceni
tăți. Cu ajutorul poliției vom cu
răța terenurile noastre de aseme
nea indivizi", spunea Waddel.

Fost ziarist, artizan al primei 
victorii europene a lui Rangers, 
Willie Waddel n-a vorbit niciodată 
în pustiu.

echipei. înarmat cu un 
s-a dus în mijlocul

că datorită 
neînfrînați,

Și 
cînudată

unor 
care 

distrugere 
echipa

su- 
se<a- 

de 
se 

nu- 
este 

ca

nu
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