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Cea de-a doua zi a. vizitei ofi
ciale în Belgia a președintelui Con
siliului de Stat al Republicii Socia
liste România, Nicolae Ceaușâscu, 
și a tovarășei Elena Ceaușescu, a 
oferit solilor poporului român pri
lejul de a lua un contact direct cu 
realitățile țării gazdă, cu munca 
și realizările poporului belgian. 
Călătoria în două din provinciile 
belgiene, care, pe lingă frumusețile 
naturale, și-au pus în valoare po
tențialul economic și uman, a pri
lejuit întilniri cu muncitori și spe
cialiști, cu numeroși cetățeni.

Atît în provincia Luxemburg, 
cît și în Hainaut, șeful statului ro
mân a fost întîmpinat cu senti
mente de stimă și prețuire carac
teristice primirii pe care poporul 
belgian o face conducătorului Ro
mâniei Socialiste.

La plecarea de la reședința re
zervată la Palatul regal, președin
tele Consiliului de 
Nicolae Ceaușescu, 
Elena Ceaușescu au 
Alteța Sa Regală 
de Ch. Hanin, ministrul 
franceze, de membrii suitei 
onoare atașați pe lingă 
români, In călătoria în 
au plecat, de asemenea, 
Jlie Verdeț, George 1 
Ioan Avram, precum și Alexandru 
Lăzăreanu, ambasadorul țării noas
tre la Bruxelles.

La sosirea în orașul Arlon, cen
trul administrativ al provinciei Lu
xemburg, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, ceilalți oaspeți români, 
sînt întîmpinați de guvernatorul 
provinciei M. Brasseur, de pri
marul orașului Ch. Simon, de ofi
cialități civile și militare. în fața 
gării, numeroși cetățeni salută pe

F.C. ARGEȘ: 2-1 CU REAL MADRIDpreședintele Nicolae Ceaușescu. pe 
tovarășa Elena Ceaușescu flu'.urtr.d 
stegulețe românești.

Drumul continuă cu nutștni'e 
spre Harnoncourt Străbatem ținu
turi de un deosebit pitoresc, afis-e 
Ia cea mai mare altitudine a •; 
rii. Deodată, peisajul natural se 
schimbă. La orizont ae profilează 
siluetele marilor instalații ale în
treprinderii „La Cellulose des Ar
dennes".

La porțile acestei mcceme uni
tăți industriale, șeful statului ro
mân este întîmpinat de P 
hardt, președintele societății 
Cellulose des Ardennes’. A. 
sir. director general, eare-i 
sea2ă cuvinte 
venit.

Președintele 
este invitat, la înrepat. ia sala 
Consiliului de administrare «exCe 
gazdele prezintă cîteva date «ch 
fieative privind profilul ». act 
tatea îr.treprinder

Președintele Nieotoe Ceao$e 
vizitează, in cor.fir.care, dtexa sec
toare de bază ale intrepsiadezS.

în cîteva locuri de aatxă. 
semn de stimă și prețuire, am 
tîlnit portretul tovarăenbs ȘCeoăae 
Ceausescu. Încadrat de troeaurwL 
românesc.

Șeful statului reerăr w între
ține cordial cn spedabetri, ae *- 
prește in fața unor sriJave s ape
gate, interest nervi»? oe per ic», jm»- 
tele tor tetafaț de aaM Iar de 
funcționare.

La plecare, sefai statural rocAe 
semnează în Cartea de ooccce n 
isi ia un căldur» rămas bea de la 
gazde.

Populația ceasului Arte — ca- 
r.oscut centra evorrrr-c si esdraral

ai — a pr_~
ei. cu cajfil <—ț*Ț-»r- 
ssitul x : j~ !■

Sesres fe sarea

poid. a erteoe 
ssâ esse » râ

N'.eclae Ceaușescu

Bura-

Bea.'-

cordiale oe

Foto i Dragoș NEAGU

PITEȘTENI1

cîțiva in-

timp,1 Mai" ;

IE
POFtUl“ Constanța

CU NOI SUCCESE IN MUNCA AMURSAREA REPUBLICII
ect:. va:

MATERIALELE SPORTIVEBXi Mff
• ■ «atniTj-iiriî NU AU 1NCA PRIORITATEUT ZZ'liBE XTlttriANGAJAMENTUL ANUAL

CU TREI LUNI MAI DEVREME DE... SPORT!

ternationali consacrati (Jose Luis, 
Zoco, Pirri, Velasquez, Amancio),

FC. Argeș a fost victima propriei sale 
•-unp, Jercan s-a gindit la Gento, Radu 

roi a tremurat ca o frunză Ia gîndul 
_ă tuni drumul de la Grama Ia Be- 

rer-ste acestei memorii afective

spaniol, a cărei 
astăzi

salariați din 17 
din industria si- 
îndeplinirea cu

trumos ; 
15 000. AU 
din 11 m).

Intîlnind cea mai renumită e- 
chipă a soccerului 
formație reunește

MEMBRII ASOCIAȚIEI SPORTIVE INEIMPIW

IAR RAPID
A REALIZAT

1-1 LA VIENA
(Cronica în pag a 4-a)

ÎN CUPELE
Stat, tovarășul 

și tovarășa 
fost însoțiți de 
Prințul Albert, 

culturii 
de 

i oaspeții 
provincie 
tovarășii 

Macovescu,

EUROPENE
LA FOTBAL

PUTERNIC AVINT
IN ÎNTRECEREA

SOCIALISTA

DACA N-AR FI AMINTIRILE
nanelor de sport din lume se vor opri 
rec-nti rezultatului F.C. Argeș — Real 
Zi a duelurilor Europei. Acest 2—1 al 
iurreți, a mirare, fruntea pasionaților 

are. că acest 3—1 reprezintă mai puțin 
•
-ut prima pe terenul scăldat în 
Real Madrid a rămas îndelung 

de a se juca puțin cu nervii și ne-

_ în frunte, jucătorii piteșteni au 
e -rr-i a celui care a jucat cîndva cu

era 
auzul, regăsind conștiința clasei sale prin 

Kru pe care Real Madrid l-a sacrificat fără 
re* st »-i itrăpmge pe El Cordobes.

=-ncte pini b terminarea primelor 45. Atunci 
zr zrg’z'.is ai lui Amancio. A urmat sprintul 

ăiala lui Ivan, care a socotit că nu 
au! Iul senor Amancio. Așa a venit

lanului Anzarda, F.C. Argeș și-a
— afe—vâ. Tonul l-a dat Dobrin. El

uU și a pornit spre stegulețul de 
l învinsului. Grande, mai ascultător 
apeSnd și la serviciile lui Verdugo.
El Cordobes și-a fluturat capa în

-ie '-a repezit cu toată forța disciplinei 
iasă bolti spre capul lui Prepurgel și golul

feș a Început să joace ca intr-un faimos 
: a driblai pe o traiectorie de numai zece 

Benito, Grande și Velasquez, 
picioarele grămezii. Arbitrul 

pe care o socotise imposibilă, 
ar O putut deveni gol. Acesta 
a ratat un voleu de la cîțiva 

i--u. gz'.sl cel mare. Ultimele minute au 
riocAșe galbene.

frumoasă, în momentul in
loan CHIRILA

: Ptrri.

LA UN PAS
DE 0 DIFERENȚĂ SUDSTANȚIALÂ

Stadion 
teren bun : spectatori — 
marcat : DOBRIN (m!n. 24 __ „ .
ANZARDA (min. 42) și PREPURGEL 
(min. 62).

F. C. ARGEȘ : Stan — PIGULEA, 
Olteanu, VLAD, Ivan — PREPURGZT. 
M. Popescu — Radu, Tren (min. 46 
Roșu). DOBRIN. Jercan.

REAL MADRID : Garcia — JOSE 
LUIS. Benito, Zoco, Verdugo — 
PIRRI. Grande, VELASQUEZ — A- 
MANCIO (min. 4« Aguillar), SantlUa- 
na, Anzarda.

A condus bine DAVID SMITH, a- 
jutat la linie de H. Powell și P. Hun
ter (tot! din Anglia).

alături de jucători tineri de mare 
talent (Verdugo, Santillana și An
zarda), F. C. Argeș a obținut un 
succes meritat cîștigînd întîlnirea 
cu Real Madrid eu 2—1. Partida 
a avut o desfășurare diferită. în 
prima repriză jocul a avut un as
pect echilibrat, momentele de ini
țiativă aparținînd în mod aproxi
mativ egal ambelor formații. După 
pauză, jucătorii piteșteni mai ho- 
tărîți și mai lucizi în desfășurarea 
acțiunilor canalizate de pstă 
către laturile terenului au 
să își domine adversarii și 
creeze cîteva situații favorabile. 
Din păcate, argeșenii nu au putut 
să exploateze momentele cheie ale

dată 
reușit 

să-și

Gheorghe NERTEA

(Continuare in pag. a 3-a)

Dimineață plumbuite de toamnă, eu 
cer vtnăt și un vtnt vrăjmaș ce bate 
furios dinspre mare. Dar munca nu 
încetează o clipă ta port. Uriașe maca
rale oficiază cu aceleași gesturi solem
ne un vechi ritual. Baloturi enorme sînt 
ridicate din portul Constanței și depozi
tate in calele navelor noastre comerciale 
care brăzdează oceanele lumii.

Apropierea celei de a 25-a aniversări a 
Republicii stimulează energiile și în
deamnă la noi realizări oe harnicii muncitori portuari. Planul anual va C în
deplinit la începutul lunii decembrie. In 
ciuda timpului nefavorabil, minereul și 
laminatele au fost încărcate în termenul 
Prevăzut, datorită efortului susținut al 
muncitorilor, ta cinstea marii aniversări, nava ..Sinaia** a lansat o chemare la în
trecere echipatelor altor nave de trans
port. angaiîndu-se să efectueze toate o- 
peratiunile de revopsire și reparare cu 
mijloace proprii, ceea ce în cifre va în
semna o economie de peste 300 000 de iei.

Demn de reținut este faptul că prin
tre cei mai buni muncitori ai ..Portului" se ană foarte multi sportivi. Tehnicianul 
Constantin Oaie și ofițerul mecanic I. 
LudoSan de pe nava ..Victoria" sînt na- 
vomodelistl binecunoscut! ta țara noas
tră Lăcătușul mecanic Tr. Cerchia a de
venit campion republican la box. tar 
mecanicul Marin Tuluc tace parte din 
echipa de ciclism, clasată pe locul doi 
la campionatul de juniori de la Cluj.

Asociația sportiva ..Portul" numără și
tenis, popice. Actualmente, 
sportivă este sprijinita de

:0-

iia -spvniva ..t-on.ui~ numără și 
alte secții — printre care Cele de volei, 
gimnastică. “ ' ' ’ *activitatea __ ..... .
peste 1 500 de membri susținător!, eu 
tizatia ..la zi**.

Echipa de fotbal Portul, antrenată se 
fostul taeător losif Bukossy, numără tn 
i-tndurîle ei muncitori evidențiat! in ne
numărate rîndurt. eum ar fi lăcătușul 
I. Pleșa. mecanicul C. Gheorghache, lă-

eătușul Ion H-Ită y. maiaszul 
C. Mănescu.

— Echipa a acut o ..plecare" cea* bă tn nou’ campionat, ne sprrr.e tcv. 
Manea, secretarul Coinhetutui strâmtu
lui. dar tncet-încet s-a pus oe P*eKtt-* 
dovedind ta ultimele sâptâmlar o ascen
siune evidentă De toate pianurCe. L.-.-e 
bmp. conttauâ tov. Manea, a—, ternunat 
de gazonat terenul și am Picat tr 
nete Ia noul nostra stadion, tn c-u 
vom pune acoperișul la noua sală 
sport si va 6 gata si poțxcâria.

„CINCINALUL IN PATRU ANI 
ȘI JUMĂTATE !“, iată îndemnul 
sub semnul căruia oamenii muncii 
din județul Sibiu întîmpină cea de 
a 25-a aniversare a Republicii. Pe 
întreg teritoriul județului se desfă
șoară o activitate susținută, îndrep
tată spre îndeplinirea și depășirea 
sarcinilor de plan.

Colectivele de 
unități economice 
biană au raportat 
trei luni mai devreme a angaja
mentelor anuale asumate în între
cerea socialistă.

După cum am aflat de Ia Direcția 
județeană de statistică, printre cele 
care și-au respectat primele cuvîn- 
tui dat se numără întreprinderile :

VOLEIBALIȘTII DE LA DINAMO
NET ÎNVINGĂTORI CU STEAUA

< • &2F

A FOST ÎNDEPLINIT

-7 Nolembrie*. .Dtrsoe- u 
Decembrie*. F"a—- —> a 
Sibiu. „Tîrnava" JSaic 
Mediaș. -Mătasea roșie* 
die. FI-P.A- IMÎX ș* 
tricotaje din Agr.tta. _S*_da"-A 
Topitoria de ii»-C5rța. Topctora 
cinepâ-Dimbrăveni. Uzina de repa
rații, întreprinderea de 
zare a cărnii IJ.CAL ! 
rea județeană de nxxâri 
cație, precum șî unității 
gărești și de consum. 
realizat angajamentul 
marfă și 
triale și 
an 1972.

la pr 
prestări de servicii 
neindus triale

raniî • 122SC

MAGAZINELE

Zi splendidă de toamnă, ieri la 
Snagov. Cer albastru, fără o sca
mă de nori, cu un soare cald, ca 
tntr-o lună de primăvară.

Bucuroși de schimbarea în bine 
a vremii, cei 15 fotbaliști selec- 
ționabili pe care i-am vizitat la 
„cartierul lor general", n-au însă 
timp să contemple natura. Ei văd 
că zilele trec, că pînă duminică

mai e mult, că fiecare oră, 
plin, le poate 

mai 
ale

nu 
folosită acum din 
face... viața mult 
cele 90 de minute 
Albania.

Intr-o asemenea
i-am găsit dimineață pe băieți și 
Pe antrenorul lor Angelo Nicu- 
lescu. Era ora analizei jocului de 
verificare de marți și intr-una din 
săli tricolorii, jn bănci, ascultau 
observațiile de Ia catedră. „Deși, 
din cauza terenului 
ne-am putut atinge 
in măsura dorită, 
Metalul Mija ne-a 
constatări deosebit de utile pentru 
viitor. Prima și cea mai importantă 
concluzie este aceea că o bună 
parte dintre dv. n-ați adaptat exe
cuțiile tehnice la condițiile speci
fice, cînd știut este că pe noroi 
și pe apă se joacă altfel decît pe 
terenuri uscate".

Și, pentru ca expunerea să fie 
cit se poate de folositoare, antre
norul a recomandat următoarele:

ușoară în 
jocului cu

oră. de lucru,

desfundat, nu 
scopul propus 
amicalul cu 

prilejuit unele

G. NICOLAESCU

Sala Dinamo a fost, ieri seară, 
gazda partidei derby a campiona
tului masculin de volei, în care 
s-au întîlnit echipa campioană. 
■DINAMO și ocupanta locului doi 
în actuala ediție, STEAUA. Nume
rosul public spectator a asistat la 
un meci agreabil în care „vioara 
înțfi“ au fost voleibaliștii dinamo- 
viști, net învingători în trei se
turi. la 6. 9, 7.

Ce a determinat succesul forma
ției antrenate de George Eremia 7 
In primul rînd, omogenitatea sexte
tului și forța și luciditatea atacu
lui. Udișteanu, Dumănoiu sau 
Schreiber au punctat de fiecare 
dată decisiv, spulberfnd orice spe
ranță a adversarilor. Desigur, echi
pa dinamovlstă este In momentul de 
față cel mai bun team masculin 
din campionatul nostru (fapt dove
dit si de poziția autoritară In cla
sament). dar aceasta se explică 
și prin valoarea mai scăzută a ce
lorlalte competitoare, pentru că în 
jocul lui Dinamo mal sînt încă des
tule puncte nevralgice. Ne referim 
la evoluția în linia a doua, precum 
și la contribuția coordonatorilor, 
nu totdeauna la nivelul dorit.

înfrîngerii atît de cate-Cauzele 
gorice a voleibaliștior de la Steaua 
sînt multiple. Vom spune că, pen
tru valoarea lor actuală, jucătorii 
au evoluat satisfăcător dar mai 
mult nu au putut face. Ceea ce ne 
declarase în preziua meciului an
trenorul Tănase Tănase în privința 
crizei de ridicători, s-a dovedit a 
fi pe teren o realitate. Cu Duduciuc 
și Rauch pe aceste posturi-cheie 
desigur că randamentul echipei a 
fost scăzut. Introducerea lui Sta- 
mate — coordonator de „meserie” 
— a marcat un reviriment în joc. 
deși și la acesta s-a simțit că nu a 
efectuat o pregătire susținută, în 
plus, blocajul defectuos, lipsa de 
siguranță si mobilitate în linia a 
doua, precum și valoarea scăzută 
a atacului nu au permis stellștllor 
să facă față echipei Dinamo.

Au jucat i DINAMO < Dumănoiu, 
Schreiber, Vranlță, Udlșteanu, Tir- 
lici, Oros; STEAUA i Cretu (Sta- 
mate), lonescu Dan, Duduciuc, 
Bartha, Paraschivescu (Enescu). 
Rauch.

A arbitrat foarte bine cuplul 
Patru Zoe — Vasile Dumitru

Emanuel FANTANEANU
Gabriel Udișteanu urmărit atent de coechipierii săi depășește blocajul 
fragil al adversarilor Foto ■ Ion MIHAICA

A Jtx

lut toate erau umplute numai cu 
un singur tip de sacoșe sport, al
bastre și roșii, pe care un „inspirat" 
creator ’ de modele se gindise să 
scrie — de unde pînă unde ? — 
TAROM ! Colac peste pupăză, de un 
raft era aninat stingher, spre cum
părare, un superb mantou alb, din 
blană artificială, bine ambalat in
tr-un sac din plastic—

N:ci in cele două raioane de pe 
latura stirgă a magazinului n-am 
avut tcai mult succes, unul fiind 
destinat balocuaidelor matlasate 
(dar ceputind oferi nici măcar un 
hanorac X iar celălalt punind la 
cfispoctia cumpărătoTLior niște pan- 
tteai fia aefai eu prețul redus — 
despre care visătoarea ne spunea 
că ae riad „ca pâinea caldă* !

Rs d-«»c*e*5 *ec' zct de 
Mono ALEXANDRSSCU

(Continuare in pag. a 3-a)

S-au încheiat întrecerile grupei 
preliminare a „CC.E.“ de polo de 
la Atena. Primele patru clasate, 
Partizan Belgrad, O.S.C. Budapesta, 
Ethnikos Pireu și S.K.S. Stockholm 
s-au calificat pentru grupele semi
finale.

în urma tragerii la sorți, cele 8 
formații au fost grupate în două 
semifinale : STOCKHOLM ; Parti
zan Belgrad, Dinamo București, Den 
Robben (Olanda) și S.K.S. Stock
holm ; ATENA : Ț.S.K.A. Moscova, 
O.S.C. Budapesta, Ethnikos Pireu și 
N.C. Barcelona.

AZI. PE TERENUL DINAMO. DERBY UL DE HANDBAL MASCULIN

ACTUALA CAMPIOANĂ (STEAUA) iNTlLNEȘTE
V

ACTUALA LIDERA (UNIVERSITATEA BUCUREȘTI)
Campionatul aasculla d« handbal 

al divizie! A prcgrim.ează azi o eta
pă intermediară (a VII-a) cu cîteva 
.oeur.-chett pentru configurația cla
samentului. Afișul rundei este domi
ni*. categorie ce !?.t!'.r.!r»g dintre ac
tuala lideră — Universitatea Bucu
rești — șl actuala campioană — 
Steaaa — tntîlnire care a și Intrat 
In tradiție ca un derby de mare 
spectacol și, mai ale», de mare am
biție. în plus, confruntarea dintre 
cele două formații bucureștene vine 
acum tntr-un moment cu totul ine
dit in campionatul național, adică in 
condițiile unei surprinzătoare inver
sări de poziții în fruntea clasamentu
lui, pe primul Ioc aflîndu-se Univer
sitatea, iar pe cel de-al doilea Steaua!

Pentru a oferi cititorilor noștri

et’.ava noutăți din cele două 
ne-am adresat antrenorilor __ __
Trofin (Universitatea București) și 
Cornel Oțalea (Steaua), solieitîndu-le

tabtrt, 
Eugtr.

declarații tn legături cu jocul de ari
EUGEN TROFIN': „In primul rtnd 

vreau tă previn publicul, să-l pre
gătesc pentru jocul de azi, îublinilnd 
că Steaua e>te un team foarte valo
ros șl că. fără discuție, va aborda 
intllnlrea cit mai aproape de posibi
litățile valorilor certe de care dis
pune. Sint convins deci că ei au 
prima șansă, dar spun numai șansă 
pentru că totul va depinde de forma 
de moment și de angajamentul jucă
torilor. Firește, și eu aștept partida 
cu mare emoție pentru că toți băie
ții de la Universitatea sînt deciși să 
facă un meci mare... !“

» •
CORNEL OTELEA : „întîlnirea va 

fi grea, na există nici un dubiu in 
Privința aceetui lucru, dar băieții 
mei tint conștient! că au in fata o 
partidă de mere răspundere, aș* in- 
cit vor face totul pentru a obține 
victoria. Daci vreme* vs permite, 
spectatorii vor avea posibilitatea să 
urmărească o Intllnire de atracție"

Jocul, care începe de la 15,15. va 
fi televizat in Întregime.

în deschiderea derby-ului sein aeseniderea derby-ului se va 
disputa, cu începere de la ora 14, 
meciul Dinamo București—Voința 
București. în țară sînt programate în- 
tîlnirile Independenta Sibiu—Trotu- 
șul, Politehnica Timișoara—Minaur 
Baia Mare și Dinamo Brașov—Uni
versitatea Cluj.

meciul Dinamo
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BOX
PENTRU

NOI CRITERII DE SELECȚIE 
ECHIPA NAȚIONALĂ

PENTRU PRÎMUL LOC, 0 SINGURA 

CANDIDATĂ - RAPID BUCUREȘTI. DAR CINE VA RETROGRADA?
ATLETISM

CAMPIONATUL INTERJUDEJEAN
Loluriîe pentru meciurile 

cu echipele R.D. Germane și Poloniei 
în cursul lunilor noiembrie și 

decembrie Ii se oferă boxerilor 
fruntași români un bogat program 
internațional, incluzînd meciuri in- 
ter-țări și turnee în străinătate.

Pugiliști! clubului Steaua vor 
participa la tradiționalul Turneu 
al armatelor prietene, organizat de 
astă-dată în R. D. Germană, în pe
rioada 20—26 noiembrie, Apoi, între 
27 și 30 noiembrie, cinci boxeri ro
mâni vor fi prezenți la turneul 
„Mănușa de aur", de la Belgrad, 
care, pentru organizatorii iugoslavi, 
reprezintă o repetiție generală îna
intea campionatelor europene de 
anul viitor. In sfîrșit, alți patru 
pugiliști români sînt invitați la 
turneul de la Leningrad (1—6 de
cembrie).

Luna decembrie este rezervată 
în principal meciurilor inter-țări. 
Acestea vor debuta cu cele două 
intilniri R.D.G. — România, pre
văzute a se disputa în zilele de 1 
și 3 decembrie în R. D. Germană, 
in localități încă nefixate. Anul se 
va încheia cu importantele partide 
pe care reprezentativele române A 
și B le vor susține cu selecționate
le similare ale Poloniei. în aceeași 
zi de sîmbătă 23 decembrie, primele 
echipe se vor întîlni la Galați 
(unde va oficia ca arbitru neutru 
S. Hahn, din R.F.G., același care 
a funcționat și anul trecut la Opo- 
le), iar. echipele secunde în Po. 
lonia.

In vederea acestor meciuri in
ternaționale, federația de speciali
tate și-a creat un cadru de boxeri, 
dintre care va selecționa pe titulari 
în funcție de oportunitate. Sînt în 
vederile selecționerilor: categoria 
semimuscă — Cozma, Turei, Boboc. 
Băiatu; muscă — Cojan, Cerchia, 
Gruiescu ; cocoș — Toni, Condurat. 
Lazăr; pană — Pometcu, Nedel- 
cea, Amăzăroaie, a. Dumitrescu ; 
semiușoară — S. Cuțov, Bumb, A. 
Vasile, Ciochină ; ușoară — C. Cu

țov, Dobrescu; semimijlocie — 
Popa, Vornicescu, Zilberman ; mij
locie mică — Mocanu, Gyorffi; 
mijlocie — Peter, C. Cojocaru, Năs- 
tac; semigrea — Stump, Culineac, 
Croitorii; grea — Alexe, Lehăduș, 
Iancu.

După cum se vede, se încearcă 
rularea unui număr de boxeri ti
neri, pentru a se putea obține re
perele necesare alcătuirii unui Iot 
lărgit In vederea campionatelor 
europene de anul viitor.

Boxeri die 28 de țirl

la „Ctitora te
Trebuie sa înțel^gest dia ziadu- 

rile anterioare că Iedera*,,a este 
dispusă — in d-.-men.ui aejecpci ți 
al pregătirii ect-pei na îi nație — că 
recurgă cin nou ia vechiul S-Xlexn
care favoriza, pe de o pirita, 
natorismuț de drept*, iar pe de 
aită parte boarea îs ir
stagii de antrenament ? D-3ipo- 
trivă. Se pare că după praeta p 
sumarele concluzii ce trai la
urma turneului c&Kpx, Iedera *-a 
intenționează să scri.mbe usaemîd. 
creînd trepte succesive ți Czeșs de 
calificare, lâslnd fa pr—j rfod
grija pregătirii boxerLur tx aeama 
cluburilor din cane pcuxtn

întrucît camp, taxata^ e_rcpez* 
pe 1973 vor avea loc 0a Baigrad) 
în perioada 1—9 rtmie. pe®ta~ pri
ma oară după ■âttl Trent.
campionatele naționale au se vor 
mai desfășura tra awa cocpetrt -r. 
continentale țcu rai de tra_ ea 
pină acum'. cs mai tț-r-g In
toamnă (faza de zjc_ă intre 2 $t 9 
septembrie la Arse. -ați, De-afaeta- 
Tr. Severin p Cauunța. fcaa- 
lele între 6 $: 11 ot-sombrie 1»T3 
la Cluj).

Care vor fi- cjer_â de
calificare pextru ecizpa aaȚ jca â. 
candidată la zamp._ca.ta-e euro
pene ’ SSeț peevâxuta docâ etape 
importante. Intre 4 £ U ar*e.

•PATINAJ Zoncund rntamcȘotwl da pc- 
tinaj artistic

UN SONDAJ REVELATOR PPIHND
ORELE ACORDATE ANTRENA*1EMEIOR

în trei orașe (Oradea, Iași șî Pi
tești), se va relua tradiția turneelor 
naționale pe categorii de greutate, 
în așa fel îneît să fie creată posi
bilitatea unei prime trieri. Cei mai 
dotați pugiliști, evidențiați cu acest 
prilej, vor fi înscriși la startul 
turneului internațional „Centura 
de aur", care se va disputa în pe
rioada 14—21 aprilie, cu invitați 
din 20 de țări. De pe acum au con
firmat participarea la acest turneu 
federațiile din U.R.S.S., Ungaria, 
Cuba, Bulgaria, Cehoslovacia, R. D. 
Germană. Olanda ți Iran.

Considerăm realist acest program 
ți așteptăm realizarea lui cu re
ziliate corespunzătoare. Campiona
tele europene de la Belgrad ar 
trebui să aducă relansarea boxului 
românesc pe plan continental !

Vkt«c BANCIULESCU

Penultima etapă a campionatului 
diviziei A de judo a clarificat în
trucâtva pozițiile echipelor de 
pe primele locuri, dar le-a 
complicat pe acelea ale ul
timelor. în această etapă, lidera 
clasamentului, Vagonul Arad, sin
gura formație neînvinsă pînă a- 
tunci, a fost scoasă aproape din 
cursa pentru titlu de campioană și 
„expediată” pe locul 4. Diferența 
ce o desparte însă de noul lider 
— Rapid București — este minimă 
și s-ar putea crede că la ultima e- 
tapă echipa arădană ar avea totuși 
posibilitatea să refacă terenul pier
dut. Tentativa aceasta însă, după pă
rerea noastră, are șanse minime 
deoarece Vagonul Arad va susține 
meciul decisiv chiar cu Rapid și 
încă la București. De altfel, echipa 
giaieșteană este favorită și în par

tida cu Constructorul Mircurea Ciuc 
— programată de asemenea în ul
tima etapă — și în cazul victoriei 
titlul de campioană nu mai poate 
fi asaltat de vreo altă formație. 
Ne referim, de bună seamă, la 
Dinamo Brașov și Șoimii Buzău a- 
propiate, de asemenea, la numai 
un punct de Rapid. Dar formația 
brașoveană a ratat marea ocazie 
de a cuceri campionatul în etapa 
anterioară cînd, deși dispunea de 
o garnitură cu adevărat redutabilă, 
a plătit tribut îngîmfării pierzînd 
două puncte irecuperabile. La rîn- 
du-i, Șdimii Buzău a fost învinsă 
duminică de Dinamo Brașov cu 
3—0 și cum mai avea o înfringere 
din prima etapă nici ea nu mai 
poate viza locul întîi.

înaintea acestei penultime etape 
se părea că echipa ce va retro-

grada nu putea fi alta decît Mon- 
torul Pitești care nu acumulase 
măcar un punct și nici nu avea 
vreo perspectivă în triunghiularul 
cu formațiile Rapid și Școala spor
tivă nr. 2 București. Spre surprin
derea noastră — și a tuturor celor 
prezenți în sala Recolta — echipa 
pitețteană, condusă de Aureliu 
Brabu (competitor și el la cat. 
70 kg), a obținut o victorie — în 
fața Școlii sportive — aflîndu-se 
înaintea ultimei etape la egalitate 
cu Constructorul Miercurea Ciuc.

LUPTE

Și ia rupte 
a 4-a a camp

ză

AVANTAJUL SALTELEI PROPRII
SI RECORDUL DE DESCALIFICĂRI...

>a car

ziarul de la Pitești, deosebit de 
semnificativ în acest sens. Formația 
pileșteană se afla înaintea etapei a 
6-a pe penultimul loc în clasamen- 
tul seriei sale și urma să întîlneas- 
câ două echipe clasate foarte bine 
— Metalul București (locul 2) și 
IPROFiL Rădăuți (locul 4). Cu toate 
acestea, avantajul terenului a fost 
miraculos pentru gazde, care au ob- 
t.r.zt victorii în ambele partide, 
încă la scoruri ce ne scutesc 
comentarii suplimentare : 22—10 
Jfetalul ți 26—12 cu IPRO'FIL.

O aită echipă „puternică" acasă

Și 
de 
cu

campioană, cu nu mai puțin de 
30—10. De netrecut în propria-i sală 
a fost, de astă dată, și Crișul Ora
dea cu toate că, asemenea echipei 
piteștene, întîlnea formații ce ocu
pau poziții mult mai bune în cla
sament : C.F.R. Timișoara — locul 
3, și Steagul roșu Brașov — locul 
6. Iată, însă, că după această etapă, 
în care victoriile echipei' orădene 
nu mai puteau fi puse la îndoială 
— lupta doar „acasă” — a' ajuns pe 
locul 4 !

Mult mai surprinzătoare — și cu 
atît mai elocvent apare avantajul

A Vl-a ediție a concursului in
ternațional de patinaj artistic pen
tru juniori, găzduită timp de trei 
zile la patinoarul „23 August" din 
București a fost apreciată de către 
majoritatea antrenorilor, arbitrilor 
și a celorlalți tehnicieni străini și 
români prezenți la întreceri, drept 
cea mai mare competiție europea
nă de acest gen, organizată pe 
bătrînul continent, căreia, dacă i 
s-ar fi atribuit titlul de Campionat 
european de juniori nu s-ar fi exa
gerat cu nimic. După rum am re
latat la timpul cuvenit. la această 
a Vl-a ediție a competiției s-a în
registrat un record de pârtiei pare. 
La startul concursului feminin, 
pildă, s-au prezentat 26 de patina
toare, reprezentante a 15 state, cele 
mai multe dintre concurente fiind 
campioane de junioare ale țărilor 
lor. Prin aceasta, nivelul tehnic al 
concursului a fost deosebit ce ri
dicat. Am urmărit băieți ți fete 
care, la cei 9—10 sau 12 ani al i-r 
(limita maximă de virstă admisă 
pentru participare), aveau in reper
toriu întreaga gamă a săriturilor 
duble, pe care le executau cu o 
dezinvoltură și o acura::-;â demne 
de toată considerația. în această di
recție au excelat Mano Liebers 
(R.D. Germană), marele performer 
al concursului, prin saltul spectacu
los pe care l-a făcut în clasamen
tul general al întrecerii (de pe lo
cul 3, după impuse, pe priir.ui loc 
în urma „liberelor"), ca și Helmut 
Binder (Austria) și Igor Panșm

(U.RSS.). primul xtrtad M «ed 
pigmentat cu multe eiecresir 
balet, dar și impetocs. sxuso 
îl solicita, iar cd de ai dtata*. • 
adevărată furtună pe gheată, car» a 
tăia respirația, te amețea. Fiecare 
în parte a plăcut Etuîî. tzr apre
cierea arbitrilor asupra eToLuțje Iar 
a fost lavorabilă im-inara latr-e 
asemenea măsură, inert, car o ze
cime de punct i-a putus ăa; Ș~~_ 
în clasamentul Lrrmdcc rar-.ur 
pe tsuzxă.

Dmrre taee se «ne toarne **rs să 
trmx par m* uri cue a y* * 
caai aaaiu Grazyna Duce* Plai 
s-a novfd-t :-:sjt U a Hbcre r.
un program cane rar-a £ăex să se 
amintim de Gabncse Scrfeca Cu bc 
plus de ateatte aaxdat de
școală. Dude* poate at_n*g_ ia 
foarte scurt, clasa mtasm*^u>ra_a a
prințului ețalnc dm ' es*re-
petan Dar. Ioane bine »-a cocapor-
tai dșhgâtaarea caocwauiat Bri-
grue ram tAvstria). 
Ud. S .. ... <îid O
Ur^HÎgntâ Im Laiăuxiâe

vrednică pee-

eur-jpeană. r-.-s-.-"»'A ț. rmp.ta 
Acum, câteva curime despre pati

natorii r-rr-ă?»' ta marea lor ma;o-
r.'Ate. fată de ti~ayui rastrins pe 
care K au pe-rtru pcefaarea pe 
gheață, evcluua lor ia acest eno- 
curs ir.ternari ocal se pcate aprecia 
drept bună. Locul 11 in - -va— 
tul genera, obț.rux de Rr.xa-a 5câ- 
nișor. ic ccrapaar» u»cr adversare 
atît de vajori-ase. apare dec. ca Me
ritoriu. De aseneaea, apreciem fa
vorabil și evoiutiiâe Simocri Gri-

VÎNATORI COLECTIVE 
DE COMBATERE 

A RĂPITOARELOR

Asociația vînătorilor și pescari
lor sportivi din sectorul V al Ca
pitalei organizează duminică vmă- 
tori colective de combatere a ră
pitoarelor în pădurile Fierbinți, Fe- 
tești-Baltă, Videle și Dărășii.

înscrierile pe listele de partici
pare și informații suplimentare la 
sediul asociației (Piața Splai 3-5, 
telefon 13 15 73) pînă sîmbătă, o- 
rele 13.

ANTRENAMENT VÎNATORESC 
LA POLIGONUL TUNARI

Duminică, la ora 10, are loc a 
treia ședință de antrenament la tir 
la talere, urmată de un concurs 
de casă (cu handicap) deschis tu
turor vînătorilor și sportivilor le
gitimați precum și copiilor acesto
ra, în vîrstă de maximum 15 ani.

Concursul este dotat cu premii.

gorescu. Irinei Nlduforov. Teceaa 
Necu și Damele; Clara, ca ți com
portarea lut MThai Deak. Bagâaa 
Krutti și Daniel G.ugri nâ.

Rarinajui anistk de perizm-anță 
mai mult decât oricare ait spxn. 
reclamă antrenamente asmue. Cel
puțin 3—t ore de pregăure zri=-ri 
pe gheață, și aceasta pe parcursul 
întregului an. cu foarte srici între
ruperi. Faptul nu este un secret, 
fiind binecunoscut de către antre
norii și sportivii noștri. Insă d~-a 
motive independente de voința loc. 
nu se pot conforma uzanței— Din 
sondajul pe care l-am făcut cu oca
zia concursului internațional de la 
București, a reieșit că patinatorii 
străini au efectua: în acest an, pînă 
la sosirea lor în capitala țâr.; noas
tre, o medie ce 350 de ore de an
trenament, in timp ce sportivii 
noștri (și aici ne referim numai ia 
cei din lot) au beneficiat doar de 
70 de ore de antrenamente.

Decalajul considerabil de ore de 
muncă intre unii și alții ne scu
tește de orice comentarii. în con
diții de lucru egale, avem convin
gerea că și sportivii români ar pu
tea realiza performanțe la care, 
deocamdată, nu avem dreptul nici 
să visăm.

G. ȘTEFANESCU

AZI. 11(1 IMfUMJlMU H Dhl'10
Istă seară, de A ara 1S.IS. ia sata 

D*aaaa CaaătaM. sa atra tac • 
lat1 rc lassi czB de luyte grec»-~- 
rer-if «iți'rj termal-e a t tabu tai 
bvcaevșaee* Dtaema sa latitas p*- 
tenaea ecxtpd Dyaaaw Laăeawalde.

tuț pe Ion Drăgănescu (Progresul 
Foto: S. BAKCSY 

terenului pentru unele echipe — a 
fost victoria formației A.S.A. Bacău, 
clasată pe ultimul loc chiar și după 
această etapă, asupra echipei Alu
miniu Slatina (21,5—10,5) aflată pe 
locul 3.

Tot la această etapă am consem
nat și un record pe care nu l-am 
mai dori repetat. La meciurile 
A S.A. Bacău — Rapid București și, 
îndeosebi, Rapid — Aluminiu Sla
tina din triunghiularul de la Bacău 
16 luptători au fost descalificați 
pentru noncombat ! Firește că ase
menea partide nu pot atrage specta
torii. chiar dacă este vorba de un 
sport care ne-a adus lauri la Jocu
rile Olimpice. De aceea credem că 
este de datoria federației de specia
litate să ia cît mai repede măsurile 
ce se impun.

Costin CHIRIAC

POPICE ii BJE BÂ1AS - ÎNVINGĂTOR ÎNTR 0 COMPETIȚIE

CE MARE ANVERGURĂ; „CUPA WERNER SEELENBINDER'

«cesrea * avut ioc in 
RD GersanÂ. in <xaș*■, Bautzen.

ocanpeuțjet iatan*t>9- 
n^jâ ind . ~uală de popice Xa*a 
Herner Setlferi*. ia care au 
naxxx pa: vakcoți din
CelkMlimca. kalia. IncnUavia.

J l nenria v R-D- Gertuaaâ.
La Întrecerea masei., uză intr-o 

oxnaan e vahxpa&ă (au fcst t>re- 
renți âcriaaiui campaoa nxxxiial. 
mg*t*lâvui N. Dragas. $; dos foști 
sxdaliați cu aur ia CJLl Ilie 
Bâiaț a avut o cvmpcreare excelen
tă. <âțrizin<i luci I d upă Cele două 
riăe ce coacure. La feme: Florie» 
Necațoin a ocupat locul VI. fiind 
pruna clasată eu-e concurentele

Iată prunii clasați: BĂRBAȚI 
— 1. Ilie Băias 1'99 (ziua I 877, 
ziua a n-a 922). X E. Luther 
(RDG j — fost campion mon
dial — 1782 (868—914). 3. K. Bayer 
(R.D.G.) 1773 (862—910) FEMEI:

L Bngitte Maizak (RD-G.) SSS 

(R-DG.) 84» (415—IXL 1 Do» 
L-eixâd (RDG) «U^(4K—W3l_ 

S-AU ÎNCHEIAT SEMIFINALELE 
CAMPIONATELE! REFL BL1CAN

Ztiele acesta s-au oesfâsurat. in 
mai multe kxalrtău. âr.tnecen ie 
semifinale ale campxxzatului repu
blican individual ț; perechi. Par- 
tscipanțîL calift-cațt din etapa pe 
județ, au avut de înfruntat difi
cultățile unor anette necunoscute, 
fapt care a făcut ca majori^țea 
rezultatelor să fie mediocre. La in
dividual. s-au calificat pentru fi
nale cei clasați pe pruncie cinci 
locuri, iar la perechi cuplurile ie 
pe pozițiile 1 și 2.

Iată clasamentele semfinalelor: 
FEMININ : MANGALIA: 1. L.va 
Răstăman 409 p d. 2. lise Schmidt

4-12 p d (ambele din Brașov). 3. 
Constanța Marmcea (Voința Bucu
rești; 399 p d 4. Anstița Uță (Ga
ia;: 389 3 d ; perechi: 1.
Cprjrtanța Marincea — Maria Ar- 
meanu (Voința Bua) 787 p d (la 
: 5-lata —O i k. 2. L:via R.-.stâman — 
lise Schmidt 787 p d <236); IAȘI 
— 1. Elena Brrligea (Prahova) 410 
p d- 1 Fkxica Biro 400 p d, 3. 
Aurelia Ivan 399 p d (ambele d.n 
Cocstanța). 4 Eleonora Niculescu 
tPrahova) 39S p d. i Aurelia Ca
son: (Tg. Mureș) 394 p d : perechi: 
1. Aurelia Ivan — Florica Biro 
(Constanța) 80S p d. 2. Eena BU- 
..gea — Paras.r..va Paunescu (Pra- 
bcva) 739 p d: BRASOV: 1. 
Ileana Nagy (Cluj) 3H p d. L 
Gertrude Apro (Caraț — Sever.a) 
392 p d* 3. \ a^ei la Z*ax»e... (S.b.u) 
392 p d. 4. Ileana Gyarfas (Cluj) 
331 p d, 5. Mana Sianca iCaraȘ — 
Severin) 377 p d ; perechi: 1. Ma
ria Stanca — Mana Malov (Bihor) 
854 p d. 2. Ana Felszeg; (Sibiu) —
Elena Racz (Cluj) <->5 p d.

MATERIALELE SPORTIVE ÎN MAGAZINELE DE SPORT
(Urmare din pag. 1)

De-abia aici, însă, în vecinătatea 
acestor „antici" pantaloni, aveam 
să trăim adevăratul moment de 
emoție căci, aproape ascunse pe un 
raft de jos, se aflau două... mingi : 
una de fotbal și alta de handbal. 
Și oricît vi s-ar părea de surprin
zător, aceasta era toată gama de 
produse sportive oferite de „Maga
zinul sportivilor" !

Bineînțeles că ne-am adresat res
ponsabilului, tov. Constantin Badea, 
care Ia nedumerirea noastră pri
vind sărăcia articolelor de sport 
din magazin ne-a spus : „De șapte 
luni, raionul de încălțăminte a fost 
desființat din cauza lipsei pnui ges
tionar, lucru care a determinat și 
suprimarea vînzării altor articole 
sportive. în afară de ceea ce ve
deți. Mingile din raft au rămas din 
vechea gestiune și n-am mai cău
tat să aducem altele. Acum sintem 
profilați pe confecții și tricotaje, iar 
sortimentul pe care-1 punem la dis

poziția cumpărătorilor este variat, 
modern și căutat. Un singur lucru 
trebuie să mai punem la punct : in
struirea vinzătoarelor noastre în 
privința funcționării, folosirii și re
zistenței tuturor materialelor spor
tive puse în vînzare!!“ Noi nu pu
tem decît să adăugăm o întrebare : 
CARE MATERIALE ? ? !

Ne-am continuat raidul-anchetă 
vizitînd magazinul „Club Sport" 
din strada Blănari, plasat înfr-un 
local impropriu, pe un spațiu mult 
prea mic, avînd vitrine mai mult 
de formă. Cu toate acestea, maga
zinul poate fi considerat drept cel 
mai bine aprovizionat din Capitală, 
deoarece din rafturile sale lipsesc 
doar puține articole. Și toate aces
tea în condițiile în care cumpără
torii nu prea știu de existența uni
tății. De altfel, tovarășa Hanelore 
Fleacă, responsabila magazinului, ne 
spunea că principalul impediment 
în distribuirea materialelor îl con
stituie tocmai plasarea neinspirată 
a localului, pe o stradă nu prea 
circulată. Interlocutoarea ne-a sem

nalat apoi calitatea foarte slabă a 
tenișilor produși de U.C.R. precum 
și lipsa de promptitudine cu care 
întreprinderile mediatoare între fur
nizori și magazine — ICRTI și 
IDMS — răspund comenzilor.

în șfirșit, ultimul popas l-am 
făcut la magazinul ..Olimpic", cea 
mai mare unitate de acest gen a 
Capitalei. Jumătate din vitrină, ex
celent amenajată, contrasta însă fla
grant cu cealaltă jumătate, unde 
fuseseră puse cîteva scaune plian
te, două canadiene și... un costum 
de scafandru autonom 1 In interio
rul magazinului am regăsit aceeași 
prioritate acordată confecțiilor și 
tricotajelor — așa-zise de tip sport 
— deși sortimentul strict sportiv era 
destul de bogat. O piesă nelalocul 
ei ne-a atras atenția și aici : atîrnat 
între pulovere, pe un umeraș, un 
capot de damă matlasat își expunea 
prețul cumpărătorilor de materiale 
sportive...

Parcă în compensație cu această 
stare de fapt, responsabilul maga
zinului, tov. Traian Pașol, ne-a spus

cîteva lucruri deosebit de interesan
te, care ne scutesc și pe noi de 
concluzii la raidul efectuat : ..Cred 
că Bucureștiul ar trebui să dispu
nă de mai multe magazine cu arti
cole sportive sau. cel pu(in. de unul 
mai mare, capabil să ofere cumpă
rătorilor absolut toate articolele so
licitate. Din păcate, rafturile noas
tre nu pot satisface încă toate ce
rințele și cred că va trece mult timp 
pină vom reuși acest lucru. Mai 
există magazine sportive în care 
articolele specifice nu au prioritate, 
în altă ordine de idei, pentru că am 
citit despre doleanța federațiilor de 
a se păstra o strînsă legătură între 
beneficiar și furnizor, cred că ini
țiativa ar trebui să le aparțină. Cu 
atît mai mult cu cit noi nu putem 
cunoaște absolut toate necesitățile 
de la acest nivel. în plus, noi avem 
tot interesul să cunoaștem din timp 
marile competiții, pentru a avea po
sibilitatea să punem la dispoziția 
noilor amatori articolele solicitate, 
așa cum s-a întîmplat în ultimul 
timp cu șahul și tenisul...".

MASCULIN : REȘIȚA: 1. I. Lang 
882 3 d, 2. L. Gallo 865 p d (ambii 
din Bihor), 3. T. Botoș (Satu Mare) 
862 p d. 4. L Seres (Bihor). 859 p 
d. 5. L. Andrașoni (Dolj) 831 p d; 
perechi: 1. L. Seres — L. Gallo 
1730 p d. 2. T. Orban — L Lang 
(Bihor) 1698 p d : MANGALIA i 1.
1. Kiss (Brașov) 860 p d, 2. C. 
Rădulescu (Rapid Buc.) 854 p d, 
3. I. Popescu (Constructorul Buc.) 
844 p d. 4. I. Tismănaru (Galați) 
837 d d, 5. C. Antonescu (Laromet 
Buc.) 835 p d ; perechi: 1. R. Pa
vel — L. Kiss (Brașov) 1735 p d,
2. Gh. Leculescu — I. Păgideanu 
(Voința Buc.) 1667 p d ; TG. MU
REȘ i 1. I. Bicsei (Cluj) 881 p d, 
2. E. Pekoli (Caraș — Severin) 
856 p d. 3. I. Farkaș (Cluj) 823 p 
d, 4. V. Simionescu (Alba) 810 
p. d, 5. Al. Ardeleanu (Maramu
reș) 808 p d ; perechi: 1. I. Far
kas — S. Macoiu (Cluj) 1624 p. d, 
2. Al. Cadar — D. Kridor (Caraș-
— Severin) 1599 p. d. SLANIC 
MOLDOVA : 1. Gh. Silvestru 865 
p d, 2. M. Șuta 841 p d (ambii din 
Prahova), 3. Gh. Șelaru (Neamț) 
835 p d, 4. D. Dumitru (Prahova) 
819 p d, 5. N. Tănase (Bacău) 809 
p. d ; perechi: 1. Gh. Silvestru — 
D. Dumitru 1732 p. d, 2. M. Șuta
— V. Nicolescu (Prahova) 1631 p d.

Astfel, formația cars urmează să 
retrogradeze va fi cunoscută numai 
după confruntările ultimei etape 
(11—12 noiembrie).

Nu putem încheia însă aceste 
rînduri fără a sublinia un alt fapt. 
Relatam în ziarul nostru, cu puțin 
timp înainte de inaugurarea cam
pionatului, situația precară a echi
pei Montorul Pitești ai cărei judo
ka făceau pregătirile într-o baracă 
improvizată, iar costumele de con
curs au fost nevoiți să și le con
fecționeze cu propriile lor posibi
lități. Sperăm că asociația sportivă 
va acționa în urma acestui S.O.S., 
mai ales că formația piteșteană o 
onorase prin calificarea în prima 
divizie, calificare ce n-au reușit-o 
multe echipe cu pretenții îndrep
tățite, ca Universitatea Craiova. 
Metalul Roman, Trotușul Orașul 
Gh. Gheorghiu-Dej. Terom Iași ș.a. 
Iată, însă, că la penultima etapă 
Montorul Pitești a fost la un pas 
de a pierde ambele partide prin 
forfait ! Neavînd asigurate posibili
tăți de deplasare în ajun, echipa 
a plecat cu un tren dimineața și 
astfel piteștenii au intrat pe sal
teaua de concurs imediat ce au so
sit de Ia Gara de Nord ! Spre me
ritul lor — în aceste împrejurări 
— au obținut și o prețioasă vic
torie.

. C. CH.

Iată și clasamentul după această 
etapă :
1. Rapid București «SOI
2. Dlnamo București fi 4 0 2
3. Șoimi} Buzău 6 4 0 2
4. Vagonul Arad 6 4 0 2
5. Universitatea Cluj 6 3 0 3
6. I.E.F.S. 6 3 0 3
7. Șc.sp. 2 București 6 2 0 4
8. Constructorul M. Ciuc 6 10 5
9. Montorul Pitești 6 10 5

18— 1 S
20— 6 4
15— 0 4
14—14 4
12— 12 3
13— 15 3
9—14 2
8—21 l
6—21 1

SE APROPIE DE FAZA FINALĂ
în cea de-a treia etapă a cam

pionatului atletic interjudețean 
s-au înregistrat următoarele rezul
tate :

TG. MUREȘ: Bihor — Mureș 
148—120 (84—71 la bărbați și
64—49 la femei); Bihor — Satu 
Mare 188—51 (106—29 șl 82—22); 
Mureș — Satu Mare 165—55 
(97—27 și 68—28). Cel mai bun re
zultat — Csaba Dosa 2,12 m la 
înălțime.

ROMAN i Neamț — Constanța 
132—114 ; Neamț — Bacău 
131—127; Bacău — Constanța
148— 11.3.

PLOIEȘTI i Sibiu — Maramureș 
165,5—79,5 ; Sibiu — Prahova 
138—128 ; Prahova — Maramureș 
157—86. Cele mai bune rezultate: 
Aurelia Filip 58,4 la 400 m, C. 
Lascăr 10,9 la 100 m, C. Randuli 
67,26 m la suliță, M. Chira 1,95 m 
la înălțime-

RM. VÎDCEA * Vilcea — Ilfov
149— 63 (79—49 și 70—14) ; Vîlcea 
— Suceava 138—88 (70—64 șl 
68—24); Suceava — Ilfov 106—64 
(68—48 și 38—16).

BRAlLA : Iași — Brăila 163—111 
(103—61 și 60—50); Brăila — Șc. 
Sp. de Atletism București 82—190 
(43—119 și 39—71) ; Iași — Șc. sp. 
A București 122—158 (74—93 și 
48—65). Cele mai bune rezultate : 
D. Oprea 2,02 m Ia înălțime. 
Adriana Surdu 12,4 la 100 m și 
25,7 la 200 m.

ODORHEI : Au participat for
mații din 6 județe: 1. Covasna
91 p 2. Harghita 77 p, 3. Botoșani 
50 p, 4. Alba 41 p, 5. Sălaj 31 p, 
6. Bistrița 20 p.

In clasamentul seriei I a cam
pionatului interjudețean conduce 
echipa Școlii sportive de Atletism 
din București cu 12 p, urmată de 
Selecționatele județelor Iași și 
Neamț cu cîțe io p. în seria a 
Il-a, selecționatele județelor Sibiu 
și Bihor au totalizat cite 12 puncte 
din tot atîtea posibile, cîștigătoarea 
urmînd a fi cunoscută abia după 
întîlnirea lor directă de sîmbătă și 
duminică.

• Finalele campionatelor națio
nale de cros se vor desfășura în 
acest an la Oradea. întrecerile sînt 
programate pentru duminică 5 no
iembrie.

Sala Dinamo a găzduit, sîm
bătă, mai multe partide ale di
viziei .4 de baschet. Printre 
ele, și întîlnirea Rapid — Vo
ința București. Feroviarii, 
în zi mai slabă, au pierdut 
meciul fără drept de apel. 
Infringerea nu a surprins pe 
cei prezenți. Elevii antrenorului 
Al. Fodor au avut o comportare 
ștearsă, iar meritele învingăto
rilor nu au putut fi contestate 
Ceea ce a surprins neplăcut, 
însă, a fost modul cum unii 
dintre baschetbaliștii din Ciu
lești au primit acest insucces 
trecător. Supărați pe neputința 
proprie de a-și depăși partene
rii de întrecere, doi jucători din 
team-ul învins au avut ieșiri 
regretabile față de spectatori, 
față de antrenor. Despre ce este 
vorba 1

Da. un moment dat, antreno
rul feroviar l-a înlocuit pe unul 
din pivoții echipei (Vlădescu), 
din cauza evoluției slabe. După 
ce l-a ținut cîteva minute pe 
banca rezervelor, pentru d-l 
calma (n-am înțeles de ce tre
buia să fie nervos, deoarece co
misese multe greșeli în joc).

VLĂDESCU... 

și mai cum?
antrenorul i-a cerut să reintre 
în teren. Dar, stupoare. Vlădes
cu a refuzat. A trebuit ca an
trenorul, maestrul sportului 
Al. Fodor. să intervină foarte 
energic pentru a-l determina pe 
Vlădescu să continue să apere 
culorile clubului său. Modul 
cum a făcut-o s-a văzut în re
zultatul înregistrat de formația 
sa Oare a ajuns acest tînăr 
sportiv un jucător atît de mare 
îneît poate nesocoti indicațiile 
antrenorului ? Noi credem că 
nu. Baschetbaliștii de reală va
loare au altfel de comportare pe 
teren. Ei sînt cunoscuți și apre- 
ciați de cronicari, dp colegi și 
spectatori. Dar cît este de cu
noscut Vlădescu o demostrează 
faptul că cineva a întrebat: 
„Vlădescu și mai cum îl chea- 
pe acest... „mare" jucător ?“

Aceeași atitudine de îngîmfare 
și supraapreciere am văzut-o și 
la Vintilă, un alt tînăr rapidist. 
Sperăm că secția clubului va fi
naliza comportarea baschetbaliș- 
tilor săi și va lua măsurile ce 
se impun.

Paul IOVAN

Din viața secțiilor

„TRACTORUL" BRAȘOV... FABRICĂ Șl MUȘCHETARI
Secția de scrimă a ț.sociației spor

tive „Tractorul" din Brașov’ s-a... a- 
ciuat (termenul este foarte potrivit I) 
de aproape un an de zile, sub tri
buna principală a stadionului ce măr
ginește una din laturile binecunos
cutei uzine. Spiritul inventiv al ani
matorului ți antrenorului secției, ing. 
C. Ticușan. a găsit sub tribunele de 
beton un -acoperiș* dar a mai găsit 
și înțelegere la conducerea asociației 
și a uzinei, care au consimțit să sa
crifice scara principală de acces în 
tribună pentru ca sala de antrena
ment a scrimerilor să aibă dimen
siuni convenabile.

-Este pentru prima oară, după 20 
de ani de perindări prin nu mai 
știa cite săli din eraș. că scrima 
brașoveană dispune de un spațiu al 
său", ne spunea cu justificată satis
facție antrenorul brașovean care nu 
pnaie uita că a făcut antrenamente 
nu numai In săli de gimnastică ale 
școlilor, nu r.umai in săli împărțite 
cu alte discipline dar pină și intr-o 
cantina sau intr-un atelier de • pic
tură—

Am vizitat, recent, această sală și 
trebuie să mărturisim că ne-a impre
sionat plăcut medul judicios în care 
es’.e folosit spațiul său in care s-a 
găsit loc pentru rasteluri, oglinzi, spa
liere. un mic birou al antrenorului și 
chiar o tabelă cu rezultate pe care 
mina ing. Ticusan caligrafiază nume 
și cifre din întrecerile ce se perindă 
pe aici.

In momentul de fată, secția de 
scrimă de la -Tractorul* — Brașov 
numără aproape 70 de sportivi legi
timați din care 45 duc o activitate 
susținută de pregătire la cele două 
arme — sabie și spadă — pe care 
antrenorul a înțeles să le slujească 
cu o lăudabilă slrguință. Echipa de

FINALIȘTI IN „
Faza de zonă- de la București a 

competiției „Cupa României" a 
reunit în sala Floreașca II o se
rie de fruntași ai scrimei noastre, 
alături de numeroasele elmențe 
tinere, dornice de afirmarp. Este 
semnificativ faptul că în proba fe
minină de floretă, alături de con
sacratele Ileana Gyulai și Ecateri- 
n« Stahl, s-au mai calificat pentru 
finala competiției reprezentantele 
„noului val" : Aurora Crișu (cla
sată pe locul II între Gyulai și 
Stahl), Magdalena Bartoț și Doina 
Priscorniță. In mod surprinzător, 
a ratat calificarea Suzana Arde- 
lcanu.

La floretă masculin, a dominat 
întrecerea M. Bănică, secundat 
de A. Ștefan. Pentru următoarele

sabie activează onorabil în cadrul pri
mei divizii deși are un efectiv de 
trăgători foarte tineri. Pentru cali
tățile demonstrate, unii aintre ei au 
făcut parte din loturile reprezenta
tive de juniori sau tineret. Este vorba 
despre Adrian Creițaru, Șerban Viad, 
Gabriel Duția. Alexandru Csiki. Ulti
mul a participat, de altfel, în primă
vara acestui an, la campionatele mon
diale de tineret, de la Madrid, ajun- 
gind pînă în faza sferturilor de fi
nală.

Acestor trăgători din formația de 
sabie li se adaugă, treptat, alții mai 
tineri. In ultima vreme, au apărut, 
alături de cei cu o activitate mai 
îndelungată. Dan Popovici și — ul
tima revelație — Mihai Frunză.

— Cum vă asigurați această con
tinuă împrospătare de cadre ?, l-am 
întrebat pe ing. Ticușan.

— Sursa mea se află la Palatul 
Pionierilor din localitate, ne-a răs
puns. Acolo lucrez cu purtătorii de 
cravate roșii pe care îi ispitește ipos
taza de... mușchetari. In primul an, 
dispun de 45—50 elemente din care 
rămin. in anul următor, doar 15—20 
pentru ca, in al treilea an, să ajung 
la un efectiv de 5—6 trăgători. A- 
ceștia sint. in general, epi mai con
secvenți în pregătire și prezintă ga
ranțiile necesare de a intra în rîn- 
dui elementelor de perspectivă ale 
scrimei.

După București. Cluj și Iași, Brașo
vul se impune, la rîndul său, ca o 
importantă sursă de sabrerî valoroși. 
Sînt unele indicii că ți în spadă, 
orașul de la poalele Tîmpei, va avea 
un cuvînt de spuș. îl așteptăm cu 
legitimă curiozitate...

Sebastian BONIFACIU

CUPA ROMÂNIȘI"
dțțUă. locuri s-a disputat un ba
raj între Șt. Ardeleanu, M. Chiț 
și C. Niculescu, ultimul rămîriînd 
în cele din urmă în afara zonei 
cu drept de calificare în finală. 
Tînărul G. Marțn s-a clasat pe 
primul loc în ppoba de sabie, în 
care și-au mai asigurat calificarea 
Al. Nilca, M. Sandu și M. Mustață, 
acesta din urmă după un baraj 
cu M. Lupuțiu.

La spadă, prezența noii genera
ții este asigurată de p. Podeanu 
O. Zidaru, clasați în această preling 
în urma consacratului C. Bărăgan. 
Pentru cel de al 4-lea Ioc concu
rează Șt. Moldanschi și C. Manta. 
O nouă dispută de tranșat între... 
două generații.
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PITEȘTENII LA UN PAS DE 0 DIFERENȚA SUBSTANȚIALĂ

pe asemenea terenuri impractica
bile trebuie renunțat la conduce
rea inutilă a mingii; să orientați 
jocul pe spații mai convenabile, 
pe lateral ; să nu mai driblați, 
deoarece acest procedeu este total 
contraindicat, solicitând un surplus 
de efort, te expune la accidentări.

Incriminînd driblingul, „căratul" 
mingilor, antrenorul a recoman
dat, firesc, PASA DIRECTĂ.

Constatând și unele tendințe de 
menajare sau de neînțelegere a si
tuației respective, ivită în joc, 
Angelo Niculescu a insistat, în 
continuare, pe NECESITATEA U- 
NUI SPRIJIN MAI MARE INTRE 
COECHIPIERI, îndeosebi între 
de pe posturi vecine. „Astfel, 
a exemplificat antrenorul —
prima repriză Sătmăreanu I-a în
țeles pe Dembrovschi și l-a sus
ținut cind fundașul stingă advers 
efectua un marcaj strict: în 
schimb Nae Ionescu a sesizat mai 
tîrziu cînd e nevoie să „urce" în 
atac pe culoarul său lateral".

...„Să vă văd aplicfnd toate a- 
cestea în jocul școală de joi, cu 
Unirea Tricolor", a mai spus — 
între altoie — Angelo Niculescu 
și cu asta a încheiat ora de ana
liză.

Următoarea oră, de la 11 la 12, 
a fost afectată lucrului pe teren, 
în frumoase treninguri
cei 15 selectionabili au participat 
la un antrenament relaxator, de 
„dezobosire", cum l-a numit A. Ni
culescu. absolut indicat după soli
citările la care au fost supuși ju
cătorii selecționabili in meciurile

ultimei etape $i marți, cînd tere
nurile desfundate au prezentat un 
mare coeficient de dificultate.

Un regim special, l-a avut ieri 
dimineață, Dumitrache care, așa 
cum se știe, n-a fost utilizat marți 
la Mija, medicul lotului, dr. D. 
Tomescu, menajînd astfel glezna 
ușor traumatizată a dinamovistu- 
lui. Dumitrache a efectuat un an
trenament individualizat, încheiat 
cu o bună porție de șuturi la 
poarta apărată de Adamache. și 
el nesolicitat marți de înaintașii 
Metalului Mija. „Mă bucură fap
tul că terenul (n.n. cel de ia Sr.a- 
gov) se prezintă în condiții opti
me", ne spunea Dumitrache 
sfîrșjtul antrenamentului. „Sper ca 
Dobrin să-mi servească mingi așa 
cum numai el știe. De altfel, noi 
am mai jucat, nu prea de mult, 
împreuna și nu ne va fi greu sâ 
ne regăsim", a adăugat fetbai 
dinam ovist.

Dar iată întreg „U“-le care va 
începe jocul-școală de azi cu Uni
rea Tricolor; ADAMACHE — 
SĂTMĂREANU, DOBRÂU, AN
TONESCU, DELEANU — ANCA, 
R. NTNWEILLER — DEMBROV
SCHI, DOBRIN, DUMITRACHE, 
LL’CESCU.

Și orele, la Snagov, ș-au scurs 
pîr.ă seara cu folos. După-amiază,* 

abilii au vizionat la tele- 
ectul F.C. Argeș — Real 
și după aceea l-au co- 
Seara. după cină, ei au 
f;Imul jocului Finlanda — 
(scor 1—0), desfășurat la 

nou comentarii, în- 
Niculescu și Ion 

înregistrării jocului 
i ti

Diferența

și-a spus cuvîntul!

GLORIA BUZĂU
F.C. GUARANI 0-5 (0-2)

Buzoienii au avut ieri prilejul să 
vadă un fotbal bun. Desigur, era 
greu de presupus că Gloria Buzău va 
întrerupe șirul succeselor obținute de 
F. C. Guarani in turneul pe care il 
face în Europa. Echipa din locali
tate s-a străduit să dea o replică 
onorabilă adversarilor lor, dar dife
rența de valoare este prea mare in
tre cele două echipe. Ca toate for
mațiile braziliene, și F. C. Guarani 
(care învinge pe Santos, cu Pele in 
teren, cu 1—0) a' demonstrat o clasă' 
excelentă, jucătorii săi arătând ace
leași calități tehnice și tactice 
care ne-au obișnuit compatrioții lor. 
Washington, Klaiton, Domingos 
Antoninho sînt jucători de valoare. 
Au trebuit să recunoască și cei 
4—5000 spectatori, care șe cam supă- 
raseră cînd scorul lua proporții. Dar 
ce să-i faci ! Tehnica superioară a 
oaspeților, valoarea intrinsecă a echi
pei a ieșit și mai mult în evidență 
pe terenul desfundat de ploi. înain
tașii buzoieni s-au apropiat de multe 
ori de poarta adversă, dar au greșit 
pasa decisivă sau au șutat imprecis. 
Cînd mingea a nimerit spațiul porții 
a intervenit spectaculos Tobias. Fără 
să forțeze, F. C. Guarani a cîștigat 
cu 5—0 (2—0), prin golurile înscrise 
de Anselino (min. 8), Washington 
(min. 35), Kiaiton (min. 54), Domin
gos da Silva (min. 75 și 78). Să mai 
notăm că portarul Stelian a avut 
cîteva intervenții salvatoare.

Cele două echipe au început jocul 
în următoarea alcătuire :

GLORIA : Stelian — Caloianu,
Pali. Huțuleag, Bodescu — Rusen. 
luhasz — Stan, Negoescu, Toma II, 
Dobre.

F. C. GUARANI : Tobias — Wilson. 
Joao Amaral, Alberto, Juvenal — 
Flamarion, Jose Anselmo — Antonin
ho, Washington, Klaiton. Domingos 
da Silva. După pauză au mai jucat : 
Toader, Cramer, Toma I. Lodrea, 
Coman și Popescu la Gloria și Mar
cos. Borges, Ma icio, Bernao și Pa- 
randini la F. C. Guarani.

A arbitrat bine C. Petrca, ajutat 
la linie de Gh. Micloș și A. Miinich 
(toți din București).

Constantin ALEXE

în

albastre.

de valoare

cei

Selecționabilii tricolori în timpul antrenamentului efectuat ieri la Snagov.
Foto: I. MIHAICÂ

albanezi 
susținut

cu

sau

partidei, astfel că mingea expedia
tă de la clțiva metri a ocolit ba
rele porții apărate de Garcia și 
scorul a rămas 2—1.

Jucătorii spanioli au venit la 
Pitești cu gîndul de a limita scorul 
și au folosit o tactică specifică echi
pelor aflate în deplasare, ceea ce 
le-a și reușit In primele 45 de 
minute. Aplicînd un marcaj strict 
In apărare, acolo unde Grande a 
fost umbra lui Dobrin, madrilenii 
au reușit să stăvilească intențiile 
ofensive ale argeșenilor, și așa 
destul de neconvingătoare în prima 
parte a întâlnirii. Punctul forțe al 
formației spaniole l-a reprezentat 
jocul de la mijlocul terenului, a- 
colo unde aportul experimentalilor 
Pirri și Velasquez a avut un rol 
hotăritor în angrenajul tactic al e- 
chipei. Minutele se scurgeau în de
favoarea piteștenilor, mai puțin in
genioși și inspirați ca în alte dăți, 
în finalizarea acțiunilor. Scorul a 
fost deschis, totuși, în min. 24, după 
o pătrundere forțată a lui Troi, 
faultat in careu de Benito, infrac
țiune sancționată prompt de arbi
tru cu o lovitură de la 11 m trans
formată cu precizie de Dobrin. Mo
mentele următoare erau cit se poa
te de favorabile, dar nici după 
înscrierea acestui gol argeșenii nu 
și-au găsit cadența în atac și ast
fel spaniolii au devenit treptat 
mai curajoși și mai periculoși în 
ofensivă, mai ales pe partea dreap
tă, acolo unde Amancio l-a depă
șit cu regularitate pe Ivan. Egali
tatea a fost restabilită in min. 42 
de Anzarda, care a reluat din a- 
propiere in plasă mingea centrată 
de același Amancio.

In partea a doua a întâlnirii. ju
cătorii de la F. C. Argeș au evo
luat mult mai bine decît o făcu-

AZI, ETAPA
IN f9 CUPA R0MAN:EI“

competiția dotată cu „Cupa 
se va c:spu:a astăzi o 

face

în
României * _______
nouă etapă. în întrecere își vc 
debutul divizionarele B ș co 
programului, vor evolua în 1 
sare.

Toate partidele vor începe ia 
ora 14.

Federația română de fotbal a 
bilit ca meciurile Poiana Cîmpena 
— Progresul Bncwețti fi Azotul 
Slobozia — Gloria Brrâa. dxa acaas* 
tă etapă a ..Cvc-.-. se
desfășoare ia ziua de 1 noiembrie. 
Tot la 1 noiembrie ror mai avea 
loc par-.ideie Chimia Gâești sau Da
cia Pitești — Chimia Rm. Vilcea și 
Dunărea Calafat sau Răsăritul Ca
racal — Metaiul D-o beta Tr. Se
verin.

dep.a

RESTANTE IN DIVIZIA C
Sirena Buctmeșb

București 1—1 <1—4
Unirea Focșani — 

na 1—1 (0—G).

L arome*.

I.R-A. Cimpi-

LOTUL DE TINERET SUSȚINE AZI
ULTIMUL JOC DE VERIFICARE, CU PROGRESUL

In tabăra echipei noastre de tine
ret domnește o atmosferă de lucru 
intens, caracteristică în preajma unpi 
eveniment important cum este debu
tul în a doua ediție a preliminariilor 
Campionatului Europei.

După partida-școală cu echipa de 
tineret a Sportului studențesc, ieri 
dimineață, antrenorii C. Drăgușin și 
Em, Jenei au făcut o discuție-analiză

pe marginea acestei întîlniri de veri
ficare. A urmat apoi un antrenament 
cu caracter fizic și tehnic, diminea
ța ; după-amiază, antrenorii au con
dus o nouă ședință de instruire, de 
data aceasta punîndu-se accent pe 
partea tehnico-tactică. Antrenamentul 
a constat din lucru individualizat.

Participarea jucătorilor -- bună. 
S-a muncit cu rîvnâ. Antrenorii lo

MECIUL DINAMO GUARANI CAMPINAS
SE DISPUTĂ MÎINE PE STADIONUL ,,DINAMO"
Bucureșienii prezintă o formație cu Dinu, Negrea, Vigu, Pantea și îătaru

Programul turneului echipei brazii:en~ 
Guarani din Campinas a fost comp^tat 
cu al treilea joc. Echipa iui Washington 
va evolua vineri în CaDitalâ intr-un meci 
care se anunța deo • >it de atractiv a- 
yind in vedere adversarul pe eare-1 va 
în t ii ni ; formația clubului Dinamo, care 
va Drezenta o garnituri intărîtâ csi â- 
teva elemente de Ia Steana $1. In phX 
va beneficia și de aportul lui Dinu, te- 

tr-adevăr. pentru a putea da oaspeți or

o ripostă cit mai bună șî deoarece din 
formație le lipsesc Dcbră J. DeZear.u. L’J- 
cescu. Nunweiier VI și Dumitrache. se
lecționați în lotul reprezentativ, dsnarao- 
viști'. au solicitat ciobul ui Șeaua si 
obținut pe jucătorii Xesrea. Vîju. pan
ica și TăLaru.

AceasU partidă se va dis
puta mune. vineri, ce la ora 15,1» pe

tului se străduiesc
tă atme-feră de i^<r_ ti ca -»
sa fie prezentă si ia jecwl de azi. ai 
doilea și ultimul otecării ia
Tirana. Lotul joacă azi pe sșadiaauj 
din str. Dr. Staicotici :a prîroa *ar- 
niturâ a Prozrestoui. Ora a» iacrp*. 
re: 15. Bineînțeles . ■ ■ . :
lipsit de jucătorii care a^ partiripat 
ieri la meciurile ă:r. eu.-eîe euro
pene (Marin Stelia». Trei Crt|»- 
raș, care se vor prezenta aște-searb. 
Pentru antrenori există • dfioMt. 
creată de absența rr.a sie, i .ai 
Marin Stelian. A...Jr Mu4-
țescu, la Craiova = r . rat zr.z e=aa 
înlocuirii Iu: Ir. formația precsc-rată 
de antrenori. Solatia zare -e reco
mandă era tocmai Maria SteKaa. Or. 
acesta nu poate fi folosit U merrui 
de azt Se speră Insă că ei va forma 
un cuplu destul de cenege- ca Bu- 
nai și că va ști să coorde-ene acțiu
nile celor două extreme. Trai ș: Ae- 
lenei. Pentru că, după r--.—■ jrecuci- 
zeaza ar.trer.cr.:. aceasta * ară 
fie la Tirana linia de atac, ca aa

Iordache — Jurcă. Cia*ana. 
Tănăsescu — BeMeaas. BLiănL

seră pînă atunci. Ei au avu 
multă vreme inițiativa, Dobrin șl-a 
revenit total și apărătorii spanioli 
n-au mai fost capabili să dea ace
eași replică. In min. 62, Dobrin a 
recuperat o minge din picioarele 
fundașului Verdugo. La limita tere
nului, a centrat și Preparței a in
serts cu capuL Din această clipă 
ocaziile de majorare a scorului s-au 
succedat la scurte intervale la 
poarta lui Garda Dar, pe rind, 
Dobrin (min. 74 și 70 ți Boșu 
(min. 84) de la numai 3 m an tri
mis mingea peste poartă

Ien, jucătorii de la F. C. Argeș 
au fost la un pas tie a rotunji sco
rul realizat în min. 62, la minimum 
3—L situație care ar. fi atârnat greu 
in balar.ța calificării. Numai cu 
2—1, șansele piteșbenilor sînt limi
tate. cunoscută fiind forța ofensivă 
a madrilenilor pe teren propriu. 
Cu toate acestea, speranțele nu sînt 
pierdute atit timp cit 
de la Madrid începe 
jucătorilor 
sperăm ca 
și eficace, 
care.

Dobrin valsează printre apără 
torn Realului...

Foto : S. BAKCSY

ECHIPA ALBANIEI
meciul retur 
in avantajul 
C. Argeș, și 

joace curajos
de la F.

aceștia să
să lupte pentru califi-

MARGINALII LA DI VIZ LX B

CURSA DE URMĂRIRE
LIDERILOR CONTINUA

• Liderii Fa •«hn ca lași și respectiv. Politehnica Timișoara, au ace- 
Icsi avans de 3 panele • Poi .ehaica Galați, continuă să dețină „lanterna 
roșie' ■ sera I. »cr t'ectroputere Craiova a preluat-o in seria a ll-a e în 
etapa a X-a gazdele au fast necruțătoare : au înscris 34 de goluri, în• ~ ~ — . w . WV .K.WIIJ w»-T MC y V» 1W1 11 III

1 c» ooj pa ții doar 6 ! • Golgeterii diviziei B .■ MARICA (Politehnica lași)
— 9 90.uri și, respectiv, BOLN PcKtehnica Timișoaraj — 7 goluri

lăsată de eșecul de la Brașov și 
un sin- 
desparte 
bine, să

întrecerea divizionarelor B a in
trat pe iâgașul liniștii. In etapa a 
X-a. ca de altfel in marea majo
ritate a celor disputate, gazdele au 
terminat învingătoare, în unele 
partide chiar ia mari diferențe de 
goluri. Totuși, au fost 
o victorie a oaspeților 
zultate de egalitate, 
etapei este Ceahlăul P. 
amintindu-și că in urmă cu cîtva 
timp se număra printre formațiile 
din partea superioară a clasamen
tului, a întrecut, in urma unui joc 
mai bun, pe Progresul Brăila. Re
mizele 
dornice 
derilor. 
Tul cea, 
activitate 
comportă 
bine.

Desigur .
de la Brașov, unde fasta divizio
nară A. F. C. Bihor, a capotat în 
fața Metromului. Dar, proporțiile 
scorului (6—1 în favoarea Metro- 
mului) fși au explicația în forma 

mă ce-o dețin brașovenii, precum 
bogatei experiențe competiționale 
lui Gane. Necula și Selimesi, care 
ii de-a rinduL.au activat în pri- 
ul eșalon. (S 
ră A. C.F.R.

consemnate 
și trei re- 
Performera 
Neamț, care

totodată să micșoreze la 
gur punct diferența ce o 
de primul loc. Dar, mai 
așteptăm...

După cum se vede. în

a

le-au obținut trei echipe, 
să se mențină în plasa li- 
printre ele aflîndu-se Delta 
care

în
de

în primul său an de 
divizia secundă se 

la etapă la etapă mai

că a surprins rezultatul

altă fostă divizio- 
Timișoara, a pier- 
sever in fața Me- 
Tr. Severin. După 
unu! dintre com-

a 
dut la un scor 
talului Drcbeta 
cum ne-a spus 
pc.-ențn formației de pe malul Du-
r.ăr.:. Pavlovich la această echipă 
se muncește cu multă tragere de 
inimă și majoritatea jucătorilor sînt 
tineri și talentați.

Cei doi lideri, - Politehnica din 
Iași și, respectiv, din Timișoara, 
evoluând în fața suporterilor lor, au 
câștigat și. ceea ce e mai impor
tant, și-au mărit, din nou, avansul 
La trei puncte. Dacă ieșenii 
toate șansele ca și după etapa 
itoare să-și păstreze avantajul, 
schimb timișorenii au de dat 
examen extrem de dificil. Ei
juca la Oradea, în compania celui 
mai periculos adversar in cursa 
de revenire in Divizia A, F. C. 
Bibor, care dorește să șteargă cit 
mai repede impresia defavorabilă

au 
vi- 
în 

un 
vor

în cursul zilei de 
în Capitală, pe calea 
reprezentativ al Albaniei. După cum 
am anunțat, el va cuprinde un nu
măr de 16 jucători în frunte cu Di- 
nella, Muhedini. Pano, Gjika, Ra- 
gami și Pernaska. .fi

si

astăzi sosește 
aerului, lotul

NEA BIDU I
activiști ai

educație fizică din
Printre neobosiții 

mișcării de 
Focșani se numără și profesorul 
Ovidiu 
„argint viu“, preocupat permanent 
de organizarea unor acțiuni sporti
ve —, a cărui vîrstă îi este tră
dată doar de părul 

,Nea Bidu“ — 
cei mai 
Vîrstnici 

altele 
sportului 

multe exponate de

Gavrilă — un adevărat

albit de vre- 
cum este cu- 
tineri și pînă 
din oraș — 
și inițiatorul 

vrîncean",

me.
noscut de la 
Ia cei mai 
este printre 
„Muzeului 
care conține __ _
valoare, adunate doar prin' stră
dania sa. In prezent profesorul 
Ovidiu Gavrilă deține funcția de 
secretar al clubului sportiv orășe
nesc — Focșani.

loan VALENTIN
Asociația sportivă „Oltul"•

din Slatina împlinește 50 de ani 
de ........ _
sînt organizate o suită de inte
resante manifestări sportive.

Dan MIHAIL

O NOUĂ SALĂ DE SPORT 
LA BUZĂU

activitate. Cu acest prilej,

Este situată în apropierea^ Li
ceului pedagogic fiind d°ia*ă cu 
instalații anexe (vestiare, dușuri, 
punct sanitar) și va putea găzdui 
întreceri d^ handbal, volei, baschet, 
judo, lupte, tenis de masă. Bene
ficiarul este Școala sportivă Bu
zău. Nu a 
de . sport a Liceului 
CJE^S Buzău i. —■

fost uitată nici sala 
’ i pedagogic, 

a alocat fondurile

necesare pentru repai 
săli, în care vor avea 
educație fizică 
elevilor de la 
„Spiru Haret-

Victor

loc orele de
șj antrenamentele 
Liceul pedagogic 

și Școala sportivă. 
GAȘPAR. coresp.

La a zecea ediție, 
competiție fotbalis- 
Rulmentul", organi-

• Aflată 
tradiție» ala 
tică „Cupa 
zată de asociația sportivă de la 
Fabrica de rulmenți din Birlad 
a revenit Secției rectificare.

Eliade SOLOMON, coresp

CONSTRUCȚII LA BRĂILA...

în acest oraș se află în construc
ție în Parcul Monument un mo
dern stadion de fotbal, cu o ca
pacitate de circa 25 000 de locuri, 
grupuri sociale ș.a. Constructorul 
promite să-l dea în folosință în 
vara anului 1973. Altă construc
ție în curs i un bazin 
descoperit, cu dimensiuni olimpice.

N. COSTIN, coresp. județean.

în folosință în

de înot,

CE A DECIS ARBITRUL...
Am asistat la meciul de volei 

ferpinin disputat în Jala Dinamo 
dintre ’ ’ ~ ’
Piatra
dele
moții, cînd antrenorul' moldovean 
a cerut arbitrului Mitică Iliescu 
din București o înlocuire de ju
cătoare. Arbitrul n-a fost de acord, 
a urmat o dispută, dar zadarnic. 
Jucătoarea n-a intrat. De ce 7 
Fiindcă pantalonul de sport al a-

echipele Dinamo Și 
Neamț, din diviza 
conduceau detașat,

Ceahlăul
A. Gaz- 
fără e-

era de o nuanță mai des- 
decit a celorlalte coechipiere, 
supărat „intrasigența" arbi- 
Se aduce o sportivă de la 
Neamț pentru a juca, se 

neltuiesc bani pentru transportul 
si cazarea ei dar vine degeaba din 
cauza unei— nuanțe. Cum rămî-e 

cu echipamentul arbitrilor ? 
erau, și fiecare îmbrăcat altfel 
unul insă, regulamentar. Pcn- 

unii mumă, iar pentru alții— 
Gheorghe VASILEF

MOTOCICLIȘTU REȘIȚENI
Campionatul republican de mo- 

tociclism viteză pe șosea a eviden
țiat excelenta comportare a moto- 
cicliștilor de la C.SJH. Reșița. De 
peste două decenii, sportivii meta- 
lcrgiști din Cetatea de foc se află 
printre protagoniștii întrecerilor 
naționale, în ultimii ani ei domi- 
nînd campionatele de viteză pe șo
sea. Inimosul grup de mclocicliști. 
condus de veșnic tinărul Werner 
Hirschvogel, a colecționat multe 
trofee atît în campionatele inter- 
județene, cit și în cele republicane. 
G. Seichenstein, FI. Bejan. Miba> 
Vetzler și. 
Hirschvogel

bine înțeles, Werner 
sînt cei mai valoroși

ambele 
serii s-au format de-acum grupuri 
care urmăresc pe lideri și așteaptă 
orice defecțiune pentru a-i detrona, 
în prima serie se găsesc ambele 
formații care au promovat în vară 
în Divizia B, Delta Tulcea și Glo
ria Buzău, iar în seria a II-a, Me- 
trom Brașov. în schimb, formații 
cu state vechi în acest eșalon, se 
află situate pe poziții modeste sau 
în zona>neHh'i$tâi;'-îh'j sei?iaj I*- Poll-A 
tehnica Galați, despre a cărei si
tuație precară ziarul nostru a mai 
scris, nu reușește să se repună pe 
linia de plutire și astfel continuă 
să dețină „lanterna roșie’’. în cea
laltă serie, pe această poziție a 
trecut Electroputere ' Craiova, for
mație care a avut un start destul 
de slab în actuala ediție.

Dar, diferențele mici ce despart 
echipele în clasamente duc aproape 
după fiecare etapă la urcări sau 
coborîri. Așa că și după meciurile 
de duminică, e posibil să consem
năm altă ordjne în clasamente

P. VINTILĂ

CUPĂ CARMEN"
LA FOTBAL FEMININ

de fotbal „Cupa 
asociația spor-

■

In competiția feminină 
Carmenorganizată de . ..
tivă Flacăra Roșie cu prilejul împlinirii 
a 35 de ani de la înființare, s-au în
cheiat jocurile preliminare din grupe. 
La această competiție — la care au iuc.t 
parte c*Me mai bune 15 formații din Ca
pitală, împărțite în trei serii a cile 5 
echipe, cele mai în formă s-au dovedit 
a fi Venus rseria I). Rapid (șefia li) Și 
Unirea TrieoW (seria UT) care, pla- 
sindu-se pe locuxilg I în seriile respecti
ve, și-au cîștigat dreptul de a-și disputa, 
intr-un turtcti final de trei, frumosul 
trofeu. Celelalte echipe clasate pe locu
rile 2. 3. 4 și 5 se vor întrece între ele 
pentru stabilirea clasamentului final.

Duminică, sînt programate primele 
jocuri după următorul program : TE
REN ELECTRONICA, ora 13, Traviata — 
Minerva ; TEREN FLACARA ROȘIE ora 

Diana _ Băneasa ; c-a 14.30 Dacia — 
Luceafărul; ora 16 Juventus — Miorița.

LOTO-PRONOSPUIIT
După ce în septembrie a.c. tra

gerile Loto au atribuit 4 premii 
maxime de cîte 100.000 lei, luna 
octombrie , nu .s-a lăsat-nici ea mai 
prejos continuînd atribuirea cîști- 
gurilor de 100.000 lei. Astfel, prima 
tragere a lunii octombrie a fost 
punctată de două cîștiguri în va
loare de 100.000 lei realizate de 
participantele Berta Neuberger dir» 
Suceava, și Victoria Weber din Ti
mișoara, la categoria I. Omologa
rea tragerii următoare, cea din 
13 octombrie, a marcat un nou 
cîștig valoros obținut pe o variantă 
jucată 10%. la categoria 1 de par
ticipantul Constantin Darie din 
București.

Tragerea Loto de mîine vă pri
lejuiește asemenea cîștiguri cu o 
singură condiție : să participați, as
tăzi fiind ULTIMA ZI pentru 
procurarea biletelor.
NUMERELE EXTRASE LA CON
CURSUL PRONOEXPRES NR. 43 

DIN 25 OCTOMBRIE 1972
FOND GENERAL DE CÎȘTT- 

GURI : 1.861.998 lei din care 800.727 
Iei report.

EXTRAGEREA I : 9 37 44 U 45 
27.

EXTRAGEREA a II-a : 30 19 21 
38 14.
CÎȘTIGUBILE TRAGERII LOTO 

DIN 20 OCTOMBRIE 1972
EXTRAGEREA I: Categ. 1: 1 

variantă (50%) a 100.000 lei si 1 
variantă 1«% a 20.000 lei;
2; 3 variante (25%) a- 12.622 lei si 
5 variante (10%) a 5.049 lei ; categ. 
3 : 12,95 a 4.873 lei ; categ. 4: 18 10 
a 3.487 lei ; categ. 5 : 73,25 a 862 
lei ; categ. 6: 156.85 a 402 lei.

REPORT CATEGORIA 1: 49.811 
lei.

EXTRAGEREA a II-a : Catego
ria A: 1,40 variante a 65.054 lei ; 
categ. B : 6,30 a 8.674 iei ; categ. C: 
8 45 a 6.467 lei ; categ. D : 10.15 a 
5.384 lei ; categ. E : 32,65 a 1.674 
lei ; categ. F : 52,40 a 1.043 Iei ; 
categ. Z : 1285,10 a 100 lei.

Cîștigul de la categ.' 1 (50%) a 
fost obținut de participanta ANA 
CIORNEI din București, iar cîști
gul de la categ. A 100% de MACO- 
VEI IOAN din Brașov. ț

Rubrică redactată de 
LOTO-PRONOSPORT

cat eg.

DE LA LE.A.B.S.
S-au pus’ în' vînzare biletele 

de intrare ■ la meciul de fptba: 
România — Albania ce se v? 
desfășura duminică 29.X.1972 pe 
stadionul 
vînd la 
obișnuite 
gram de

9—20.

23 August. Biletele se 
toate casele de bilete 
din oraș, ce au pro- 
funcționare între orele

ANUNȚ
A

SĂRBĂTORIREA CELOR DOUA 
DECENII

La 29 octombrie 1972, p 
brașoveni sărbătoresc un eveniment 
deosebit; aniversarea a două de
cenii de activitate a Casei Pionieri
lor — Brașov. De-a lungul celor 
20 de ani. In acest minunat lăcaș 
de cultură au pășit mii de tineri

și la- 
r.umeroase cercuri, 
î domenii. La ora 

actuală. Casa pionierilor Brașov 
poseăă nu mai puțin de 23 cercuri 
cu diverse profiluri lehnico- 
șLuntific. cultural-artistic, 
tiv-frecventate de 
pionieri șî școlari 
U poalele TimpeL 
virate este găzduită 
t.pQ t »cii â J a t
modeme cerințe < 
de

spor- 
peste 3 000 de 

din orașul de 
Întreaga acti- 

de frumosul lor 
după cele mai 
i este condusă 

un corp de profesori, ingineri 
tehnicieni cu înaltă calificare 

profesională. Succese ale pionieri
lor ce activează In cadrul acestei 
case ? Sînt destule : participare 
cu bune rezultate la concursul 
național „Minitehnicus", de unde 
s-au întors cu sumedenie de tro
fee ; mesageri ai cîntecului și dan
sului de pe meleagurile brașovene, 
componenții ansamblului artistic 
„Crai nou" și-au înscris în palma
res, printre altele, titlul de laurcați 
ai Festivalului folcloric de la Flo- 
range (Franța) — 1970. La loc de 
cinste, activitatea sportivă. In 
cercurile de carting, modelism, ra
dio, judo, scrimă, tenis de masă 
și turism — sînt cuprinși sute și 
sute de pionieri și școlari. în fo
tografia de sus un aspect din 
activitatea pionierilor brașoveni. 
Caro! GRUIA, coresp. județean

întreprinderea de Transporturi Aeriene 'Române 
organizează concurs de admitere pentru cursul 
însoțitor de bord pe avioanele TAROM.

Candidați: trebuie să îndeplinească următoarele
— sănătate perfectă ;
— prezentare fizică plăcută ; 

niciliu] stabil în București; 
dii medii cu diploma de bacalaureat; 
giul militar satisfăcut (bărbați);

cunoașterea a două limbi străine din cele 
țional: ei

— virsta ferr
— virsta bărbați pînă la 30 de ani;
Se preferă persoanele care au avut un stagiu în producție 

de minim un an.
La înscriere se va prezenta :
— actul de naștere (copie legalizată);
— actul de studii (original și copie legalizată);
— copie de pe carnetul de muncă.
înscrierile se fac la serviciul Personal și Învățămînt TAROM 

— Aeroportul Băneasa — zilnic între orele 13,00—15,15 pînă la data 
de 31 octombrie 1972.

Informații Ia telefon : 33.00.30 — Interior 33.

„TAROM" 
în specialitatea

condiții :

de uz interna- 
gleza. franceza, germana, rusa și italiana, 
ei 21—25 ani ;

ANUNȚ
TRUSTUL DE MECANIZARE BUCUREȘTI — STAȚIA DE 

UTILAJE PLOIEȘTI — str, Mihai Bravu nr. 276 — telefon 11159 — 
angajează pentru șantierul Tirgoviște, următoarele categorii de mun
citori calificați:

— ȘOFERI — (indiferent de vechimea pe care o au în meserie)
— EXCAVATORIȘTI
— BULDOZERIȘTI
— MECANICI DE REPARAȚII AUTO
— MECANICI DE 'REPARAȚII UTILAJE
Se asigură spor de șantier, regim de 10 ore pe zi, cazare gra

tuită, masă la cantină contra cost, posibilitate de navetă celor care 
au sub 40 km pînă Ia domiciliu — iar celor care sînt de la 
distanțe mai mari de 40 km li se dă liber 3 zile la 45 de zile 
lucrate.

Cheltuielile de transport se suportă de întreprindere.
Angajările se fac la secția T.M.B. — Tîrgovitșe, str. Cimitirului 

nr. 2, Jud. Dîmbovița — Telefon 11993 sau 12431.

rinduL.au
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PROIECTELE LUI ION TIRIAC
1

PENTRU ANUL VIITOR
Admirabilul Davis-cupman vrea

să lanseze acum pe Marcu și Hărădău
Două vorbe

să

A plecat Țiriac. La aeroport au 
fost mai mulți prieteni ca orieînd. 
întrebările au curs din toate di
recțiile. ț

— Ce proiecte ai, Ioane ?
— Paris, Stockholm, Londra, a- 

dică ultimele trei turnee pentru 
marele premiu F.I.L.T. Sper
mă număr printre primii 20 de 
premiați.

— Și proiectele 1973 ?
— 1973 a devenit pentru 

o obsesie chiar din prima 
te de după finala Cupei 
îmi dau seama că-mi va fi 
greii să iau un nou start. : 
tirea cu totul specială pe 
fac pentru Cupa Davis mă 

ritm. Pentru finală am 
în mod special timp de două 
de zile. Cine știe dacă la 
voi mai găsi rețeta de lu- 

atît de potrivită pe care am 
acum. Mai e și vîrsta...

i mine 
noap- 
Davis, 
foarte 

Pregă- 
care o 
scoate 

lu-

despre
Crezi că ai fi putut ciștigâ 
ciul cu Smith ?

— E greu de spus. Dar 
avut un moment favorabil, 
vorba despre acel 4—5 și 40—0 
în setul trei. In momentul în 
care am greșit prima minge, am 
auzit 'vocea unui spectator ame
rican în tribună : 
the time", adică 
Mingea ieșise în 
torul îmi spunea 
răutate că seria 
iat. Ca niciodată, 
descumpănit.

finală. 
i me-

im
E

din 
crat 
luni 
anu’
Cl'U 
găsit-o
Pe de altă parte, însă, îmi este 
foarte greu să iau o hotărîre rece, 
ca acum un an și ceva, la Sao 
Paulo. Ceea ce mă îndeamnă să 
mă gîndesc și să nu exclud posi
bilitatea unui nou start este fap- 

nenumărateprimittul că am
scrisori din partea unor prieteni necunoScuți. O fată 
îmi scrie, suporterilor 
gajă atîta să stau în 
tăvâru, în 
la Drobeta primit un

din 
că

Brașov 
inimile 

de-
de pildă, 

mei brașoveni 
căldură îneît aș putea 
maiou și șort, pe Pos- 
bătaia viscolului. “ 
Turnu Severin 

dar neprețuit.
rul orașului mi-a 
soare emoționantă 
mis cheia orașului 
să cutie de piele, 
catifea albastră. Cred că acesta 
este cel mai frumos dintre tro
feele mele de pină acum.

De 
am 

Prima- 
scris o scri- 

și mi-a trans- 
într-o frumoa- 
căptușită cu

„Ifs about 
și timpul*, 
și specta- 
un pic de 
s-a Inche- 

a asta m-a 
__ mi-au 

zburat departe și jocul meu s-a 
frint. Știți foarte bine ce a ur
mat. Am pierdut ghemul de 
40—0. Dacă aș ~ 
tiar, la pauză, 
mine, probabil 
șanse mari.

— Cum îți 
înfrîngeri ale 
Smith, la Barcelona ?

— Kodes și Orantes sînt jucă
tori foarte puternici. Aceste în
frîngeri nu sînt și 
considerate
Stan Smith confirmă, 
tul că nu e un jucător de zgu
ră...

...Și Ion Țiriac s-a îndreptat 
spre avion, nu înainte de a rosti 
cu voce tare : „In aceste trei 
săpiămîni vreau să 
încă o dată la viitor. Sper 
ganizez participarea lui 
Marcu și a lui Hărădău 
cuitul de turnee indoor al

lucrul cel mai

,.era 
out 
cu 

mea 
vort 

Gîndurile

la 
ves- 

2—1 pentru
aș fi avut

fi intrat în 
cu 
că

explici recentele 
lui Năstase și

nu trebuie 
ca niște surprize, 

însă, fap-

aceste 
mă gîndesc 

să or- 
Traian 
la cir-
S.U.A. 

im-Acesta este 
portant în momentul de față".

...Avionul
zborul. (I. Ch.).

de Paris, și-a luat

f

1-1 (0-1), in deplasare, cu Rapid Viena

REZULTAT

Loraux

Antrich

A ÎNCEPUT

(prin telefon, de Io tri- 
special) —

par; 
a si

avantaj ir.eâ
Vital 
formațiile :

: »ă subliniem doar ocaziile 
minutele 24, 41 și 42 ratate de 
treatrj și Neagu.

Si după reluare superioritatea

aisput 
(1—1). 
I Stâiii

precare. 
In prim- 
altfel, au ș: 
Gallos (min.

^SKrz.ifi lume

VIENA. 25 
miwl nostru

Aproxi 
urm
pid 
tatâ

VIU ( 
ml ( 
reiji 
batantelor să 
d» bun rjvei

Dornice să
gazz< î -r.I

•ehrjc.
ia un
e au 
■t* al 
reușit 
h care

TURNEUL DE TENIS
DE LA EDINBURGH

EDINBURGH, 25 (Agerpres). 
La Edinburgh a început turneul 
ternațional de tenis (pe teren aco
perit) pentru „Cupa Dewar“, Iată 
primele rezultate din proba de sim
plu bărbați : Lloyd (Anglia) — I. 
Fletcher (Australia) , 7—6, 6—3 ;
Moore (R.S.A.). — Roulston (Anglia) 
6—1, 6—3 ; Paish (Anglia) — Gardi
ner (Australia) 6—1, 6—4 : Notman 
(Anglia) — Bertram (R.S.A.) 
(neprezentare).

Ilie Năstase și americanul 
Graebner vor juca direct în 
doi.

in-

2—0

Clark 
turul

In curing meciurile de rugby cu r.f g. si franța
7 7

LOTUL REPREZENTATIV IȘI REIA LUNI PREGĂTIRILE

A

bilitățile, o linie I din care vor face 
parte Dinu și Baciu ca stilpi și Or- 
telecan ca taloner. Pentru ultimii 
doi nu există, după mine, nici un con
tracandidat. Ei apar, în condițiile de 
acum, drept titulari, fără nici o dis
cuție. Numai pentru Dinu aș avea 
unele rezerve, urmind să încercăm 
și alți jucători, în speță pe Drăgu- 
lescu, Țurlea și Cioarec.

— După aprecierile presei engleze, 
cuplul de linie a Il-a Postolache— 
Atanasiu a lăsat o frumoasă impre
sie. îl veți menține ?

— Firește. Ambii jucători au dat. 
intr-adevăr, satisfacție. Asta nu 
împiedică, insă, să mai încercăm 
alte formule pentru linia a Il-a. 
losind pe lingă cei doi pe Marin 
nescu și Dumitru Gbeorghe.

ne 

fo-
le-

balonul),Bucos

i

dintre aspiranții la un loc 
reprezentativă

Foto t Dragoș NEAGU
Abia întorși din turneul întreprins 

în Anglia (încheiat, după cum se 
știe, cu rezultate onorabile) rugbyștii 
noștri fruntași se află din nou ...în 
alertă. Motivul : apropiatele meciuri 
cu echipele R. F. a Germaniei și 
Franței, care se vor desfășura la 12 
și 29 noiembrie.

Rugbyștii vizați să facă parte din 
lot iși desfășoară, deocamdată, pre
gătirile la cluburile lor, în timp ce 
antrenorii investiți cu sarcina de a 
coordona munca de selecție — Teodor 
Râdulescu și Radu Demian — fac cal
cule, stabilesc scheme tactice, 
tr-un cuvînt se 
acum. în febra 
internaționale.

Cu antrenorul 
am avut prilejul 
după meciul de

în-
găsesc, încă de pe 
apropiatelor partide

Teodor Râdulescu 
de a discuta recent, 

_____ campionat dintre 
echipa sa de club, Sportul studențesc 
și Politehnica Iași. Interlocutorul 
nostru este destul de optimist :

— Eu. unul, m-am declarat 
mit de felul cum au evoluat 
noștri în Anglia. Mai mult, 
după o etaPă dintre cele mai 
de campionat — desfășurată in con
diții cu totul improprii pe ploaie, 
frig, noroi și chiar pe zăpadă. in 
unele locuri — se confirmă pregăti
rea fizică bună a rugbyștilor noștri 
fruntași. Accentuez, pregătirea fizică, 
deoarece — ca și in Anglia — acesta 
sperăm să fie atuul nostru decișii in 
stabilirea rezultatelor in mecinrile 
internaționale din luna viitoare.

— Cum vedeți XV-lea reprezenta
tiv ? Va suferi el modificări impor
tante față de cel care a evoluat 
peste Canalul Mfnecii ?

— în linii mari, echipa reprezen
tativă. aș putea să o precizez, întru- 
cît sînt foarte puține posturi, ca să 
spun așa, descoperite.

— De pildă...
— Vom folosi, după toate proba-

tnulțu- 
băieții 
acum.
grefe

— In primul rind cel de linia a 
111-a. Cred câ o formulă Fugigi—Flo
rin—Rățcanu va servi bine interesele 
echipei naționale. Iste o linie mo
bilă. care face o excelentă legătură 
cu treițferturile : de fapt ea este ca
pabilă să actiooeze cu mult aplomb 
>■ in atac și in apărare. De aseme
nea. voi pleda pentru formala cn 
Constantin ți Nica drept aripi ți 
Dragomiresc»—Manca in calitate de 
centri, l’n element fix ar poea fi ți 
unu! dintre mijlocași—Nicolesc*. 
Pentru cel de-al rfo.lea po-t de mîj- 

ă alegem intre D

— Pen’ru acest p«wi candidea 
practic, doar doi sportiii. Durbac 
Bucos-,

re-

— Luni. duPă etapa de campionat 
din 29 octombrie. O pregătire fizică, 
tehnică ți tactică, 
compartimente ți. probabil. 
Ia două buturi, in prima 
lunii noiembrie. Adversarul 
incă desemnat.

După jocurile 
firește, cu ne: 
lucru pe trico

du a Li și pe 
un meci 

dreadă a 
ou a fost

-

Tiberiu STAMA

profilat de o greșeală a apărătorilor 
c .: jreșteni. Ștefan ratînd intercepția 
mingii. Dar fotbaliștii de la Rapid 
B-.-jreș:: n-au fost descumpăniți 
c _-î golul primit ; dimpotrivă ei au 
trecut imediat Ia conducerea ostilită
ților, dominlnd mai mult si apropiin- 
du-se în repetate rinduri de poarta 
hri Antrich. Dintre numeroasele ac- 

ofensive aie feroviarilor bucu- 
din 
Pe-

nu vor reuși decît o ...bara (min. 74), 
la o minge expediată spre vinclu de 
Angelescu.
Petreanu.
poarta lui 
lui Mijler

Aici, la 
prin jocul

în min. 82 se accidentează 
Spre sfîrșit, emoții și la 
Răducanu, salvat la șutul 
(min. 84) tot de bară.

Viena, Rapid București, 
r__ u egal, a luat o bună op
țiune “pentru calificarea în turul III 
al Cupei Cupelor. Dar, să 
bim, să așteptăm manșa 
la București.

Arbitrul belgian
condus foarte binete

ritorială este de partea fotbaliștilor 
români care, cu Savu In teren, in 

Dumitriu III, leagă mai 
mult, ajung mai ușor in situația de 
a f r.aliza. Egalsrea plutește in aer, 
apărătorii formației gazdă fac din ce 
In ce mai greu față atacurilor de- 
elanțțte de bucureșteni, care, în min. 
S6, restabilesc echilibrul pe tabela 

marca : Neagu a interceptat o 
defectuoasă trimisă (n careu de 

jucător vienez. a fost mai repede 
la balon decit Antrich ți a înscris 
din apropiere : I—1.

Giuleștenii forțează acum victoria, 
atacă mai multă dezinvoltură, dar

RAPID VIENA :
Iman, Werner, Pajenk, Fak — Wal- 
zer (min. 59 Ey), Scheffer (min. 46 
Miller), Hoff — Lorenz, Krankl, Gal
los.

DMfl
RAPID BUCUREȘTI : Răducanu — 

Ștefan, Boc, Grigoraș, Codrea — M. 
Stelian, Angelescu — Năsturescu, Du- 
mitriu III (min. 46 Savu), Neagu, Pe
treanu (min. 183 Codreanu).

Constantin MACOVEt

Selecționata de tenis 
masă a Japoniei va 
treprinde un turneu 
Europa, intre 2 și 
noiembrie, urminâ 

evolueze în Franța, Olanda și R.F.G. 
Iată-l — în fotografia noastră — 
pe excelentul jucător japonez No- 
buhiko Hasegawa, învingător in 
campionatele Asiei, desfășurate re
cent la Pekin.

în cad | ) turneului internațional femi
nin de baschet de la Backa ’*
(Iugoslavia), echipa italiană 
Milano a întrecut cu scorul de 
(33—34) formația locală Topolcanka. în- 
tr-un alt joc, Vojvodina Novi Sad a 
dispus cu scorul de 68—66 (40—32) 
formația maghiară Videoton 
fehervar.■
A luat sfirșit Turul ciclist al 
întrecerea, care a măsurat 
împărțiți în 10 etape, a fost . _ 
de Muharem Ahipeti de la clubul Flu- 
murtari din Vlora. Pe echipe primul 
loc a fost ocupat de Lokomottv-Dur- 
res.

Topoia
Stand» 

66-42

de
Sekesr.-

Albaniei.
1 300 km, 

: cîștigâtă

Poloiștii de Ia Dinamo București, 
campioni ai țării, s-au întors de la 
Londra unde au participat la între
cerile primului tur din ..Cupa cam
pionilor europeni". Asa cum am 
mai anunțat, reprezentanții noștri 
au avut o evoluție contradictorie, 
realizînd trei scoruri egale : 4—4 cu 
Amateur Duisburg, 3—3 cu Poly- 
technik Londra și 5—5 cu Ț.S.K.A. 
Moscova. Amănunte despre ultimul 
meci și evoluția în general a dina
moviștilor le-am aflat de la arbi
trul internațional, prof. Cornel 
Mărculescu.

— Cum explicați rezultatele din 
primele două partide ?

— Bucureștenii au abordat 
ușurință meciul cu Amateur, 
condus tot timpul cu 2—#. 3—2 
4—3 și s-au trezit egalați in ulti
mele secunde (Huber a primit un 
gol de Ia 12 ni), cind echipa v—u- 
germană se afla in inferioritate 
numerică ! Și în intilnirea eu Po- 
lytechnik. dinamovistii au condu» 
in permanență. Formația engleza 
insă, aflată in mare progres, a dat 
o replică foarte puternică, smulgind 
un punct nescontat. In generai, 
dinamovistii as evoluat *»k posi
bilități in aceste meciuri.

— Inain 
narco răr

CORNEL FRAȚILA

ritate echipa, Dinu Popescu a mar
cat 4 din cele 5 goluri (ultimul 
fiind opera lui Viorel Rus), iar 
Frătilă, care l-a înlocuit pe Huber, 
a apărat aproape fără greșeală. 
Beneficiind de un golaveraj supe
rior, bucureștenii și-au asigurat ca
lificarea în ultimul moment. Și 
încă un amănunt : maghiarul Wus- 
zek a condus corect toate cele trei 
meciuri ale dinamoviștilor.

— Cum ați notat evoluția jucă
torilor noștri ?

— Cu foarte bine pe D. Popescu, 
Frățilă, Kroner și 
țări mulțumitoare 
lescu. M. Popescu 
au jucat Huber și 
și Frîncu au avut 
nificative.

— Ce șanse atribuiți echipei Di
namo în semifinale ?

— La Londra campionii s-au 
prezentat cu o pregătire sumară, 
ei fiind obligați să susțină în ulti
mele 3 săptămini 12 meciuri de 
campionat. Cu un antrenament mai 
serios, cu un plus de mobilizare și 
seriozitate și puțină șansă, Dinamo 
poate ajunge" în turneul final.

Campionatele europene de bowling au 
fost cîștigate în acest an de reprezen
tativa R. F. a Germaniei, care a totali
zat 12 239 puncte. Pe locul secund s-a 
clasat formația Angliei — 12134 p. ur
mată de echipele Italiei — 12111 p, 
Franței — 12 086 p, și Spaniei — 11 733 p. 
La individual cel mai bun rezultat a 
fost obținut de francezul Horn - 211,5 p.

Campionul de tenis al Italiei. Adriano 
Panatta, și-a fracturat două degete de 
la mina stingă în cursul unui antrena
ment. El va fi indisponibil timp de 30 
de zile. Panatta nu va putea participa 
la ultimele mari concursuri internațio
nale ale sezonului.

D.

Este foarte adevărat. T,(um

EDDY MERCKX
RECORD MONDIAL

MEXICO. 25 ( VC1CDAD DC 
rerpre*’. Mierci 
Merckx să-a im 
pe velodromul olimpie din caoitala 
Mexicului ei a doborit recordul lu
mii jn ciasica probă de o oră, ob
ținând ♦» km 4«S.«S m_ Ce’.ebrJ ci- 
dist beiaian a întrecut astfel cu 

mondial 
Bznl OLe

55.32 r
profusion:st. d^ț:nuț cc usyvg 
Ritter (48.S53 km. veL o!:m 
Ctudad de Mexico. 10 oc 
196S).

Miercuri dimineața. Eddy 
s-a prezentat la velodrom « 
cut o încălzire de aproape 
Profitînd de timpul frumoi 
răcoros, tocmai bun pentru

<M

te

mobilizat la 
Ia nivelul po- 
condus și de 
3—1 și 5—3,

campionii noștri s-au 
maximum și au jucat 
sibilitătilor. Dinan-o a 
această dată cu 2—0.
echipa moscovită, cu 5 jucători din 
reprezentativa l.R.S.S. încoronată 
eu titlul olimpic la Munchen, fiind 
ahligată să depună eforturi serioase 
in final pentru a obține un scor 
erai. Kroner și-a condus cu matu-

OREI: 49,408 km!
c

■

Eddv a pornit — urmărit 
oți specialiști, crainici de 

și televiziune, fotoreporteri 
tatori — in marea tentativă, 

a intrecut recordurile mondiale 
H km — 11^X2* (vj 11^8:401 
U î» km — 244M* (v.r.

17.44», deținute de Ole Ritter, și 
ilizat ia 3* de minute 24.975 km. 
Eddy Merekx este al ÎMea spor

tiv care isi înscrie numele pe ta- 
Nanl recordmanilor mondiali ai 
•rei.

Fl 
la 
ți
24

■

ZARIA VOROSILOVGRAO

cadrul aceluiași interviu — 
Peter Ustinov era „foarte 
plin de umor

PETER USTINOV Șl RACHETA
Peter Ustinov, actorul de cinema bine

cunoscut. a demonstrat în fața came
relor de luat vederi ale B.B.C. că mî- 
nuirea rachetei de tenis nu prezintă 
nici un secret pentru el. Actorul — a 
cărui carieră este impresionantă a
declarat ziariștilor că, pe vremea cînd 
era mai... suplu, a avut cîteva ocazii să joace tenis cu profesioniștii. „Am reu
șii chiar să marchez un punct contra 
lui Tom Okker. Mingea mea înainta atit 
de jent incit adversarul meu a... ador
mit?. în ce-1 privește pe Okker. acesta 
a spus’ — în 
că ’’jocul lui 
interesant și

V. Rus. Compor- 
au avut Mihăi- 
și Nastasiu. Slab 
Novac, iar Popa 
prezente nesem- 

N

Cursa clclistă de șase zile, desfășurată 
pe velodromul acoperit din Montreal, a 
luat sfirsit cu victoria belgienilor Juuen 
Stevens și Norbert Seews, care au aco
perit circa 1550 de mile. reaUzînd 60S 
puncte. La un tur distantă, cu 616 puncte, 
s-a clasat perechea olandeză Jan Janssen 
— Gerard Koel. Locul trei a fost ocu
pat de americanii Jack Simes — John 
Vandevelde.■
Concursul internațional de cros, desfășu
rat la Rennes pe un traseu în lungițle 
de 8.560 km, a fost ciștigat de atletul 
englez. Ian Stewart, cronometrat cu tim
pul de 24:09,2. Pe locul secund s-a cla
sat spaniolul Mariano Haro — 24.11-6.
urmat de francezul Noel Tijou —■ 24:21,4, 
englezul Dave Bedford — 24:45,0.

Adrian VASILIU

O echipă de alpiniști cehoslovaci va în
cerca anul viitor să efectueze ascensiu
nea piscului Makalu (8482 m) din masi
vul Himalaya. Proiectul se înscrie In
tr-un program mai vast, denumit .Hi
malaya ’73“. în care este prevăzută 
escaladarea altor virfuri. urmînd ca de 
succesul acestor tentative să depindă 
și ascensiunea Muntelui Everest.

OFENSIVA PENTRU
RECUCERIREA SPECTATORULUI

Echilibru stabil...
(din „Sportowiec”-Varșovia)

RECORDUL LUI GEAICI

Cu ocazia lntilnirli Intre rsprezenlăti- 
vele de fotbal ale Spaniei și Iugoslaviei, 
la Las Palmas, căpitanul echipei iugoslave. Dragan Geaici. a înscris un nou re
cord al țării sale cu 67 partide jucate 
în echipa națională. Vechiul record era 
deținut de Branko Zebeț cu S3 de jocuri. 
Geaici a susținut pină acum și 500_ jocuri 
în cadrul și ținînd 
popularul 
lltatea să recorduri.

Belgrad 
de ani, 
pdsibi- 
ambele 

_______ ____ „ _____ ___echipa 
națională cu ocazia jocului dintre Româ-

echipei Steaua roșie 
cont că are doar 26 
fotbalist iugoslav are 
depășească cu mult Geaici a debutat în

nia șj selecționatele olimpice ale Iugo.- 
slaviei. la Belgrad (17 iunie 1964) și a 
marcat pentru echipa națională 20 de 
golipri.

RECORDMANUL NECUNOSCUT
Atletismul francez, care în preajma O- 

limpiadei a avut destule probleme, a 
descoperit absolut întîmplător că dispune 
de un veritabil campion, posesor al ba
remului olimpic si chiar deținător, (in 
totală necunoștință de cauză !) al recor
dului național al Franței pe 800 m plat» 
cu timpul de 1:46.0. Este vorba de Mar
cel Phlllipe, născut la New York, din 
tată francez și mamă americană și po- 
sedînd deci o dublă naționalitate, per
fect- valabilă, după legile din S.U.A. £•! 
a realizat performanta sa la concursurile 
de selecția disputate la Eugene, unde 
s-a clasat al șaptelea, cursa-fiind cL?ii- 
gatâ de Wootle cu 1:44,3 min,. Or, timpul 
realizat de Phillipe. constituind un re
cord francez. îi dădea dreptul să par
ticipe la Jocurile de la Munchen. sub 
culorile Franței, deși același rezultat nu-* 
permitea calificarea în echipa ameri
cană...

Marcel Phillipe a făcut demersurile ne
cesare la consulatul francez din New 
York precizînd că este gata să repete 
performanța și în țara părintelui său, 
iar în-caz de reușită să facă parte, din 
echipa olimpică franceză. Pină la urmă, 
el n-a apărut însă nici sub’ culorile a- 
mericane nici sub cele franceze.

ȘAH IN TREI
Robert Joobrain. student în matematici 

la Universitatea din Rochester . (S.U.A.), 
* obținut un brevet de invenție pentru 
un foarte, original, joc, denumit de in
ventatorul său „Variant șatiîst*', In ca
drul căruia la o partidă de »ah pot par
ticipa nu numai doi jucători, el trei.

Cupă relatării» ziarului „New York ri
mes», p partidă de »ah dup» regulile 
preconizate de Joobrain se disput* pe 
o planșetă hexagonală, cuprinzind 96 de 
Pătratele* cu figuri albe, negre și roșii. 
Ctștigă acela care capturează regii celor 
doi adversari. Jocul oferă posibilitatea 
ca doi partener! mai slabi să se uneas
că împotriva unuia mai tare șl oleră 
numeroase variante strategice, prin care 
jucătorii se pot ajuta , temporar spre a 
ieși din situații grele. Seturi cu jocul lui

«S --

S’-a intimplat la l.ujniki... La ieșirea pe gheață a selecționatei de 
canadiene, înaintea ultimului meci susținut in Palatul Sporturilor 

alunecat pe oglinda lucie,din Moscova, faimosul atacant Phil 
spre hazul tuturor.

Joobrain au și fost puse în circulație 
în Statele Unite, unde în ultima vreme 
șahul a început să capete răspindire.

Bineînțeles, după succesele Iul Bobby 
Fischer...

PRECAUȚIE NECESARA

Cassius Clay, fostul campion mondial 
de box la toate categoriile, iși va pune 
talentele sale de... orator în slujba unui 
nou program de interviuri ale televiziunii 
americane. Robert Arum, managerul iu; 
Clay, negociază acest contract cu pro
ducătorul David Yarnell, de la programele, „usi Network”. Fostul campion va 
trebui să ia in fiecare săptămină inter
viuri de la personalități din domeniul 
politicii, sportului, teatrului etc.

Pentru a exista posibilitatea moderării 
eventualelor izbucniri temperamentale 
(binecunoscute) ale ex-campionului, in
terviurile nu vor fi transmise in direct, 
ci imprimate și — la nevoie — revăzu'e.

31 ORE DE JOC I

franceză Saint- 
al tenisului de

Esposito a

nould, au
31 de ore .. . ....__  ___ ________  .

Vechiul record aparținea unor jucători 
americani. Perioada eea mai grea a fost 
aceea a nopții, etnd au trebuit să se o- 
prească ia fiecare două ore, pentru a 
face exerciții de suplețe, timp de un 

- minut, și să bea răcoritoare sau cafea.
Scorul general a fost de 3 919 puncte 

to favoarea iul Arnould — în virstă de 
16 ani — față de numai 2 404 puncte ale 
partenerului său mai virstnic.

CELE MAI FRUMOASE IMAGINI
OLIMPICE

jucat o partidă care a durat 
și 5 minute. Record mondial ’

In stațiunea balneară
Tropez, doi pasionați 
masă, Jean Claude Pontet și Yves Ar-

Juriul concursului ..Cele mal frumoase 
fotografii realizate la Jocurile Olimpice 
de la Munchen", întrunit in «ala de 
festivități a hotelului „Ambasador'* din 
Paris, și-a desemnat laureațli, Iată nu
mele fotoreporterilor premiați : fotogra- 
fiifii alb-negru : Oile Seljbold (Stock
holm) și Ron Kuntz (S.U.A.) : foto-
color : Antonio Fernando (Brazilia).

Din juriu au făcut parte Felix Levi
tan, președintele AIPS, Maurice Vidai, 
Jacques Goddet. Gaston Meyer. Marcel 
Hansenne și alți cunoscuți ziariști spor
tivi.

SE APROPIE OE TITLU
.MOSCOVA. 25 (Agerpres). — In 

ipionatului unional de 
ii pa Zaria Voroșiiovgrad 
» deplasare cu scorul de 

1 formația Dnepr. Alte rezultate: 
Spartak Moscova — Kairat Alma 
Ata 0—0 : Dinamo Minsk Dina
mo Moscova 0—3 : Karpati Lvov — 
SKA Ros‘ >v pe Don 1—0 ; Dinamo 
Kiev — Neftci Baku 6—1 ; ȚSKA 
Moscova — Dinamo Tblisi 3—2 ; 
Zenit Leningrad — Ararat Erevan 
2—0 : Torpedo Moscova — Lokomo
tiv Moscova 0—1.

Tn clasament continuă să condu
că formația Zaria Voroșiiovgrad cu 
3" puncte, virtuală campioană unio- . 
nală. Ea este urmată de TSKA Mos
cova — 33 puncte și Ararat Erevan 
— 30 puncte.

Micșorarea numărului de spec
tatori la jocurile de fotbal din 
R.F. a Germaniei, constatată în 
ultima vreme, a îndemnat fe
derația de specialitate din a- 

ceastă țară să facă unele inves
tigații pentru a descoperi cau
zele ingrijorătorului fenomen. 
In cadrul unei anchete între
prinse recent, au fost chestionați 
un număr foarte mare de cetă
țeni din toate păturile sociale, 
de diferite virste, provenind din 
diverse regiuni geografice.

Și iată un prim rezultat ex
trem de semnificativ: interesul 
pentru fotbal nu numai că nu 
este în scădere, ci 
este în apreciabilă
Dar acest 
manifestă atit 
ca spectator 
mai mult 
rea jocului, 
de fotbal continuă să vină 
stadioane — și chiar în număr 
record — 
rile mari, 
creștere a 
zional la 
la cele 
cu miză 
tidian de 
nar atrage 
spectatori, cu excepția unor jo
curi intr-adevăr decisive.

Mulți au indicat drept cauză 
a răririi vizitelor lor la fotbal, 
lipsa confortului modern pe 
stadioane și accesul greu cu 
mașini proprii sau cu mijloace 
de transport în comun, ceea ce

interes 
i prin 
la 
prin 

Apoi,

dimpotrivă • 
creștere. 
nu se 

participare 
meciuri, ci 

practica- 
spectatorii 

pe

dar numai la meciu- 
Se constată chiar o 
celor ce

jocuri, 
foarte

mare.
campionat

insă mai puțin pe

vin oca- 
mai ales 

importante, 
Regimul co- 

divizio-

răpește mai mult timp decit du
rează spectacolul sportiv propriu- 
zis. O altă cauză pare să fie an
grenarea mai intensă a familii
lor in activitatea de timp liber.

In sfirșit. alte opinii expri
mate învinovățesc direct fotba
lul defensiv și tacticile de • joc 
prea complexe, adoptate de 
multe echipe din campionatul 
vest-german. Toate acestea fac 
greu de înțeles fotbalul pentru 
nespecialiști. Un procent însem
nat dintre cei intervievați con
sideră drept cauză pentru pier
derea interesului spectatorilor, 
corupția jucătorilor, ceea ce tre
zește îndoieli cu privire la co
rectitudinea rezultatelor. Iar alții 
se dezinteresează de fotbal din 
cauza caracterului comercial al 
regimului divizionar și preferă 
să meargă la jocurile echipelor 
clin categoriile inferioare, unde 
nu se joacă pe bani!

Rezultatele anchetei sugerează 
cluburilor vest-germane luarea 
unor măsuri urgente printre 
care figurează: programarea jo
curilor vineri și luni ; acoperi
rea tribunelor ; amenajarea unor 
bufete și restaurante conforta
bile ; eventual, încălzirea locu
rilor din tribună; programarea 
jocurilor intr-un cadru de spec-, 
tacoie care să atragă și membrii 
familiei ; îmbunătățirea trans
portului etc...

Ofensiva pentru recucerirea 
spectatorului a început!

I. O.

LTIMELE REZULTATE-ULTIMELE ȘTIRI - ULTIMELE REZULTATE

ÎN CUPELE EUROPENE LA FOTBAL
cupele

Ieri, după amiază ș: aseară tîrziu s-au desfășurat meciurile din prima manșă a celui de al doilea 
europene la fotbal. Pină la închiderea ediției ne-au parvenit următoarele rezultate:

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI
MtinchenBayern

Spartak Trnava 
Derby County 
Dinamo Kiev 
Celtic Glasgow 
Juventus Torino 
F.C, Argeș Pitești

CUPA CUPELOR

t

tur. din

— Omonia Nicosia
— S.C. Anderlecht
— Benfica Lisabona
— Gornik Zabrze
— Ujpesti Dozsa
— F. C. Magdeburg
— Real Madrid

Legia Varșovia — A.C. Milan
Hibernian Edinburg — F.C. Besa

CUPA U.E.F.A.

1—1
7—1

F.C. Carl Zeiss Jena— Leeds United 
Rapid Viena 
Wrexham United
Cork Hibernian
Ferencvaros

Alte amănunte 
iembrie.

0—Cf 
1—1 
3—1 
0—0 
2—0

Dynamo Berlin 
Borussia MSnehengl,- 
Tottenham Hotspur 
Steaua roșie Belgrad 
Internaționale 
Vikingur Stavanger ■ 
Beroe Stara Zagora- 
Feyenoord
F.C. Liverpool 
Grasshoppers Zurich 
C.U.F. Barreirense 
Ruch Chorzow 
Twente Enschede

— Levski Spartak
Hvidovre

— Olimplakos Pireu 
I— Valencia
— Ndrkdping
— F C. Kfiln
— Honved Budapesta
— O.F.K. Beograd
— A.E.K. Atena 
!—- Ararat Erevan
— F.C. Kaiserslautern
— Dynamo Dresda
— Frem Copenhaga

— Rapid București
— Hajduk Split
— Schalke 04
— Sparta Praga

în ziarul de miine. Returul întilnirilor din turul al doilea se va desfășura Ia S și 9 no-
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