
VIZITA PREȘEDINTELUI
CONSILIULUI DE STAT,
NICOLAE CEAUȘESCU, 

ÎN BELGIA
în cea de-a treia zi a vizitei în 

Belgia, tovarășul Nicolas Ceaușescu, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, șl to
varășa Elena Ceaușescu au fost oas
peții importantului centru economio 
Anvers.

Grand-Place din Anvers are un 
aer sărbătoresc. Pe frontispiciile clă
dirilor patinate de vreme — ade
vărate bijuterii arhitectonice — flu
tură drapelul României. Marea piață 
trăiește, fn aceste prime ore ale di
mineții, o vie animație. Pot fi întâl
niți numeroși cetățeni ai orașului, 
vîrstnici și tineri. Pe toți l-a reunit 
dorința de u saluta cu cordialitate 
și profundă stimă pe șeful statului 
nostru. El au venit cu flori, cu ste- 
gulețe românești.

în numele lor, guvernatorul pro
vinciei Anvers, A. Kinsbergen, și 
primarul orașului, E. Craeybeckx, 
urează președintelui Nicolae Ceaușescu 
un călduros bun venit.

în continuare, are loc ceremonia 
militară. O gardă de ostași — in ți
nută de paradă — prezintă onorul, 
in timp ce răsună 21 de salve de 
tun.

Oficialitățile locale îi invită, apoi, 
pe președintele Nicolae Ceaușescu, 
pe tovarășa Elena Ceaușescu, în se
diul Primăriei, o clădire construită 
cu mai bine de patru secole în ur
mă. Este un grandios edificiu al Re
nașterii. Fațada — înaltă de 65 de 
metri — este împodobită cu valoroase 
»ta tui.
, în sală' de onoare a Primăriei — 

decorată cu fresce ilustrînd momente 
cțtn istoria Anversului — șefului 
Istețului român îi sînt prezentați 
membrii Colegiului consilierilor co
munali.

Cu prilejul acestei solemnități pri
marul orașului Anvers, A. Craey
beckx, și președintele Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu au rostit 
cuvîntări.

Șeful statului român semnează la 
plecare In Cartea de aur a Primă
riei.

Se traversează iarăși largile artere 
ale Anversului. Populația orașului folo
sește acest nou prilej pentru a-și 
exprima bucuria de a avea ca oaspe
te pe cel mai de seamă sol ai unul 
popor prieten. Sînt rostite, cu căldu
ră, urările „Trăiască Ceaușescu, tră
iască România". Asistăm la manifes
tări sincere, spontane, car» exprimă 
stima de care se bucură șeful statului 
român în această țară.

Coloana de mașini străbate ținutu
rile situate pe malul drept al rîu- 
lui Escaut. Indreptindu-se spre com
binatul „Petrochim", puternică uni

tate industrială, care își anunță de 
departe prezența prin imensei» sale 
retorte și instalații argintii.

Președintele Nicolae Ceaușescu. to
varășa Elena Ceaușescu sînt întfinpi- 
nați de administratorul delegat al 
combinatului, Debeure de Eespa—. 
care ie adresează călduroase cuvinte 
de bun venit.

Președintele Nicolae Ceaușescu, to
varășa Elena Ceaușescu, vizitează, 
în continuare, clteva Instalații ale 
combinatului, precum șl fabrica ce 
cauciuc sintetic, interesindu-se în
deaproape de procesele tehnologi te 
folosite, de eficiența k>r economică

Oaspeții români iși iau un cordial 
rămas bun de la membrii coed acer:: 
combinatului, d» la spedadstl si 
muncitori.

Cortegiul oficial se îndreaptă suci 
spre ecluza Baudouin. Aici, președin
tele Nicolae Ceaușescu. xcsrîs* 
Elena Ceaușescu, precum si persoa
nele oficiale care I: Ins;țese, se îm
barcă pe vasul „Ftandna’. escorta* 
de vedete ale forțelor cavele belgie
ne. In timpul acestei eraedere. ae 
trece pe lingă pertu- Anvers, al trei
lea mare port «1 lumii n ae taUsde 
pe o suprafață ie 10 600 hectare, iar 
capacitatea sa de depozitare este Ce 
peste zece mjiiooe metr: oust. Poe
tul este înzestrat cu mijloace r - 
derne, Intrarea si ieșirea vasele- tte 
radele sal» fătîndu-s» prin te-'ec»- 
mandă. iar descărcarea și locârtarert 
mărfurilor prtotr-un sistem xnp'r. 
mecanizat. Sase rute de cam» k". 
ancora Intr-o singură zi te p-rt— 
Anvers. Acest port ar» penfm net o 
semnificație In plus. De aid a thecan 
în secolul trecut, către Antărruca 
nava polară Beigiza. la bordul : ir—-a 
se afla și savant_1 român tei Ra- 
ccviță, fondatorul biospeok<ief. Tot 
ta aces» port, ancorează astăzi nenu
mărate vase românești. Cheiul te 
care ele acostează a fost botezat 5e 
cocherii belgieni cu numele țărti 
noastre. Este si aceasta încă o i - 
vadă a bunelor relații româoo-eei- 
gier.e. o nouă confirma.-» 4 rt-u-Jce1 
lor

în aceeași zi, șef-1 statului remit 
a vizitat Societatea Anonimi -Beli 
Telephone”, unde a fost salutat ca 
caldă ospitalitate de F. Pepermans. 
președintele Consiliului de adm-- »- 
trație al societății.

împărtășind unele aspecte dfe ac
tivitatea acestei mari întrec-tndert, 
gazdele menționează că aid se pro
duc aparate si utilaje de c mare di
versitate si de o ridicată vajeere 
tehnică i centrale teiefonire umane 
și rurale Rotary și Penta Conta, cen
trale telefonice interurban» automa-
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trar.

ce a Sera 
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IERI. LA SNAGOV; ULTIMUL MECI — TEST AL FOTBALIȘTILOR

TRICOLORII ÎN TOIIL PREGĂTIRILOR
PEMRU ÎNTÎLMREA DE IIiniNK A

tabăra _xwteT~Jor” ne M
S=a»w

Tricolor. între timp (miercuri sea
ră) sosiseră la Scâgov și jucătorii 
ie te F.C. Argeș (Sten și Vted)

Foto : Paul ROMOȘAN

în cadrul C.C.E. Din păcate, co-. 
echipierul ier, Dobrin, a întârzia», 
sosind doar cu cîteva ore înaintea 
acestei ultime partide. Conducerea 
tehnică a echipei nu l-a folosit 
in jocul-antrenament și iată cum 
o abatere disciplinară a acestui 
fotbalist cu mare talent nativ, a 
anulat posibilitatea de a testa în 
ultimul joc de verif care randamen
tul unui cuplu (Dobrin—Dumitra
che) care nu s-a mai reunit de a- 
proximativ doi ani de zii».

în aceste condiții, jucătorii care 
au fost rulați ieri au alcătuit ur
mătoarea formulă d« echipă: Ada- 
mache—Sătmăreanu (N. Ionescu), 
Dobrău, Antonescu, Deleanu (Ve- 
lea) — Anca, R. Nunweiller —• 
Dembrovschi (Hajnal), Iordănescu

• Partenerii de antrenament, 
cu 11 jucători de. cîmp • Du
mitrache are poftă de go
luri • Adamache ne înfăți
șează tactica reprezentativei 

albaneze

(Năstase), Dumitrache, Lucescu, cu 
mențiunea că Adamache a apărat 
tot timpul buturile adversarilor, 
iar jucătorii din paranteze au fost 
introduși în teren pe parcursul re
prizei a Il-a. Demn de semnalat și 
varianta cvartetului ofensiv aliniat 
după reluare : Lucescu, Dembrov
schi, Dumitrache, Iordănescu. Por-

I
cădere pe solicitarea jucătorilor de 
veaervi) iar după-amiază, la ora 
15. lotul a efectuat un joc-școală in 
compăru a divizionarei C, Unirea

neîncadrați în programul de pre
gătire comună din pricina obliga
țiilor pretinse de pregătirea și 
disputarea partidei cu Real Madrid

lon CUPEN

(Continuare în pag. a 3-a)

• Ne a

Constantia MACOVB

• Oaspeții speră într-un 
zultat favorabil și un joc

A SOSIT ECHIPA DE FOTBAL A ALBANIEI

r. . r

albanezi

talie me-cu

Bas’nkimiîi

Petre GAȚUce

P«

AU ÎNCEPUI
LUCRĂRILE

SEMINARULUI
INHRNAHONAL

ÎNCEPE SEZONUL INTERNAȚIONAL DE HOCHEI PE GHEAȚĂ
__ 1

A

la

noi. 
ce-i 
re-

„SALVAMONI"

La Sinaia

Prin numărul țârilor participan
te, ca și prin valoarea generală a 
rezultatelor, concursul de pentatlon 
modern din cedrul celei de-a XX-a 
Olimpiade Se înscrie ca unul din
tre cele mai puternice desfășurate 
vreodată, mareînd un considerabil 
salt pentru dificila probă a celor 
cinci sporturi. într-adevăr, au luat 
startul în competiție 19 echipe 
complete, precum și 2 concurenți 
individuali, numărul națiunilor re
prezentate fiind astfel de 20, un 
record în materie de participare. 
Dacă adăugăm acestui aspect — de 
loc neînsemnat — nivelul ridicat 
la care s-a concurat (atât la indi

vidual, cît și pe echipe), perfor- 
.^nanțele obținute de mulți dintre 

sportivii prezenți la Munchen, ca și 
echilibrul valoric al echipelor, ne 
apare cu claritate dificultatea ri
dicată a concursului, duritatea lui.

mos
• Două antrenamente de 
comodare înaintea partidei 
de duminică

i

Ca și la ne'e ediții 
pionatelor mondiale sau ale 
cerilor olimpice, lupte penrru rreaț> 
ta supremă a podiumului s-a da. 
între reprezentativele VmoEU- Sc- 
vietice și Ungariei, pr-.ma termatod 
învingătoare gratie, ma. ales, otso-

Soseau două curse de avioane ieri 
oâ-amiază la Otopeni. Se spera că 

prima se vor găsi fotbaliștii al- 
lar.ezi Dar in locul lor au descins, 
suztzăzori ți bucuroși. fotbaLștii_ 
Rapidului. Meciul egal de la Viena 

zesch-ăe perspectiva calificării 
sferturile de Lnală ale Cupei 

. Cu impărtăsirea impresiilor 
recul repede tâmpul și, peste 

ce razate. » acer.zat ți ai doilea 
te De data 

comzzonen- 
pe care 

eiieratâei

areas

iN DERBYUL CAMPIONATULUI MASCULIN DE HANDBAL

■■deaha de pentadonrst: 
epratereotrvc octirate să fie mena-Kitc 

pregătire și ortvdcte, care să-i asigure as-

tetate să stâxSeze poubd.tât >e ca Io cluburile 
> u.-ete eondJli (si multă pasiune !) să incura- 
■uite modem (ne g.ndim la cele d»n orașele 

Tg. AUres etc.) ;
•■-cede emătoare, să fie pregătite, cu precădere, ccele probe

te cor» sce-nr eastri manifestă — de mai mutt timp — deficiențe 
ter. ocne : sermte, cc-âr-e. br. In colaborare cu celelalte federații, să se 
a teăsari peatra ca pentotionistii să poată concura in probele de tir, 
«mo, cbterte seu netete din campionatele respective, cunoscindu-se 
f=rte că aceasta e o practică curentă in alte țări ;

• pentru a putea cere sportivilor rezultate din ce in ce mai bune, 
e necesar să I se asigure și dotarea materială corespunzătoare : cai 
• z-c-ts, irr program adecvat la poligoanele de tir sau la bazinele

Inainte un meci de antrenament 
profilat și l-am întrebat cum 
veste jocul de duminică :

„Nu va fi un meci ușor pentru 
Dar jucătorii noștri vor face tot 
cu putință pentru a obține un 
zultat favorabil. Sperăm că in ciuda 
mizei va fi un joc frumos".

Din delegație mai fac parte Farik 
Kraja, membru în federație, medicul 
lotului Flamur Tartari și jucătorii

(toți bine construiți ți 
die):

portari: Koco Dinella 
Muhedini.

.-.ătiri de cimp : Mihal Ghika, 
Fatintâr Ibershimi, Astrit Ziu, Safet 
Berisha. Milto Gurma, Ramazan 
Ragami. Câni Xhafa (se citește Gi- 
afa), Faruk Seidimi, Saba Bizi, 
Ilir Părnaska, Vasillaq Zeri, Panaiot 
Pano, Vladimir Balluku și Uiaz 
Ceco.

într-o scurtă ședință tehnică, ți
nută ad-hoc în holul Hotelului Nord, 
oaspeții și-au exprimat dorința ca 
azi după-amiază, la ora la care este 
programat duminică meciul (17,30) 
să facă un antrenament pe terenul 
pe care se va juca. Secretarul general 
F.R.F., FI. Tănăsescu, le-a comunicat 
că se vor lua măsuri pentru asigu
rarea terenului de antrenament, după 
ce împreună cu antrenorul Alia îl 
vor vizita, pentru că cel de la „23 
August" este foarte moale din cauza 
ploilor. Sîmbătă dimineață, lotul al
banez va face un al doilea antre-

cîteva momente după sosirea la București 
Foto t V. BAGEAC ,

nament. în ce privește echipa pentru 
duminică, antrenorul Alia ne-a in
format că nu o va putea definitiva 
decît duminică dimineață.

Delegația fotbaliștilor albanezi va 
părăsi Capitala cu avionul în cursul 
zilei de luni.

<5 Situație frecventă in 
meciul derby de ieri 
Steaua — Universitatea 
București. Acțiunea o- 
fensivă a jucătorilor de 
la Steaua este stopată 
de studenți (în alb)

STEAUA SI UNIVERSITATEA BUCUREȘTI 
AU TERMINAT LA EGALITATE: 11-11!

J

R.P. CHINEZA
Cum era de așteptat, atenția iu

bitorilor handbalului s-a îndreptat 
ieri, cînd a fost programată cea 
de a Vil-a etapă a campionatului 
masculin, spre jocul derby de la 
București, în care s-au întâlnit pri
mele două clasate i Universitatea 
București și Steaua. Partida s-a 
încheiat nedecis și astfel pozițiile 
echipelor fruntașe în clasament au 
rămas neschimbate. Totodată este 
de menționat că, în... umbra aces
tui meci de vîrf, etapa ne-a oferit

rezultate strînse și o surpriză: 
Minaur Baia Mare a cîștigat la 
Timișoara, dovedind că știe să 
joace bine nu numai pe teren pro
priu. Dar iată rezultatele i

STEAUA
BUCUREȘTI 11—11 
roșii spectatori care 
în micuțele tribune 
renului cu bitum de
așteptat — ca și noi — mai mult 
de la aceste două formații frun-

UNIVERSITATEA 
(5—5). Nume- 
s-au înghesuit 
din jurul te
la Dinamo au

lașe ale handbalului nostru. Din 
păcate, lupta pentru puncte și. ca 
o consecință, crisparea și-au pus 
amprenta pe evoluția jucătorilor, 
ceea 
riția 
mai 
spre

ce a avut drept urmare apa- 
unor greșeli elementare și — 
grav — o evidentă tendință 
joc dur, ceva mai accentuată

Colin ANTONESCU

(Continual» in pay. ata)

Sezonul hocheistic internațional 
se inaugurează astăzi, pe patinoa
rul artificial acoperit „23 August" 
din Capitală, cu întâlnirea dintre re
prezentativele României și Republi
cii Populare Chineze. Sîmbătă va 
avea loc partida revanșă dintre cele 
două formații.

Jocurile se anunță foarte intere
sante și atractive. Hocheiștii chi
nezi, revelația ultimei ediții a gru
pei C a campionatului mondial, 
desfășurată în februarie — martie 
1972, la Miercurea Ciuc, unde au 
ocupat un meritoriu loc III, se află 
în țara noastră de la 25 septembrie, 
efectuînd un foarte serios stagiu de

pregătire pe gheață. Lotul deplasat 
numără mulți jucători noi, tineri. 
Oaspeții au cucerit simpatia publi
cului românesc prin jocul lor rapid, 
temperamental, plin de fantezie, dar 
— în același timp — caracterizat de 
cel mai desăvîrșit fair-play. După 
cum i-am văzut la antrenamente și 
în cîteva partide de verificare, ho- 
cheiștii chinezi se află într-un real 
progres și pe plan tehnic și tactic.

Selecționata română, împrospăta
tă și ea cu cîteva elemente tinere, 
de perspectivă, are — așadar — 
prilejul unei prime și utile verifi
cări înaintea sezonului greu ce o 
așteaptă și care va culmina cu par-

ticiparea la întrecerile grupei B a 
C.M., programate, anul viitor, în 
Austria.

Ambele partide vor începe la ora 
18,30 și vor fi conduse de arbitri 
români : vineri — M. Presneanu 
și C, Ștefănescu, sîmbătă — FI. Gu
bernii și O. Barbu. în deschidere, 
de la ora 16,30, vor âvea loc două 
evoluții ale lotului de juniori.

★
Ieri a sosit în Capitală echipa de 

hochei a R.P.D. Coreene. Ea va 
susține, timp de o lună, antrena
mente și cîteva jocuri de verificare 
cu formații de club din țara noas
tră.

SINAIA, 26 (prin telefon). 
— In localitate au început, 
joi dimineață, lucrările ce
lui de al II-lea seminar in
ternațional „Salvamont" la 
care participă specialiști în 
acest domeniu din diferite 
centre ale țării noastre pre
cum și de peste hotare Sînt 
reprezentate, de asemenea, o 
serie de instituții centrale și 
organizații care au atribuții 
în domeniul turismului 
ocrotirii sănătății.

După ce, în cursul 
neții, au prezentat referate 
centrele „Salvamont' din Si
naia, Reșița și Baia Mare 
pe tema „Prevenirea acciden
telor turistice și organizarea 
acțiunilor de salvare în 
munți", după amiaza au avut 
loc discuții pe marginea refe
ratelor. In cursul serii, parti
cipanta la seminarul „Salva
mont" au vizionat diapozitive 
și filme documentare realiza
te în țară și în străinătate

Gh. IRIMINOIU-coresp.

fi

dimi-
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î VOLEI CU 0 LUNĂ ÎNAINTEA PRINCIPALELOR COMPETIȚII INTERNATIONALE CONTINENTALE

SÎNT PREGĂTITE ECHIPELE NOASTRE PENTRU START?
Cu partidele desfășurate în etapa 

precedentă, campionatul, atît cel 
masculin cît și cel feminin, a de
pășit prima treime. Avînd în ve
dere apropiatele confruntări inter
naționale, „Cupa campionilor euro
peni" și „Cupa Cupelor" se impur.» 
o. trecere în revistă a stadiului de 
pregătire a echipelor înscrise în a- 
ceste competiții.

în întrecerea băieților, Dinamo 
este de departe cea mai bună for
mație a eșalonului divizionar A 
Antrenorul George Eremia dispună, 
lâ ora actuală, de un sextet format 
din jucători la care talentul se îm
bină în mod fericit cu experiența 
(Schreiber, Udlșteanu, Dumănc;a.

Oros). capab;I de performant su
perioare. Este insa greu de prvevsai 
care este forma prezent! a 6 ~ z~c- 
viștilor. din cauză că in eei* 
meciuri susținute ptnâ arum adver
sary au le-au oferit prea 
probleme de reaotrax. De altS»_ cre
dem ca j. în ccc*. sa Ttc 
tntfmpina ifirtetâti. rrț=rf te ve
dere că tetmese erftipe tetee ia 
partea a doca a r asamrctulu. De 
aceea, tumesl pe care fl
va te trape Înde te B_P. Ctmert M.
•pot parsepam ia rwpirra e* 
la vor cri—'teta ta Mt
bua » a apnrsvuat stea-

- - 7 ’ 1 ‘ ~

xic (Hapoel Tel Aviv) se 1

CAMPIONATUL DIVIZIEI
SECUNDE (MASCULIN 

DUPĂ ÎNCHEIEREA 

PRIMULUI TUR
tn campionatul diviziei acnnwlc la ’ic- Iei masculin s-au încheiat part -* • * **

primul tur. Valorile s-au fUUSo- q 
chiote aflate pe prînMte Tocau 
un avantaj suficient pentru a-s 
ne pozițiile șl tn urma rimwefcnr ccjeî* 
fruntărf. Tn seria I. lupta pentru lorw întîi se dâ între Politehnica lăți * av
ionul Săvinești, dar nu trebuie 
date” din vedere nici Petrolul sau Constructorul Suceava. Arr- _ *- t f’^eare cîte 9 p Farul Constanța < t ■ 
nirea Tricolor Brăila (fosta divizior. A A). în seria următoare, anuntâ, r»- 
bil. o luptă în doi. Politehnica 1
este lider autoritar în seria sa »a • cu cinci victorii din tot a^ftea par- 
su^nute. în timp ce Explorirt B. Mare. 
5n seria a TV-a, deși a acumulat paae^ 
taiu! maxim, nu a scăpat încă de e~ ' - 
ti\. .fiind talonată de aproape de Vn- 
mxna Oradea. Totuși, sîntem nevoețl sft menționăm că multe partioe au a -- 
un nivel tehnic și spectacular vl—■ eâ 
echipe ca C.S.U. Pitești. P—roltona OB* 
pin a, Aurora șl Locomotiva Bacwvrt 
Voința Alba Iulia. Pedagogie Tg. Mare.*, ind. strmeî C. Turzli a-au -ocr.pac- 
tat nesatisfăcâtor.

Seru I

1. Politehnica Iași
2. Petrolul PI.
3. Constructorul Suceava
4 Relonul Săvinești5. Petrolistul Cîmpina6. C.S.U. Pttcștj

Partida C.S.U. — Relonx gramată la 28 octombrie.
Seria a n

1. Unirea Tricolor Br.
2. Farul
3. Delta Tulcea

Medicina Buc.
5<. Aurora Buc.6. Locomotiva Buc.

Seria a HI-a

5 41 U:4 »5 J > li t I
S t î H: î•
4 3 1 ». 4 T5 1 4 3 LI <
4 • 4 f-tt 4 

a fas= repc^-

$ 4 1 34. 3 • 
54 1 n i » i I IU: • I
5 11UM 
S 1 4 IL4 4
3 14 4l1« 4

1. Politehnica Tmș.2. Constrictorul Caransebeș
3. Corvinul Hunedoara
4. A.S.A. Sibiu
5. Electr oputere Craiova6. Voitița Alba Iulia

5 S • 15: • » 5 3 1 111 I I
5 3 3 13-11 T
5 3 3 < ii» T
5 2 3 2^2 T5 14 SlU 4

Seria a IV-a
1. Explorări B.M. 5 5115::’»
2. Alumina Oradea 54 1 H.î *
3. Universitatea Bv. S 31U: 7 «
4. Silvânia S. S . 2'.'. 12) 7X1 I
5. Tnd. sirmei C. TSim: S I « 5-lî •
6. Pedagogic Tg. kfurvs 1 1 5 >U 1

rjocnesnai de fază f: âespre echi- 
pa Bapi< re va fi predemâ ia star
tul -C-pe. CjpeîT*. Faptul că aeo- 
-.•pije vsăKbainT; er estete au 
teat ae_te s--tersed’«re isă
ream-rten că au paerfct două me- 

ri pe teret proțsr.j ea ,V Cluj 
ta Ttacaarâ. ărvs.'’, șt te*. *_e* că 
armraaor* Awei DrAțaa drsștme 
ae te tac extrem de restate*. data;- 
x:l o i.:_ar_e frame tegr.?cră:c*- 
re Orar Saci te turul tete et vcv 
Uite. c fcrma-e cctat* tnfertoc pa

Ifl cr*-? CP
tastele volei ulm feminin. Rapid. în 
_CCE.*. st Preiei lina Iași, in .Cupa 
Cupeloe", decoamdată ambele s-au 
prezentat in formă bună ta startul 
acestei campionat, fiind. de altfel, 
singurele echipe net învingătoare 
in fața adversarelor. Prin turneul 
«tatuat ia UJtSS, teamtil ieșean 
«t-a mal adăugat. sperăm, un plus 
de axp«r.ez.ță, dar și ce cteztar.e 
imperfas necesară fiind integrarea 
te sextet a unor Jucătoare nou ve
nita te 1st.

«f'OCE NOI DE ANTRENAMENT
kr esnoCute. patted corecta imediat 
4/rsel > cosnrse te execuțiile teh- 
zx». Oteervxteie antrenorului s-au 
taedrot astfel cu un procent net 
de eficacitate.

ApLrarea unor t*of metode de an- 
' c’a'yi na poate deci; bucura 
i se exprimăm speranța că video- 
TagnetaCoote va avea in curînd

După antrenament, volei
baliștii de la Școala sportivă 
r.r. L, sub îndrumarea prof. 
Paul Brașoveanu, revăd cu 
actorul rideo-magnetofonu- 
lai modul în care au exe
cutat procedeele tehnice.

te-erfi edăQB s» 
a ser/-. cagapaMcs Kabrfcă redactați de

E-c-.-e FÂNTANEANU
Foto: L MIHAICA

•c i-jnea w MOTO

Stimate tov. Redactor șef,
Mă adresez dv, tn numele jucătorilor de rugby din echipa 

P; .tehnica Cluj (mai curînd, a fostei echipe), care a activat in 
divizia B pînă in vara acestui an. In noul campionat nu ne-am mai 
putut inscrie, pentru că Ministerul Educației ți învățămîntului — 
motivind imposibilitatea existenței a două echipe de rugby stu- 
cen;ești la Cluj (alături de Politehnica, «cum desființată, există și 
Agronomia, care a retrogradat din prima divizie) — a hotărît tetra- 
gerea tuturor fondutilor necesare echipei noastre.

Ce ne-a surprins pe noi a fost însă faptul că, începlnd cu acest 
tamptcnat, in divizia secundă a apărut... Politehnica București, 
nou înființată, care participă in serie alături de celelalte echipe 
■ ucureștene, dintre care numai studențești sînt vreo 4 sau 5 
ta număr

Vi rugăm foarte mult să întreprindeți ceva in legătură cu pro
blema noastră. Noi studenții dorim să facem sport, dar la Agrono
mia nu avem loc cu toții. In speranța că veți face publice dolean
țele noastre, vă mulțumim anticipat.

Ioan GEBEFUGI
«tr. Hașdeu nr. 65 — CLUJ

DE CE „POLITEHNICA BUCUREȘTI",
Șl NU „POLITEHNICA CLUJ"?

In urmă cu mai bine de un 
an. o brigadă a Direcțiunii edu
catei fizice și sportului din ca
drul Ministerului Educației și 
îr.vâțămîntului venea la Cluj, 
mai curînd pentru a convinge 
âe necesitatea desființării echi
pe; de rugby Politehnica (sau, 
dacă vreți, comasarea ei cu A- 
grcnomia) decît să discute pro
blema cu șeful de catedră, conf. 
universitar Ion Moina sau cu 
șeful de lucrări, Viorel Cîrligelu, 
antrenorul echipei. Motivele in
vocate erau : 1. slaba bază ma
terială și condițiile de antrena
ment ale echipei (răspunsul ca- 
tedrei de specialitate — „cu pu
țină înțelegere și mal multă co
laborare între clubul Politehnica 
și clubul „U“ — care patronea

ză parcul sportiv al studenților 
— s-ar putea ajunge la un mo- 
dus-vivendi“) și 2. procentajul 
inferior ai studenților în echipă 
față de ceilalți jucători din sînul 
ei (răspuns — „rcgbyul nu se 
poate juca numri cu studenți 
din primii ani de Inv&țămint, 
încă neformați și, da altfel, toți 
ceilalți jucători ai echipei sint 
absolvenți ai Politehnicii").

Atît Viotel Cîrligelu cît și Ion 
Moina au respins propunerea 
trimișilor ministerului. Se pare 
însă că ideea fusese, în cele din 
urmă, îmbrățișată de către se
cretarul clubului, tov. Ghior- 
ghian. pentru că echipei nu i-au 
mai fost repartizate fonduri decît 
pînă la sfîrșitul returului de 
Campionat, lucru pe care antre

norul Cîrligelu nu l-a aflat de
cît atunci cînd a vrut să reîn- 
scrie echipa pentru noul sezon. 
N-au fost consultați nici N. Mu- 
reșan, președintele C.J.E.F.S. 
Cluj, nici metodistul de specia
litate, T. Cicoare și nici măcar 
F.R. Rugby. Astfel încît, putem 
afirma, fără teama de a greși, 
că măsura desființării aparține 
integral Ministerului Educației 
și Învățămîntului și ea a venit 
în fapt, ca un ordin ce nu poate 
fi discutat, ci doar executat...

De altfel, este un lucru pe care 
cei de la minister nici nu îl as
cund : „Am luat această măsură 
pentru că cu greu ne-am putea 
permite să ținem două echipe de 
rugby in Cluj. S-au cheltuit prea 
multe fonduri, fără eficacitate, 
pentru o echipă care se zbate în 
divizia secundă și nu dă nici un 
fel de rezultate..."

Destul de mulți sînt aceia care 
regretă la Cluj desființarea echi
pei Politehnica (care este, după 
cum se spune, bine dotată cu 
echipament), 5 foști „politehniști" 
joacă acum la Agronomia, iar 
restul... fac scrisori. Răspunsul 
ministerului la memoriul trimis 
de studenții clujeni a fost sfatul 
de a juca, în continuare, în echi
pa... Politehnica, care activează 
în campionatul municipal. Nu
mai că această echipă nu există I

Și acum, cîteva cuvinte des
pre nou înființata echipă Poli
tehnica București. înscrisă anul 
acesta pentru prima oară în di
vizia secundă (fondurile nu pro
vin oare tot de la Ministerul 
Educației și învățămîntului ?...), 
cu speranța că va izbuti să își 
formeze o echipă, studenții bucu- 
reșteni nu s-au prezentat la nici 
un joc al celor 5 etape dispu
tate pînă acum ! Mai mult, iată 
că, de curînd, Politehnica Bucu- 
reși a anunțat federația că... nu’ 
se va prezenta nici de acum îna-ț \ 
inte !

Desigur, o echipă nu se for
mează de pe o zi pe alta. Nu 
era oare, mai bine deci, mai lo
gic, ca în campionat să rămînă în . 
continuare înscrisă echipa clu
jeană ? Ce ziceți, . tovarăși din 
ditecția de resort a Ministerului 
Educației și învățămîntului ?

Dumitru GRAUR

CE AB ARĂTAT CAMPIONATELE INDIVIDUALE?

AVEM JUNIORI TALENT AȚI, N-AVEM ANTRENORI SÂ-I CREASCĂ

Se simte o anumită atenuare a 
crizei de elemente talentate. Măsu
ra federației de resort de a obli
ga cluburile și asociațiile sportive 
să promoveze cîte un junior și o 
junioară în fiecare echipă care ac
tivează în campionatele diviziona
re și de calificare, a avut darul

(OWIBS DI ¥ITEZÂ li URCI JIU

depistare 
Urmarea 
s-a pro-

PENICILINA IAȘI

Antrenorul X. ROIBESCL:
Echipa feminină de voie; Peted- 

lina Iași va debuta curînd in .Cupa 
Cupelor". Penicilina a luat un vtart 
excelent în campionat dispctind în 
actastâ perioadă și un turneu de 
patru jocuri in U.RSS La iatoar- 
care, am solicitat cîteva impresr.. 
ar.rrenorului Nicolae Roibescu.

— Vorbiți-ne de utilitatea »ee»- 
tni contact cu voleiul feminin care 
a triumfat, recent, la Olimpiadă.

j— Un turneu de jocuri tari, a 
fast bine venit, acum, în preajma 
alinierii noastre la o competiție de 
plrestigiu. E drept, nu am cîștigat 
Sici un meci, dar am putut veri
fica stadiul actual de pregătire a 
jucătoarelor noastre. Ele au abor- 
jlat fiecare partidă cu toată serio
zitatea și, într-adevăr, la Leningrad, 
lin meciul cu Burevestnik, care are 
'în sextetul de bază patru jucătoa
re din lotul unional sovietic, doar 
două puncte ne-au separat de vic
torie. Și poate am fi putut realiza 
mai mult dacă nu ar fi absentat

IN U. R. S. S.

-Ln turneu foâosîlor
âe «a >3©■n. D«rr" -a it* și A

l rwf iwnru.Ă»->-

jueet mereu ia sa tsan « k tata 
a cel 1 MB de Specia**»- o-

cu rifiorije adevărate, cocnpet -.r. ' 
Am mai putut roda h noua -cas- 
tră achiziție. Cristina Popa, care I 
»-a integrat destui de tene te an
samblul formație.

— Ce jucătoare *-aa rrideațiai ?
— Aurelia Căunei și Car-fina 

Hatură.
— Ca ce observații de ipeciilita- 

te vi întoarceți din acest taraea ? ;
— Drumul voleiului torietic în- i 

cepe cu selecția. Nu stet acm.se 
decât jucătoare cu gabarit imp re- j 
sionant. iar antrenamentul se fi
xează doar pe trei elemente : ser- • 
vicii, atac și blocaj. Cu alte cuvin- j 
te, ansamblul acestui joc este con
centrat de antrenorii sovietici la j 
componentele de bază care Sînt în- j 
sușite pînă la perfecțiune.

Dtmmcă a xrte kc te T£ Xu. 
âpd ațr-ua^e * ac— -= coccurs de 
r-»ri pe i_ros.t. la eare as «s_5ta: 
pstae 4 IM ăe spectaa: n *i care 
♦-* bucurai de pceae-ta texr spcc- 
tiTi ar asestes ramam a

cu zaocor dm mai crXte 
rhabteî fă asociate speetive-

Competațte dotată cu trofeul .Cu
pa t> cratai a Muteefpîuiifl Tg. 
J.H*. a fuse ~ --e -rfi de aaouci- 
eLste -e* -«c- care au ccfinut rx-

tarte îa patrii -din cele șase probe 
«terio»* ta programul întrecerilor.

lati d|tt*M0ru: da. 79 cmc — 
C B-»x*s< _ tCS M Reșița) ; 125 
«•e — M. Wetzler <CSM Reșița) ; 
175 tw — W Hrerschvogel (CR.M. 
Bea ta 254 cmc — W. Hierschvo- 
Ce. (CBM. R**.ta> ; pină la

— P- rtepeacu (LTJL. 
J:h) ; ataș — W. Deak — N.

(Votata Sibiu).
îa deacteder*. a avat loc un

500
Tg.

Cio-

BOX

siști români, Ștefan Chițu și Adam 
Crisbay au făcut deplasarea în 
Cehoslovacia pentru a participa la 
concursul intitulat : „întîlnitea cam
pionilor", care se va desfășura în 
ziua de 29 octombrie îfi localita
tea Strakonice. Vot fi prezențl 
campioni de motocros din Europa, 
care se vor întrece la clasele 250 
și pînă la 500 cmc.

★
Amânată din cauza timpului ne

favorabil, ultima etapa a campio
natului republican de regularitate 
ș> rezistență, rezervat motoretelor 
de proveniență românească, va a- 
vea loc Intre 2 și 5 noiembrie în 
împrejurimile orașului Slatina.

GALĂ LA UREMOAS

Dum-mcă. de te ara ld. te sate 
uzinelor UKKMOAS (eartteru! Mi
litari, tramvaiul 13) va avea tec , 
o reuniune de ccx ta cadrul «Cu- * 
pei de toamnă Vatața*. Se vor <Ls- j 
pută meciuri de juniori »i senicri, ț 
cu participarea unor pugtești ce la | 
Metalul, Constructorul, Viitorul, ■ 
Progresul, Voința, UREMOAS etc.

I AUTOMOBILISM j RALIU CASTANILOR

t&witii $ e^o&îtia, edMuheatî^l Oa, MîUihcheiv

PREZENTĂ MODESTĂ A PENTATLONIȘTILOR 
LA MAREA ÎNTRECERE OLIMPICĂ

(Urmare din pag I)

genității sale ridicate și capacității 
de luptă sporite. De semnalat, însă, 
că atît pentatloniștii sovietici cît și 
cei maghiari au avut un start slab, 
la călărie, prima probă a concursu
lui, sovieticii clasîndu-se pe locul 
XIII, iar sportivii maghiari — pe lo
cul X. Pînă la urmă, însă, valoa
rea generală și-a spus totuși cuvîn- 
tul, ambele echipe impunîndu-se de 
o manieră impresionantă în cele
lalte patru probe. în ce privește 
deznodăjnîntul disputei individuale 
pentru medalia de aur, succesul a 
revenit lui Andras Balczo (Unga
ria), remarcabilă încununare a ca
rierei acestui multilateral și valo
ros sportiv.

Pentru pentatloniștii români, 
participarea la întrecerile olimpice 
a constituit, de fapt, primul con
tact al medaliaților cu bronz de a- 
cum un an din campionatul mon
dial al juniorilor cu marea elită 
internațională, cu cei mai desăvîr- 
șiți maeștri ai pentatlonului mo
dern, comportarea lor fiind soco
tită, în general, drept modestă. An
trenorul coordonator al echipei, 
prof, Gheorghe Tomiuc, ca și cei
lalți antrenori care s-au ocupat de 
pregătirea lotului, considerau îna
intea J.O., — date fiind forțele pe 
plan mondial — că echipa noastră 
are posibilități să se claseze între 
primele 10 formații participante la 
întrecerile de la Miinchen. După 
cum se știe, selecționata roanână a 
ocupat, în final, locul XII, deci cu 
două locuri sub nivelul propus. 
Condițiile concrete în care a fost 
obținut rezultatul ne fac în«ă să 
acordăm unele circumstanțe ate

nuante nerealizării depline a obiec
tivului propus.

Prezența într-o competiție de o 
asemenea anvergură a reprezentat 
pentru proaspeții noștri seniori un 
examen extrem de greu, cu o încăr
cătură emoțională deosebită, pe care 
ei s-au străduit să-l abordeze cu 
încredere, la nivelul maxim al pre
gătirii și al posibilităților lor. Și 
nu o dată sportivii români s-au 
situat, în ciuda lipsei de experiență, 
printre fruntașii probelor. A fost 
plăcut să constatăm că Dumitru 
Spîrlea, campionul țării noastre, se 
poate număra printre fruntașii pro
bei de tir, cu un rezultat valoros 
(195 p la pistol) și Că Albert Covaci 
confirmă clasa sa de înotător, cla
sîndu-se pe locul IV în această 
probă. Acest bilanț al reușitelor 
sportivilor noștri la Olimpiadă hu 
poate să omită și un fapt care a 
stîrnit multe comentarii și a fost 
apreciat elogios de participant la 
întreceri. Deși s-a accidentat în 
proba de scrimă, Dumitru Spîrlea 
a continuat să concureze (la toate 
probele), dînd dovadă de o mare 
putere de luptă, de dîrzenie și dă
ruire. în acest fel, echipa noastră a 
putut termina concursul.

Este mal mult ca sigur că în con
diții de sănătate deplină Spîrlea 
ar fi putut obține rezultate și mai 
bune („bilanțul" său puțind spori 
cu cel puțin 130 de puncte), după 
cum la fel de adevărat este că și 
ceilalți componenți ai echipei, Al
bert Covaci și Marian Cosmescu, au 
avut scăderi pe parcursul desfășu
rării întrecerii, care au determinat 
punctaje scăzute în unele probe. 
Atît unul cît și celăl*lt au evoluat 
slab la scrimă, obțintnd un număr

redus de puncte (Covaci 19 v — 39 
înfrîngeti : 582 p, Cosmescu 23 — 
35, 658), la fel ca și în proba de 
tir (Covaci 181 — 714 p, Cosmelcu 
186 — 824 p). îh plus, Covaci a 
tras unul din focuri în afara țintei, 
pierzînd astfel, puncte extrem de 
prețioase.

Cu privire la comportarea gene
rală a celor ttei componenți ai e» 
chipei noastre sînt de reținut ur
mătoarele aprecieri, așa cum au 
reieșit ele din discuțiile cu antre
norul coordonator al lotului român 
și cu alți specialiști care au ur
mărit întrecerea la fața locului.

Dumitru Spîrlea : a manifestat un 
remarcabil echilibru între probe, 
obținînd rezultate bune chiar și în 
condiții de sănătate precară ; mo
bilizarea de care a fost capabil, ca 
și spiritul de luptă de care a dat 
doVadă constituie argumente ale 
creșterii maturității sale sportive și 
o garanție că el poate aborda cu 
mai multă încredere marea perfor
manță internațională.

Albert Covaci : deși practică pen
tatlonul modern doar de doi ani, 
deține o capacitate biologică foarte 
ridicată. Din păcăte, nu s-a aco
modat încă suficient cu scrima și 
tirul, probe în care rezultatele sale 
sînt mai slabe. Se apreciază, totuși, 
că „scăparea" unui foc constituie 
un accident.

Marian Cosmescu : cu mai multă 
încredere în posibilitățile proprii, 
ar fi putut realiza mult mai mult. 
A fost inconstant pe cele cinci pro
be, doar la călărie obținînd un re
zultat bun, ceea ce — să recunoaș
tem — este destul de puțin cînd 
echipa aspiră la o poziție bună în 
ierarhia Internețivnalâ.

Raliul Castamlcr. aflat te a doua 
ediție, s-a disputat pe ruta Ba_a 
Mar* — Vad-Vișea — Sigîset — 
Negrești — Baia Mar*. Timpul ne
favorabil (ploaie, frig, viat) a în
greunat mult cursa, insă tid unul 
dintre cel* 15 ecîupaj*. repre- 
z*ntir.d județele Maramureș. Cluj. 
Arad și Saru Mare sa a abandocat

Slghet) și un circuit de viteză, îrl 
orașul Baia 
final: 1. L.
(Cluj»; 2. I.
tu Mare), 3.
(Bate Mare).

Mare. Iată rezultatul 
Borbeliy — Al Degi 

Mitroi — I. Ciuta (Sa- 
N. Popescu, T. Balazs

T. TOHĂTAN coresp.

să dea impuls acțiunii de 
a viitorilor performeri, 
firească : în ultima vreme 
dus o... avalanșă a tinerilor pe 
multe arene din țară, fete și băieți, 
care, punîndu-și în gînd să devină 
sportivi fruntași, au reușit, în scurt 
timp, rezultate de natură să bucu
re pe toată lumea.

Această infuzie de tineret s-a ob
servat mai pregnant cu prilejul 
campionatelor republicane indivi
duale și pe perechi, în cadrul că
rora și-au disputat întiietatea, în 
comparație cu datele anterioare, un 
număr record de participanți. Dar, 
ceea ce ni se pare și mai impor
tant este faptul că printre eoncu- 
renți se află numeroși tineri în
zestrați pentru marea performanță. 
Să exemplificăm. Cele 20 de ju
cătoare și tot atîția jucători cali
ficați în turneul final individual au 
trecut, fie în preliminarii, fie în 
manșa decisivă, de 355 p.d. și, res
pectiv, 750 p.d. Aceste cifre cresc 
în valoare dacă ținem seama de 
pistele atenei din stațiunea Neptun, 
care au supus pe competitori la un 
Serios examen din toate punctele 
de vedere. Juniorii cei mai bine pre
gătiți au obținut chiar performan
țe de valoare internațională. Bă- 
lașa Mirică (435 și 413), Erika Szasz 
(421), Maria Floricel (418), Elisa- 
beta Szilagy (414), Ion Stefutz (872) 
și Iosif Fodor (856) afirmîndu-se ca 
popicari maturi. De asemenea, Va- 
silica Pintea, Maria Brînzea, Ale
xandru Cătineanu, Liviu Moldovan, 
Cezar Lebădă, Calin Ilie, Ladislau 
Hinger, M. Oprescu și Ștefan Hor
vath au depășit în proba de pe
rechi sau la individual granița ce
lor 400 p.d. și, respectiv, 800 p.d. 
Remarcînd aceste autentice talen-

te nu putem să nu amintim, mă
car în treacăt, de antrenorii Ale
xandru Gomoiu, Cristian Păunes- 
cu, Tudor Buzea, Iulian Petrescu, 
soții Margareta și Tiberiu Szemany, 
Vasile Dona, Vasile Gyarfaș, Ma- 
teiță Bădeanu și alții, care s-au 
străduit și au reușit să crească po
picari cu reale perspective.

Dar, din păcate, nu se poate a- 
firma că majoritatea viitorilor per
formeri beneficiază în prezent de o 
asistență tehnică calificată, deoa
rece mulți dintre tinerii sportivi < 
continuă să se antreneze în com
pania unor seniori, sub suprave
gherea unor foști jucători și ade
sea singuri, întrucît există o acută 
lipsă de specialiști. Pentru a întări , 
afirmația noastră este suficient să / 
arătăm că în evidența forului de 
resort figurează la ora actuală 46 
de antrenori și 1345 de secții afi
liate. Prin urinare, numărul tehni
cienilor capabili să supună pe spor
tivii începători la un proces meto
dic de instruire, este foarte mic în 
raport cu necesitățile. Explicația a- 
Cestei dăunătoare situații trebuie 
Căutată in primul rînd in lipsa de 
preocupare a organelor și organi
zațiilor sportive din mai toate ju
dețele țării pentru selecționarea ca
drelor care să urmeze școlile anua
le de antrenori.

Luna viitoare, F.R.P. va organi
ză uh nou curs de calificare a an
trenorilor. Credem că de data a- 
ceasta ciclul de lecții pentru pe - 
fecționarea și formarea tehhic'tei- 
lor va fi urmat de un nuttlăr co
respunzător de cadre, atît de nece
sare procesului de creștere a po
picarilor de nădejde.

Troian IOANIȚESCU

întrecerea.
Raliul Castanilor a avut prp-ra- 

mate pentru departajarea cuccv- 
renților și patru probe cncnplemea- 
tare : o cursă de viteză ta coastă (pe 
Gutin, pe distanta de 3 km}, etate 
probe de incemlr.are te Vlșet: u

B AS C H E T RAPID - MACCABI TEL AVIV (ÎN C. C. E ), AMBELE MECIURI LA BUCUREȘTI

TENIS DE MASA
AZI, ÎN CAM?,ONATUL 
REPUBLICAN Pf ECHIPE

Sala de sport cin sta. Aurora ar. 
1 va găzdui, azi, înterurea fante_nă 
de tenis de masă costind pentru 
campionatul republican pe ectupe 
dintre formațiile b_ cur est ere Spar- 
tac I și Politehnica. Părute va în
cepe la ora 19.

• L* solicitarea clubului Mac- 
cao-. Tel Aviv, F.LBte. a aprobat 
<a ambele meciuri Rapid București 
— Maccabi Tel Avi*, din cadrul 
primului tur al C.CLE. de baschet 
fema-. n. să s* dispute ia capitala 
tarii uaastrc, ia zilele de 9 și 11

• Eehipeîe Vaiversitatea Cluj 
' Rsăiete si l airenitatea Timișoara

‘fete» tot participa, intre 17 și 19
• oMCMrte. la Brvtitiava, te ■ 

t soaiele tume* organizate cu pri- 
| Mai sMMatttB .Zilei studtatu- 
I

• Campania de datare a școlilor 
cu paao-ri per.:ru minibaschet cun-

tinuă. federația de specialitate a- 
vind un stoc suficient de mare 
pentru a asigura necesitățile multor 
unități școlare. Dar, pentru a se îh- 
lesni o repartizare mai judicioasă 
a panourilor rezervate micilor bas- 
.-.etbalișîi. s-a stabilit ca școlile do
ri: are să dezvolte minibaschetul 
in rîndul elevilor, să solicite panou
rile r.ecesare prin consiliile județe
le pentru educație fizică și sport.

• Comisia de minibaseltei din ca« 
drul F.R. Baschet a pornit o cam
panie de răspindire a acestui joc 
prin casele de pionieri, care vot fi 
și ele dotate cu panouri speciale. 
Primele acțiuni vor consta în or
ganizarea concursurilor pentru cu-

p. te TIR______ _ _.

INÎ1LNIRE INTERNAȚIONALA 
LA BRAȘOV

Sîmbâtă și duSUriie*. Bra$ovte va 
găzdui o iniiimre intenta'..-rta.a 
intre formația Ujpesfi Dczsa Bu
dapesta și Selecționata Brașov. Vor 
avea loc, ca și in înuln.rea prece
dentă d* acum o lună de la Buda
pesta, probe de armă (standard ș. 
aer comprimat) și ptetoL Trăgătorii 
brașoveni, reprezentând asociat!.>
sportive Activul, Metrom și Voin
ța, sint îavoriți la probele de pușc^ 
pe care le-au cîștigat și la întiltu- 
rea anterioară. Din formația brașo- 
veană nu vor lipsi L. liovici. L An
drei, Ana Pali și Eva Olah. firtat. 
care au avut în acest sezon o 
moașă comportare.

„CUPA MARAMUREȘ" LA SKEEi 
A REVENIT LUI GLE8 PlNTlLiE

Pe poligonul de talere Tău ții de 
Sus de la Baia Mare s-a disputa: 
recent Cea de a IV-a ediție a „Cu
pei Maramureș" ia skeet, compe
tiție onorată prin prezența 1a start 
a unora dintre cei mai buni tale- 
riști din Capitală (2 echipe, selec
ționata București și Steaua), Tirhi-

BOGATĂ ACTIVITATE ÎN ȚARĂ
șoara și Sala Mare (2 echipe, VÎnă- 
lorte și C-S.O.). Concurenții, îm- 

ta două grupe, A și B, s-au 
teta&rut te proba de 100 talere. în
trecerea fruntașilor (din grupa A) 

- : băimâreanuiui Gleb Pin- 
tffie. care a doborît 92 de talere. Pe 

? următoare s-au clasat: D.
rte... _ Steaua) 8t și FI. Iurcenco 
(Steaua) 76 t. Primele trei locuri în 
grupa secundă au revenit urmățo-

:• : 1. Al. Sâlceanu (Olimpia) 
București) 76 ț, 2. V. Szekely (C.S.O. 
Baia Mare) 67 t, 5. A. Eorter (Clu- 

vinăiorilor Timișoara) 66 t. 
Clasamentul pe echipe : 1. Steaua 
332 I. 2. C.S.O. Baia Mare 222 t, 
A 8el. București 222 t. Juniori: 1. 
C. Logtiade 76 t, 2. V. Petrovan 
76 t (ambii de la Steaua), 3. H. 
rrar.duzki (C. V. Timișoara) 56 t.

T. TOHATAN'-coresp. județean
UN IMPORTANT CONCURS 

LA IAȘI
Întepînd de azi, o serie de tră

dători fruntași din București, Cluj, 
Focșani, Bacău și Iași se vor reuni 
oer.îru a-ș: disputa întiietatea în 
competiția dotată cu „Cupa Iași", 
Vor avea loc probe de armă stan
dard, pușcă cu aer comprimat și

pistol liber. La start vot fi prezenți 
numeroși trăgători de valoare, prin
tre care, D. Lucache (Iași), medaliat 
cu bronz la C.E. de juniori, steliș- 
tii V. Atanasiu, C. Feciorescu, T. 
Ciulu, Al. Cornel, dinamovistul C. 
Codreanu, Ana Goreti (Olimpia 
Buc.)., precum și talentatele țintașe 
de la Unirea Focșani, Vasilica Ma
nea și Georgiana Oprișan.

cerirea Insignei de minibaschetba- 
hst.

• La primele etape ale diviziei A, 
am avut plăcuta surpriză de a con
stata că, pe lingă obișnuita foaie 
de arbitraj, a fost înființată o fișă 
de înregistrări a aruncărilor din ac
țiune, recuperărilor și mingilor 
pierdute, ceea ce ar putea constitui 
un ajutor dat antrenorilor. Din pă
cate, însă (poate și din cauză că 
ele cuprind prea multe date și so
licită un efort greu de făcut față 
de un singur înregistrator), fișele 
respective nu indică în mod real 
cele petrecute pe teren. Simplul 
fapt că la toate cele șase echipe 
care au evoluat sîtnbătă, în sala 
Dinamo, se indică procentaje de 
peste 50 la sută la aruncările din 
acțiune este elocvent. în realitate, 
doar Dihatno a fructificat mai mult 
de jumătate din acțiunile avute, 
celelalte formații urcîrid cu puțin 
peste 40 la .sută. Se impune, deci, 
fie un spor de atenție din partea 
înregistratorilor, fie simplificarea 
fișei. Sau, mai bine, ambele soluții.

• Talentatei jucătoare Maria Ro- 
șianu i s-a acordat dezlegare de 
către clubul Rapid pentru clubul 
Voința București, astfel că nu va 
mai face carantina de un an de 
zile.

JUDO
CAMPIONATELOR DE

întrecerile finale ale celei de a 
III-a ediții a campionatelor repu
blicane de judo pe echipe — ju
niori mari și mici — vor avea loc 
astăzi și mîine, în saia de gimnas
tică de la ștrandul Tineretului din 
Capitală. La această competiție vor 
par'icipa 16 formații de juniori 
mari și tot atîtea de juhioti mici. 
Printre pretendentele la titlul de 
campioană la juniori mari sînt echi
pele Dinamo Brașov, Școala sporti
vă nr, 2 București, Școala sportivă

FINALELE

JUNIORI PE ECHIPE
Miercurea Ciuc, Vagonul Arad și 
Școala sportivă Orașul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej, iar la juniori mici Uni
versitatea Craiova, Școala sportivă^ 
Unirea Iași, Politehnica Timișoara 
și Metalul Roman.

Confruntările vor fi conduse de 
unii dintre cei mai btmi arbitri, 
printre care Gheorghe Donciu, Vio
rel Tosun, Mihai Platon, Adrian 
Vulgaris și Laurențiu Vasilescu.

Iată și programul : vineri, de la 
era 9,30—-13,30 și 16,30—21.30, iar 
sîmbătă de la 9,30—12,30 și 16—20,
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Un meci
de mare
atracție:

ASTAZI, PLECARE \ >PRE TIRAN \
—■ — 

LOTUL DE TINERET, LA ULTIMA REPETIȚIE
După

Tirana
noastre va întîlni selecționata 'si
milară
dă se desfășoară în cadrul compe
tiției rezervată formațiilor de tine
ret. Echipa României face parte 
dintr-o grupă în alcătuirea căreia

cum se știe, duminică la 
echipa de tineret a țării

a Albaniei. Această parti-

tr-un joc de verificare pe 
Republicii, cu focmagia ie Dt-rma 
B, Progresul Bucureș- Za pruna 
repriză a fost futasit .11*-ta ie ba
ză care va fi alia^t p îsapccr. ;a 
Albaniei, mai puțin Maria SMdtak 
care încă nu rerest.se de la teu 
cu echipa sa de club Ruj* — Her.

Beldeanu — unul dintre cei mai btati jstBUaet dfa fOrtUa de ir-i — 
depășește pe fundașul Szekely (Prog~er~, Fitci S 2ACXS1
mai intră selecționatele Albaniei »-a închei’: r. u- r»r. ;■ h y
și R.D. Germane. în vederea parti- băl acăectâonalel tiacnt toal
dei de la Tirana antrenorii Cornel gâtoarc te Bait* ca 3—1 frta f
Drăgușin și Emerich Jenei au efec- lorite marcate de TWMaaaea Ml
tuat în cursul acestei săptămîni cu *3) *1 AeteBt» (miB. 4a*â c»
jucătorii lor antrenamente zilnice. pauză acoru. er« ie .—1 :r-
Ieri, pregătirile s-au încheiat prin- Progresul, psmrtaî fiird rra~ ra.t

SIMBATA: CLUBUL SPORTIV TiRGOYIȘTE 
BUCUREȘTI

în urma acordului intervenit în
tre cele două cluburi, partida Clu
bul Sportiv Tîrgoviște — Progresul 
București, din etapa a Xl-a a cam
pionatului diviziei B — seria I, se

U.T.A. — JIUL, CU PRILEJUL 
RETRAGERII DIN ACTIVITATE 

A LUI LERETER
Conducerea clubului arădean U.T.A. va 

organiza duminică un meci amical cu 
Jiul Petroșani,, cu ocazia retragem dm 
activitatea competlțlonală a maestru.m 
emerit al sportului Lereter.Partida va avea loc pe stadionul U.T.A., 
cu Începere de la ora U.

MOGtESUi.

l, in Capitală

CE AM VĂZUT LA AMANCIO
N: Re-c . -• Ren <«Vieno ru mi-au lăsat

e i—arose te meet. - tst». duoâ ci- erata chi- 
•u* •f'r ac- ei ” -ecac îocul rrst-u va -ne-ge mai 
9ecc~je — teec ce r<_ pacte sâ nu ne bucure, deși 
---- .-iese ce «te-w ■ plgcut p noi mult ca Arge- 

se 3—sau chior 4 . N-avem însă
p» .-ce se *rr*~ pe noRuroșri, pe nababii. Ra- 
r s ce s tăcut și »-o trtor» cu jumătate
*e aCBca»* — mei sgeune sâ se caliRce sau s-o 
tec* tedi- Ee tw erori c-o s-o focă fiartă, dar e 
ton* a* fcn progMR aedetește. pentru orișice, cînd 
em» »crpe ce •«bo'L. A ‘ pregătit sâ înfrunți orice 
ec-i^r*c e. * scut ‘ace pate dm ontrenamentul 
-erz -c ~ • c orei-, spectator, tel», radio seu 
nre.-. Ceste: că -e :»;ct ~ ~ .ît: cteral, ca spec- 
■to- ’» : ert e •ccab^.«nilul, a lu
pe*. e pst-A e scrisu'ui de teritori. 
«tor te ocese eo-^ee u — ei reiis- 
Jarfljai rereosse ta .fedurt* — nu 
sc- coertp recesc*d faptelor crude 
B<- see toăee ieedtatfi. Of, eu cred 
căi. c - -tre c te frumuseți și merite, ' 
socrt. -«i ere si această calitate, de 
r -e c= katc cu contradictoriul, 
ce reerevâruM. cu irrt-mplarea ne- 
re-ctc ce co'tre-oerformanta care j
♦ ta -o oricărui om. Sint ca-

r-ă -regisfrăm contraoerforman- 
re c* c* -c- spectatorii... Nu vreau 
st -c — -d ta verbe pe tema asta
— -c t -e să relatez ce am văzut 
is A.«onoo-

a — z~c c otesîo e — duDă cum se
- - ■ — mo"' câni ai acelui Real

»ec . et- j r-.ai mare jucător pe care l-am
• tr.- Zj oc* —e de profan, in România, in carne 
s cose * „r- > 10 ani — cel zis și Di Stefano. 
"-C-J- S3 com ..- laterală a lui Roger Georgescu

pe-—s. totuși, sâ-l văd de aproape pe a- 
rtohiccn glorios, care glorios fiind nu 

mai mult decît să joace pe extrema 
o extremă dreapta I Atit. Toată gloria 

s-a redus și la asta l-ci dus : să-și facă 
extremă dreapta, cum scrie la carte de

A trecut odată de Ivan și-a fost goi. 
m-a uimit Dar m-a vrăjit cit de 

la piciorul fui. picior de aur.

atit . de repede 
reținea jocul cu 
coechipierii 
Pentru că inima 
mult balonul — Amancio ore o inimă și o inteligen
ță de jucător de fotbal-asociație. Gloria 
făcut să-și 
Joc zis de 
joacă unii 
repede de 
gur că pe 
vine din cit de mult timp poate ține mingea fără 
s-o dea „asociatului", ci — invers — din rapiditatea 
cu care o folosește în înțelegerea 
pare simplu.

partenerul de susținere, de ce nu 
o fiță, două, trei — timp în care 

să-l privească cu drag și admirație ? 
lui de vedetă nu poftea să țină

' 1 nu l-a 
uite nici meseria, nici datoria, nici jocul, 
asociație, In care — cel puțin așa îl 
— mingea trebuie sâ circule cit mai 
la un „asociat* la altul. Mai mult ca si
la Amancio acasă, gloria fotbalistului nu

I
i
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de .e-etâ glorioasa, de ce-și

Tatiana Avacum, maestră t _.îll
Unde v-aș putea răspunde personal, 
rită admirabila d-voastră scrisoare ?
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Rudu, intr-o încercare de trecere prin Paul ROMOȘANBenito, Jose Luiz, Grande.1

HI celor 
trenorif 
de ar L-

șanse 
clasa

ți. 
Ml

! mult o contuzie care s-a agra- 
timpul jocului. Mi-a uătut 

a trebuit sâ ies tocmai fiJț<;'<"ă 
lăsat coechipierii în mo «cr te 

Dobrin m-a îneîntat; mai re-

OPINII DUPĂ EGALUL LUI RAPID LA VIENA
VIENA, 26 (prin t*l*»cn. de te 

trimisul nostru).
Iată ci teta dintre opinuie «iese 

la cabine după încheierea pamos: 
Rapid Viena — Rapid Biscureșt

ERNST HLOZEK, antrenorul e«U-

Campionatul de juniori

ADNOTAȚII PE MARGINEA
ETAPELOR DISPUTATE...

Campionatul republican de JunioriCampionatul republican de Juniori • 
ajung la Jumătatea turului. Etapele dis
putate pînă acum au evidențiat :
• multe Jocuri echilibrate, dîrae, de

bun nivel tehnic, (ex. Ceahlăul Piatra 
Neamț — Politehnica Iași. Farul — Pro
gresul București, Liceul de fotbal Bacău 
_ S.C Bacău, C.F.R. Cluj -*■ Cluj,
Școala sportivă Sinaia — Tractorul Bra
șov, Dinamo București — Progresul 
Brăila, Liceul de fotbal București — 
Școala sportivă nr. 2 București etc.);
• angajament fizic corespunzător 

majoritatea competitoarelor ;9 reducerea numărului de abateri dis
ci ol î nare în comparație cu alțl Ani :

© preocupări evidente^ de bun augur, 
*dlti OaHeă foarte’ multor cluburi, aso
ciații sl antrenori privind pregătirea șl 
îndrumarea — nu numai în sport, oi Și 
In viată -- a tinerilor jucători.

Astfel POZITIVE 
de pînă acum, 
Junloriloh-

putate pînă acum au evidentfat :

pot fl grupate ELEMENTELE 
desprinse din desfășurarea, a principalei întreceri a

DAR...
suficient de multi jucă- dlstlpllna eompeUtlonalâ : ~ ■ K. Covaci

...Există încă tori certată OU___ .---- -------A. Tănase (Unirea Focșani), K. Covaci 
(Șc. sp. Tg, Mureș), M. Leac (Vagonul Arad), C Bolci Șl V. Murtișan (Progre
sul Timișoara), I. Onale (Vulturi! Textiia 
Lugoj). C. Mormocea Șl R- Ctapan (To- pltorul Baia Mare). G. vass (Olimpia 
Oradea). Nil*l putem înșirui ne toți aici. 
Vinovat! de actele lor nesportive nu sînt 
insă numai el. ci sl unii antrenori, pe 
care o tnfrfngere (de parcă doar re
zultatele seci ăr constitui principalul obiectiv al acestui campionat) li scoate 
din sărite. făchlduM să-șl piardă con
trolul... cuvintelor. Iată cfteva expres-1 
folosite în moifiente de turle (ceea ce nu-l o scuză); „Arbitrul e un criminal ' 
(Vatani — Tractorul Brașov). ^Lovitl-t s: voi cum puteți" (recomandare, adresa-ă 
propriilor Jucători, aparțlnlnd lui V. 
Coteț _ Comerțul Brăila), „Să-ți fie rușine. escrocule 1" (I. Georgescu — Mi
nerul Anina, despre arbitrul unuia din
tre meciurile echipei sale), aSparge-/.-.»

rcorner.rJ,pe-

capetele I <C. Horvath — C.F.R. PașcarJ, 
indicație dată elevilor să.):Nu crede federația că e Bâ-1 trezească la realitate pe acești 
dagogi* î...Necunosrfnd regulamentul sau... !gno-rtndu-l. unii antrenori (prof. Adalbert 
lonaș — Șc. sp. Miercurea Ciuc) 
folosesc încă Jucători depășiți de vny-a 
sau recurg la înșelători (un Jucător 
aleargă după mingea ieșită în afara .e- renului șl, pe neobservate, alxul lnxra i» 
locul Iul !)■ aEste de-a dreptul revoltător că aseme
nea aspecte negative — cărora 11 se mal 
adaugă șl altele (nu toate meciuri.e 
dispută pe cele mal bune terenuri, popu
larizarea multora dintre ele lipsește cu 
desăvîrșlre etc.) sînt evidențiate de campionatul republican de .unic... 
întrecere rezervată unor Jucățnr! în tx-r.a 
formare ca oameni Sl sportivi. Dar poate 
fl vorba de o ac*lune educativă cu profesori si antrenori ca aceia de mai *'-S. 
care nu numai câ-șl uită P<nș d c* e 
mal elementare obligații profes oaale ce pedaeogi. dar constituie el in»is: exemp» 
negative ?...

TOTUȘI.-
Cu speranța că în partea a doua • turului nu vom mai avea pctle; ~ _ aă 

vorbim despre asemenea grave abate.- 
să consemnăm. în încheiere, dwva 4 -* tre notațiile prof. C. Ardeleann, angre- 
noruî echipe" naționale de "txș*»f. p« 
marginea partidelor dm campxuas p*

sp.

a

LA 5 NOIEMBRIE

t ul d
k- y-.t

DIVIZIA

TRAGERE EXCEPȚIONALĂ PRONOEXPRES

O POVESTE CU ..DACĂ

sa cu ceilalți. Mi se 
inteligent și în spiritul jocului. Reflexul 

lui Amancio e să nu țină balonul, sâ 
nu-l „freca*. Fără acest reflex — gio- 
ria nu I se acordă. Reflexul altora — 
care le aduce gloria, care le asigură 
chiar dreptul de a „comanda* asoci- 
aților, de a-l supune „jocului* său 
— este acela de a nu da „asociați
lor" mingea cit moi repede ci cit mai 
tîrziu, pînă dânșii au fost bine rr.ar- 

| câți de adversari și nu mni au ce 
face cu ea. Atunci ei sînt veștejiți în 
pujolic că nu înțeleg jocuî „gloriei 
iar gloriosul este aplaudat 
martir, ca un geniu neînțeles 
blingurile ji intimitățile sale, 
ascunde că asemenea situații 

trec și în România, unde de cînd mă știu 
ciunea pasei (spaniolii și alții pină și „temporizarea" 
o execută repede...) a fost mai puțin aplaudată 
decît „fița în plus", decît driblingul inutil, drar care 
face — vorba aceea — „deliciul tribunelor". îr» ce 
mă privește, riscînd chiar o criză sufletească,' eu 
sint decis să-mi găsesc alte delicii.

CORESPONDENTA
P. Bădulescu — București : Ați înțeles foarte bine 

zîmbetul meu.
Vasile Felecan — Șoseaua Națională nr. 180 — 

lași : E foarte plăcut ca după puțină furie sacră, 
să primești un buchet de lalele... Vă mulțumesc — 
vă aștept și cu obiecții, nu numai cu lalele.

Tatiana Avacum, maestro emerită a sportului : 
precum mc-

La 5 noiembrie a.c., Administra
ția de Stat Loto-Pronosport organi
zează o nouă tragere excepțională 
Pronoexpres, tragere care vine cu o 
bogată 
risme 
100" ; 
cu trenul 
excursii în 
— durata 
numeroase premii în bani de va
loare fixă

Pentru atribuirea tuturor acestor 
premii vor fi efectuate 5 extrageri 
a cîte 8 numere din 45. In total vor 
fi extrase 40 de numere. Se poate 
participa cu următoarele taxe : 3. 6 
și 15 lei varianta. Precizăm că va
riantele de 15 lei dau dreptul de 
participare la toate cele 5 extra
gi rl.

Menționăm că toate premiile 
merate mai sus se acordă în 
mâr NELIMITAT.

Sîmbătă 4 noiembrie a.c.,

listă de cîștiguri : autotu- 
„DACIA 1300“ și „SKODA S 

; excursii în R.D. Germană — 
— durata cca. 10 zile. 
ITALIA — cu autocarul 
cca. 18 zile precum șl

și variabilă.

enu- 
nu-

est a

ULTIMA ZI pentru procurarea bi
letelor.

• Tragerea Loto de astăzi va 9 
televizată direct din Studicul de 
Televiziuaa cu începere de la ora 
18,15.

• Astăzi și miine tint ULTIMELE 
ZILE In care vă mal puteti depune 
buletinele la concursul Procoâpor: 
de duminică 29 octombrie 19T2. Pro-

intereaan: concur» 
I: Bomănia A —

gramul acestui 
este următorul : 
Albania A; II: Albania tineret — 
România tineret; III: Atalanta — 
Verona ; IV : Fiorentina — Torino; 
V : Internazionale — Cagliari ; VI : 
Ju ven tu» — Milan ; VII : Lar.eroes: 
— Lazio ; VIII : Palermo — Samp- 
doria ; IX : Roma — Napoli ; X : 
Ternar.a — Bologna ; XI : Lecco — 
Catanzaro ; XII : Reggiana — Cese
na ; XIII : Taranto — Catania.

Rubrică redactată de 
LOTO-PRO.XOSPORT

.■ —A recre. Stere Adama-
Cbe tu area m.na omului îngrijo
rai Ia-A ee se-a spus : -Albanezii 
aa • *_izilccf teir_cf și 11 Jucători 
exBB'jrsr trie. Preferă. în
ite» roiuri apărarea azkxnerată, 
—k— --- •’rește. coctraatacal ca 
mec a* exnc-.ntare ofensiv. Așeza
rea fcr te teren este 4—4—2, iai 
n s.tus-- e de presiune puternică 

rr este ba- 
rtnritt de ■ jnrltari. In mod por- 

n. Duiesi p.erde acest meci.
•_= crec_nîa că poarta mea va fi 
■r-reraa-ă f

S« am _espir--î de Adamache 
«■•• varo ag prindă grupul de bă- 
- ce *e (răreau să guste deliciul 

aeunec tre :"~Xă not trece și Angelo 
Mroăroo» ore ne magi să con- 
eU'ăn ni sece printr-un moment 

. z» taăeâ derută: evoluția foarte 
f bună a lui Vetea In ultimele două 

tu--L te te rer-f-cure. fi pun Dro- 
| :es» de se.«-..e per.—u postul de 

f-t^as stiu^s !
Dh.- asă-1 5- pe Dobrin. A Dără-

I ** a—ri». a'îesit afară, se coc- 
resry puețt jt ptept cu oorezii săi 
r-i-3- -t". c are parei «m Bcfc de

CE N-AR TREBUI UITAT DUPĂ VICTORIA
PRESTIGIOASA A LUI F.C. ARGEȘ

9
ția Real Madrid" și subiectele acestei 
lecții se numesc : neechilibrată dis
punere a forțelor în prima repriză, 
dispunere care a dus la acordarea 
unul avantaj adversarului ; lacunele 
de tehnică individuală, păgubitoare 
In momente-cheie ; scăderile de ritm, 
semn că echipa nu a ajuns la po
tențialul ei fizic superior. Cu voința 
remedierii lor șl cu o provizie su
plimentară de ambiție și de cufaj, 
F. C. Argeș trebuie să înceapă de pe 
acum „operația Madrid".

Eftimie IONESCU
r *

jur sr-a 
re ar»< ■ 
ar
uM • ac DECLARAȚII ALE SPANIOLILOR

Miguel Munoz, antrenorul lui' Real: 
„Joc mai bun în repriza secundă.. Fi
nalul a aparținut net echipei din Pi
tești, care mai putea însorie. încă 
două goluri. Noi am jucat sub va
loarea obișnuită, adversarii nu ne-au 
lăsat să ne facem jocul. Mi-a plăcut 
foarte mult Dobrin, jucător de mare 
clasă. La Madrid, unde cred că vom 
juca mult mai bine, vom forța cali
ficarea".

Amancio: „îmi pare rău că a tre
buit să părăsesc terenul. Am suferit 
mai de 
vat In 
rău- că 
mi-am 
grele. 1 
marc pe Prepurgel și Radu".

rerest.se


f

DUPĂ D0B0R1REA RECORDULUI

MONDIAL AL OREI PE PISTA
ji
t VELODROMULUI

DE LA CIUDAD DE MEXICO J
PARIS 26 (Agerpra). — Presa 

cportivă Internațională comentează 
pe larg performanța ci citatului bel
gian Eddy Merckx, care, de la pri
ma tentativă, a reușit să doboare, pe 
velodromul olimpic din Ciudad de 
Mexico, recordul mondial al orei, 
acoperind In 60 de minute 49 km 
408,68 m, rezultat ce corectează cu 
754,76 m recordul precedent al dane
zului Ol» Ritter.

„Eddy Merckx, 
„L’Equipe" din Paris, este acum pen
tru toată lumea nu 
cel mai valoros al tuturor timpurilor 
dar și cel mai complet, deocamdată 
inegalabil în toate genurile. La Ciu
dad de Mexico, Merckx a realizat ți 
acel record care-1 lipsea din palma
res, pentru a-1. întrece pe legendarul 
Fausto Coppi". Cunoscutul specialist 
Jean TSeulliot elogiază de asemenea 
performanța lui Merckx, dar refuză 
să-1 compare cu un Coppi, Riviere 
sau Anquetil care au fost maeștrii 
generațiilor lor. Este o lege a spor
tului și a recordurilor subliniază spe
cialistul francez. Nu pot fi opuși Jean 
Bouin lui Nurmi, Zatopek lui Roe- 
lants. Comentatorul ziarului .JS’Hu- 
manite" consideră că Eddy Merckx, 
cu o pregătire mal intensă, ar fi 
tut depăși chiar ți granița celor 
kilometri.

Secretarul Federației Italiene 
ciclism, Giuliano Pacciarelli, 
ciază că recordul lui Merckx 
o performanță magnifică, un 
succes care poate relansa 
pentru sportul cu pedale". Antreno
rul Guido Costa, care l-a asistat pe 
Merckx în probele făcute cu bicicleta 
.specială, construită în Italia în ve
derea recordului, crede că „deocam
dată nici un ciclist în afară doar de 
Merckx nu ar putea ameliora acest 
fantastic record". Lucien Acou (tatăl 
soției lui Merckx) fost ciclist și ac
tualmente antrenor, a ținut să de
clare : „Este cea mai mare ispravă 
realizată de Eddy în cariera sa spor
tivă. Sintem mindri și fericiți".

In ceea ce-1 privește pe Merckx,

scrie ziarul

numai rutierul

pu-
50

de 
apre- 
„este 
mare 

interesul

J

EUROPEANCRITERIU
JIM0R1PEMRL

MARȘLA u.eXa.

aane.

campioana Angliei, 
a ciștigat mai ușor de-

scoruri strînse și la 
In deplasare, nescon-

■fe.-im la 
victorii

UNGARIA - ANGLIA $-1
„Cupa U.E.F.A." :
3—1 la Ziirich cu 
Tvente Enschede

Derby 
it se 
ei

* Benfica învinsă la scor • Echipele sovietica și engleze 
victorioase • Cele mai multe succese în deplasare in Cupa

EXCEPȚIONALA PERFORMANTA 
A LUI EDDY MERCKX 

COMENTATA DE SPECIALIST!

Acesta a lost primul a 
ciclistul belgian Eddy Merckx — 
structorului 
că un nou 
de Mexico.
Ritter.

In 
italian Ernesto Colnago 
record mondial al orei. 
In dreapta — fostul

al marii tentative^. Supercampionul pedalei, 
centru — primește din mina eon- 

bicicleta eu care avea să sta'oileas- 
pe velodromul olimpic din Ciudad 

deținător al recordului, danezul Ole

Întotdeauna, a declaratmodest ca 
ziariștilor imediat după stabilirea re
cordului : „Această tentativă izbutită 
îmi dă o satisfacție mai mare chiar 
și decît cea încercată cînd am cîști- 
gat prima oară Turul Franței. Tot 
timpul cursei am fost convins că voi 
bate recordul, deși m-a cam jenat 
șaua". Medicul mexican Saenz de la 
Pena care l-a asistat pe Merckx a 
confirmat că ciclistul belgian s-a 
adaptat extraordinar de repede la

condițiile altitudinii capitalei mexi
cane, sistemul său cardiovascular a 
suportat perfect efortul. La cîteva 
minute după terminarea cursei pulsul 
lui Merckx era de 80 de bătăi pe 
minut.

In Belgia performanța lui Merckx 
a stîrnit un puternic entuziasm. Mi
lioane de amatori de sport au putut 
urmări la posturile de radio desfășu
rarea tentativei, transmisă în direct 
de la Ciudad de Mexico.

ZURICH 2» (Agerpre»). — Criteriul 
european de marș (rezervat juniori
lor) s-a desfășura: in acest an în 
localitatea elvețiană Lugano și a fost 
dstigat de atletul Ka.-i Heinz Stadt- 
muller (R. D. Germană). învingăto
rul a parcurs 10 km in 45:06. fiind 
urmat de compatriotul său Roland 
Wieser — 46:01, W’illy Kubler (R. F. a 
Germaniei) — 4629. Arte Nilsson 
(Suedia) — <6:38, Paji Rouriie (Fran
ța) — 47322 etc. Pe echipe. ' 
a revenit formației R 
cu 26 p.

Așadar, prima manșă din turul al 
;;uea al cupelor europene s-a în
cheiat miercuri seara. A mai rămas 
de jucat un singur meci din turul II: 
acela dintre Ajax Amsterdam și 
Ț.S.K.A. Sofia.

Rezultatele de miercuri sînt în 
general normale, echipele favorite 

.- V.r.d crima manșă. Există — ca
• . :.a — și unele excepții dacă

ne re" * *
anele 
ta te.

ÎN CUPA CUPELOR

,r.

C.C.E. 
County
aștepta (3—0) în fața forma

le: Benfica Lisabona, în timp ce 
Juventus si Celtic Glasgow au avut 
mult de furcă cu F. C. Magdeburg 
;. ■ ■■ : ■ Ujpesti Dozsa. ■ Echipa
jtalianș surprinsă de jocul buh al 
adversarilor, a învins la limită (1—0), 

pre;-; ur.or eforturi deosebite, 
dar. după cum spunea crainicul pos- 

__  .te radio Roma, meciul se pu-

ALTE REZULTATE
ij-.i unor meciuri din
~.a manșă a celui de-al doilea 

cupele europene, care nu 
in ziarul nostru de ieri.

tea încheia chiar la egalitate. Ujpesti 
Dozsa a avut un început bun la Glas
gow reușind să fie în avantaj pînă 
în min. 50. Firește, ambele echipe 
învinse la limită, pot spera Ia cali
ficare în cazul unor victorii clare în 
cea de a doua manșă.

în „Cupa cupelor" victoria obți
nută în deplasare de SPartak Mos
cova la Madrid cu Atletico poate fi 
considerată cea mai mare surpriză a 
meciurilor de miercuri. De notat că 
oaspeții au condus la un moment dat 
cu 4—1 și, numai în ultimele mi
nute, madrilenii au reușit să reducă 
din handicap.

In rest, menționăm alte victorii în 
deplasare în 
Ararat Erevan 
Grasshoppers,
5—0 (!) cu Frem la Copenhaga, F. C. 
Kaiserslautern 3—1 la Barreira cu 
C.U.F., Dynamo Dresda 1—0 la Chor- 
zow cu Ruch, precum și rezultatul 
excelent realizat de Norrkbping (2—2) 
la Milano cu Internazionale. Firește 
șanse de calificare au tot italienii, 
deoarece vor susține tot pe teren 
propriu și meciul retur cu formația 
suedeză.

Făcînd un bilanț al comportărilor 
echipelor pe țări se poate spune că 
formațiile sovietice și engleze au 
fost la înălțime păstțînd mari șanse 
de calificare în turul al treilea. Echi
pele din R. D. Germană, R. F. a 
Germaniei s-au comportat bine, In 
schimb cele italiene, spaniole și por
tugheze au fost sub valoarea scon-

au

NAȚIONALA

In med la baschet Kevorkian (Ararat Erevan) unui 
dintre cei mai buni jucători a: 
formației sovietice în meciul c» 

Grasshoppers Ziirich

LA BASCHET MASCULIN

DE POLO

PANATHI- 
AL III-LEA

Valeria Bufanu, unul din atuurile echipei țe 
cu Metalul și C.A.U. din Capitală.

Kmdou (Norrkoping) marchează 
rkăping (2—2) desfășurat la Milano

ÎN CAMPIONATUL

m poarta apărată de Vieri. Fază din meciul Internazionale — Nor- 
Telefoto : A.P. — AGERPRES

INTERES SPORIT IN JURUL
ÎNTRECERILOR FINALE DIN DIVIZIA

întrecerile finale ale diviziei na
ționale de atletism continuă să se 
afle în atenția iubitorilor sportu
lui. Avantajați de vremea favorabi
lă din ultimele zile, sportivii au 
făcut eforturi în plus pentru a 
onora concursurile de adio ale se
zonului în aer liber. Si organtza-

DINAMO SAU RAPID?

n frunte 
uncarea dis- 

Argentina Menis, a argeșeni- 
a reprezentanților selecționa- 
ale.

La București, concursul este pro
gramat pe stadionul Republicii. Cu 
un mare interes este așteptată dis
puta sportivilor 
lui și C.A.U., la 
cunoaște echipa 
porte un baraj

de la Rapid, Meta- 
capătul căreia vom 
ce va trebui să su
da Tg. Mureș, în 

compania ciștigătoarelor celor două 
serii ale campionatului interjude- 
țean) pentru a-și prelungi stagiatu- 
ra in prima divizie. Feroviarii, care

,CUPA CUPELOR"
ATLETICO MADRID — SPAR

TAK MOSCOVA (0—1). Au

DE ATLETISM
se află 
cară, rr 
a se sa 
certe cc 
ghe Ce! 
ria. V

l de pre
zise ce

Gheor- 
Zaha- 

elia Po- 
rica Bo-

Metai

M'uace.. 
desfă- 

Po’onia. Gabriel
Oană de la Șc. sp. P a reali
zat 7.61 m la săritură" în lungime.

• Noi corecturi în tabelele recor
durilor naționale realizare de cițiva 
tineri și talentați atleți :

La Constanța, Constantin Obreja 
(Șc. Sp. A. București) a alergat 300 
m în 35,4 — record de juniori II ; 
la Brăila, Daniela Triandafil — 10,2 
pe 8l m — record de junioare III ; 
la București: Gh. Uceanu (Viitorul) 
13:48.6 la 3 km marș — record de 
juniori III : la Cimpulung Muscel, 
Dorel Cristudor — 6,7 pe 60 m — 
record de seniori egalat, Andrei Iță 
— 6,8 pe 60 m — record de ju
niori II.

marcat Luis, Ovejero și Becherra 
pentru gazde, respectiv Redin (2), 
Diskariov și Bulgakov.

„CUPA U.E.F.A."
F.C. PORTO—F.C. BRUGES 3—0 

(2—0). Au înscris Abel (2), Flavio.
VITORIA SETUBAL — FIOREN

TINA 1—0 (1—0). A înscris Duda 
(min. 15).

LAS PALMAS — SLOVAN BRA
TISLAVA 2—2 (1—0). Au marcat 
Soto (2), respectiv Moder și Zlotoha.

Ț.S.K.A. SOFIA —
NAIKOS 2—0 IN

MECI
Ultimul act al campionatului na

țional de polo se va consuma în 
piscina acoperită Floreasca din Ca
pitală. Primele patru clasate la fi
nele returului, Dinamo București, 
Rapid București, Voința Cluj și 
I.E.F.S. (exact aceleași finaliste de 
anul trecut) își vor continua disputa 
pentru titlul republican. Incepînd 
de astăzi — zilnic sînt programate 
cite două meciuri la orele 18 și, 
respectiv, 19 — vom putea urmări 
timp de aproape o săptămînă între
cerile turneului final (cu 
retur).

Ca de altfel în întreaga 
tiție, interesul amatorilor 
acum captat în principal de dubla 
întîlnire dintre Dinamo și Rapid, 
întrucît atit Voința, cît și I.E.F.S. 
nu-și mai pot schimba pozițiile pe 
care se află la această oră.

Vor cîștiga dinamoviștii și cel de 
al 15-lea titlu consecutiv ? Majori
tatea pronosticurilor înclină către 
echipa din șos. Ștefan cel Mare. Di
namoviștii, în afara faptului că po
sedă cel mai omogen lot, în a cărui 
alcătuire intră 13 internaționali, au

tur și

compe-
va fi și

două puncte în cla
ie cel, de loc negli- 
;rajului. Deși nu se 
bună formă. Kroner 

săi ău dovedit cu 
ire au întîlnit 
la Londra, că 
pentru parti-

un avantaj ae 
sament, ca și ] 
jabil, al golart 
afla in cea mai 
și coechipierii 
prilejul meciuli 
pe Ț-S.K.A. Mc 
știu să se mob 
dele decisive.

Vor reuși fei 
lungul șir de si 
în campionatul 
păstrează șanse, 
ar trebui să rea 
tur de forță și 
toate cele 6 par 
Anul acesta, cel< 
întîlni! 
scorul 
de al 
limită

Iată v. _____ __
acest turneu : ASTĂZI 
Rapid și Dinamo — 
BÂTĂ : I.E.F.S. — Dinamo
— Voința : DUMINICA :
— Voința și Dinamo — Rapid. Pro
gramul va fi același și pentru par
tidele din retur.

a-,

sa intre: 
dinamo’

de două ori ; în primul meci 
a fost egal (4—4), iar în cel 
doilea Dinamo a cîșitgat la 
(8—7).
și programul jocurilor din ' ~ 7 - J £ _

Voința ; SÎM- 
i Rapid 
I.E.FS.

ÎN MECI INTERNATIONAL DE LUPTE GRECO-ROMANE

DINAMO BUCUREȘTI-
DYNAMO LUKENWALDE 6-3

a. sala 
gazuiiit

D

rejucat par-Ieri, la Atena, s-a 
tida retur din prima manșă a C.C.E. 
dintre PANATHINAIKOS și Ț.S.K.A. 
Sofia. întîlnirea s-a încheiat cu re
zultatul de 0—2 (0—1) prin golurile 
marcate de Jekov și Kolev.

Ț.S.K.A. Sofia va întîlnj în tu
rul al doilea pe AJAX AMSTER
DAM.

STENOGRAMA MECIURILOR MAI IMPORTANTE
„CUPA CAMPIONILOR EUROPENI"

DERBY COUNTY — BENFICA LISABONA 3—0 (3—0), 40 000 de spec
tatori au urmărit acest joc tn care formația engleză a obținut o victorie clară, 
pe deplin meritată. Eusebio a fost marcat cu strictețe de McFarland, unul din 
oei mal buni jucători de ne teren șl autorul unul gol. Celelalte goluri au fost marcate de Kevin și McGoven.

DINAMO KIEV — GORNIK ZABRZE 2—0 (1—0). 80 000 de spectatori, 
joc excelent. Autorii golurilor : Muntean șl Puzaoi.

CELTIC GLASGOW — UJPESTI DOZSA 2—1 (0—1). 55 000 de spec
tatori. Formația maghiară a jucat excelent in prima repriză, conducînd eu 
1—0 (autor : Bene). După pauză, presiunea gazdelor la poarta Iul Szentm.hșă^ 
a fost concretizată prin golurile marcate de Dalglsh.

JUVENTUS TORINO _ F. C. MAGDEBURG 1—0 (9—5). 50 000 de spec
tatori. Singurul gol a fost marcat de Anastasl (min. 06).

BAYERN MUN CHEN — OMONIA NICOSIA 9—0 (5—0). Gerd Muller a 
marcat 5 din cele 9 goluri. Jocul s-a desfășurat la Mtlnchen, Iar returul va 
avea loc tot In R. F. a Germaniei, la Augsburg.

„CUPA1 CUPELOR"
LEG IA VARȘOVIA “ A. C. MILAN 1—1 (o—0). Au maroat Golln (min. 64), Iar pentru gazde a egala* Dejna (min. 74).
WREXHAM _ HAJDU$ SPLIT 3—1 (1—0). Au înscris : Tinnion, Smal- man si Muslnlci — autogol, fespectiv Joanlcl.

„CUPA U.E.F.A."
DYNAMO BERLIN — LEVSKI SPARTAK SOFIA 3—0 (2—0). Au în- scris : Treletzki, Rode și Netz.
BORUSSIA MONCHENGLADBACH _ HVIDOVRE COPENHAGA 3—0 

(1—0), Au Înscris : Bonhofj (2) și Wimmer.
GRA SSHOPPERS ZURICH — ARARAT EREVAN 1—3 (0—1). Au înscris : 

Cttherlet din 11 m, respectiv Kazarian, Estonian șl Andneafian,
FEYENOORD ROTTERDAM — O.F.K, BEOGRAD 4—3 (3—2). Oaspeții 

hu condus în prima repriză (mln. 15) cu 2—0 ! Au marcat : Van Hanegen, 
De Jong, Ladlnsky șl Hasll din 11 m, respectiv Santraci (3).

TOTTENHAM — OLYMPIAKOS PIREU 4—0 (2—0). Au înscris : GUzean, 
Chivers, Coates și Peace.

FREN COPENHAGA _ TWENTE 0—5 (0—2) ! Echipa olandeză a surcla
sat formația gazdelor, Jan Jurlng a marcat 4 goluri, al cincilea fiind opera iui Aherteberg,

în perma- 
adversaru-

care Fodorpataki a avut 
nență inițiativa în fața 
iui său Haier. Deși a primit un a- 
vertisment, Fodorpataki a obținut 
mai multe puncte 
victoria.
' Iată rezultatele 

48 kg — Ghibu 
resti) b.p. Schmaider (Dynamo Lu- 
kenwalde) : cat. 52 kg — Radu
lescu p.p. Schmit; cat. 57 kg. Tur- 
turea p.p. Kadinski; cat. 62 kg — 
Păun egal cu Schreter; cat. 68
— Vîrtosu egal Werner, cat. 
kg. — Enache b.p. Klat, cat. 82
— Vlad și Zwik au foșț descalifi
cați; cat.
b.p. Haier ;
b. tuș (min. 1) Maisned. Au condus 
foarte bine G. Holz (R.D. Germană), 
I. Cernea și C. Popescu (România).
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DERBYUL CAMPIONATULUI MASCULIN DE HANDBAL
(Urmare din pag. 1)

la formația studențească. Dacă sub 
aspectul spectacolului partida nu 
a satisfăcut, în schimb evoluția 
scorului a dat culoare întîlnirii, la 
finele căreia Universitatea, după ce 
a condus toată repriza secundă, 
s-a văzut egalată printr-o arunca
re de Ia 7 m, acordată cu. ușurință 
de unul (I. Mihăilescu) din cel 
doi arbitri. Această decizie, chiar 
dacă a influențat rezultatul n-a 
putut totuși justifica, nici pe de
parte, ieșirile unora dintre hand- 
baliștii de la Universitatea.

Comparînd jocul celor două for
mații, este de reținut, în primul 
rînd. faptul că apărîndu-se mai 
bine, chiar dacă (repetăm I) uneori 
studenții au întrecut măsura, Uni
versitatea a fost la un pas de a 
cîștiga întîlnirea. Concludent în 
privința eficacității în. apărare este 
faptul că în timp ce Voina, ținut 
„om la om“ a marcat 6 goluri 
din acțiune, Birtalan și Gruia, ți
nuți și ei, alternativ, „om la om“ 
au reușit să înscrie — amîndoi I — 
doar 3 goluri tot din acțiune. 
Steaua a început bine meciul șl 
beneficiind de verva" 'de țut a 
lui Drăgăniță impus net

în primele 15 minute (3—0 și 4—1). 
Dar, acesta a fost singurul mo
ment al disputei în care Steaua 
s-a arătat a fi la nivelul titlului 
de campioană. După aceea. Univer
sitatea a egalat (4—4, min. 26), a 
preluat conducerea și a stăpîniț 
jocul pînă la sfîrșit. Arbitrii 
Cojocaru și I. Mihăilescu — < 
iova, au condus cu t 
dintre care cea din 
de joc mai gravă, 
formații i

STEAUA : Dincă
Gațu, Marinescu, Stockl, Drăgăniță 
(5), Popescu, Birtalan (4—3 din 7 
m), Kicsid.

UNIVERSITATEA : Talie — Voi- 
na (6), Cosma (4—2 din 7 m), An
ton (1), Roșu, Ștef, Cîrlan.

V. 
Cra 

unele scăpări, 
ultimul minut 

următoarele

Gruia (2).

sa re-

DINAMO BUCUREȘTI — VOIN
ȚA BUCUREȘTI 12—8 (5—3). în
ceput într-un tempo surprinzător 
de lent, jocul ne-a dezvăluit, chiar 
din primele minute, două echipe 
care încearcă de etape să
găsească șl tot nu reușesc. iDina- 
moviștii s-au zbătut pur ți simplu 
pentru a depăși o echipă modestă, 
cu foarte mulți jucători tineri și 
eu niște complexe firești, produse 
de poziția codașă ocupată în cla
sament. Principalii realizatori •

adjudecîndu-și

tehnice i cat. 
(Dinamo Bucu-

kg
74 
kg

90 kg — Fodorpataki 
cat 4-100 kg Dolipski

ȘTIRI
• Echipa iugoslavă Sloboda Tuzla

a întîlnit la Teheran pe campioana 
țării gazdă, formația Persepolis, cu 
care a terminat la egalitate : 1—1
(1-0).

• Celebrul internațional englez de 
fotbal, portarul Gordon Banks (Sto
ke City) va fi indisponibil pînă Ia 
sfîrșitul sezonului. în urma unui ac
cident de automobil, Banks a fost ră
nit la ochiul drept. Medicii care 
l-au operat au declarat că starea să
nătății sale este bună în prezent.

« La Zenika meciul dintre forma
ția locală Celik și echipa austriacă 
A. S. K. Einz, contînd pentru primul 
tur al „Cupei Europei centrale" s-a 
încheiat cu victoria gazdelor cu 2—0 
(2-0).

ÎNTRECERILE motocicliștilor
Disputată pe clasicul cir

cuit de la Le Mans, competiția

Dan 
tiv

Marin (6) — Dinamo, respeo
Dima și Buruc cite 2

TIMIȘOARA — 
MARE 

debutul 
timișoreni 

reușit

POLITEHNICA 
MINAUR BAIA 
(7—8)! Cu tot 
handbaliștilor 
4—1), oaspeții au 
repede să echilibreze jocul, ega- 
lînd în min. 17 (4—1) și preluînd 
din acest moment inițiativa. Evi
dent surprinși de vigoarea băimă- 
renilor, studenții au evoluat în 
continuare crispat și poate că ju- 
cînd mai calm în final ar fi putut 
obține un rezultat de egalitate. 
Principalii realizatori : Gunesch 
(5) și Țimpu (4) — Politehnica., 
respectiv Palko (5) și Panțîru (5). 
P. ARCAN — coresp. județean

14—15 
bun al 
(min. 7i 

foarte

DINAMO BRAȘOV — UNIVER
SITATEA CLUJ 15—15 (7—8)1 Cu 
toate că în min. 43 conduceau «u 
14—11, după ce dominaseră net 
pînă atunci, jucătorii brașoveni au 
fost puși în situația de a lupta cu 
disperare în finalul partidei pen
tru a obține egalarea. Principalii 
realizatori: Willisch (5)* și Messmer 
(5) — Dinamo Brașov, respectiv
Schobel (5) și Tudosie (4). C. 
GRUIA — coresp. județean.

INDEPENDENTA SIBIU — TRO 
TUȘUL GH. GH. DEJ 16—15 (9—6).

PROMOVAREA SPORTULUI SĂTESC
Printre sportivii de frunte ai 

Uniunii Sovietice se află o adevă
rată pleiadă de elemente provenite 
din mediul rural. Voi» aminti doar 
cîteva din cele mai cunoscute nume 
în arena întrecerilor internaționale : 
atleta Faina Melnik, halterofilul Jan 
Taits, luptătorul R. Rurua, aruncă
torul de ciocan A. Bondarciuk,

Revista „LE SPORT EN U.R.S.S." 
pubiică un interesant articol consa
crat celor mai recente realizări ale 
țării vecine în domeniul sportului 
rural, articol din care redăm cele 
ce urmează :

„O sarcină socială căreia i se a- 
cordă multă importanță 
constă în a face 
exercițiului 
preocupare 
Si cei ce se 
dau seama

în U.R.S.S. 
practicarea 
sportului o 
universală.

din 
fizic și a 
cu adevărat 
ocupă de acest lucru își 
că obiectivul nu poat?

fi atins decît impulsionînd activita
tea sportivă în mediul rural în care 
trăiește aproape jumătate din popu
lația țării.

Și totuși, sportul sătesc nu este o 
„rudă săracă1*. Promovarea lui ne 
preocupă într-o bună măsură pen
tru că acest domeniu constituie un 
factor ce nu poate fi neglijat în 
vasta acțiune pentru ștergerea deo
sebirilor dintre viata orașului și cea 
a satului. Dezvoltarea armonioasă 
a cetățenilor societății noastre so
cialiste care se bazează, printre al
tele, și pe o bună pregătire sporti
vă nu poate fi un privilegiu al 
populației citadine. Astăzi dispunem 
de toate condițiile sociale și eco
nomice pentru ca dezvoltarea spor
tului din mediul rural să nu fie mai 
prejos de 
Care sînt

ceea ce se face în orașe, 
aceste condiții ?

en (J.R.S.S.

Recent, o hotărîre a colegiului 
Ministerului agriculturii al U.R.S.S. 
a stabilit că în personalul sovhozu
rilor și ale celorlalte întreprinderi 
agricole de stat să existe și un in
structor de educație fizică. De ase
menea, în ultimii patru ani, a sporit 
sensibil numărul asociațiilor spor
tive sătești (sînt, actualmente, a- 
proape 65 000), numărul de maeștri 
ai sportului (1 600), de sportivi cla
sificați (2 400 000), de antrenori și 
instructori (25 000), de arbitri și ofi
ciali (600 000).

Stadionul și piscina au încetat să 
mai fie o raritate la sate. Asocia
țiile sportive dispun, acum, de 816 
stadioane, 1942 săli de gimnastică, 
61 piscine, 200 000 terenuri de sport, 
900 centre de schi. în afară de toate 
acestea trebuie menționat că peste 
25 000 copii din' mediul sătesc sînt 
pregătiți în 177 școli sportive.

motociclistă „Bol d’or“ a fost ur
mărită de 20 000 de spectatori. 
Victoria a revenit echipajului fran
cez Debrocq—Ruiz, care. în decurs 
de 24 de ore. a parcurs distanța 
de 2896 km cu o medie orară de 
120,662 km. Pe locurile următoare 
s-au clasat Godier (Elveția) — Ge- 
noud (Franța) — 2 891 km și Wil
liams—Woods (Anglia) — 2 838 km.

JOHN
SE
DE

NEWCOMBE
APROPIE
VICTORIE
mondial de tenis rezervatCampionatul .... __ _ _______ __

jucătorilor profesioniști (W.C.T.) se a- 
propie de sfîrșit. După turneul de la 
Essen, In curs de desfășurare, vor urma 
ultimele două concursuri programate în 
orașele Goteborg și Rotterdam. Apoi, 
ocupanțil primelor opt locuri In clasa
mentul campionatului vor participa 
turneul final al competiției, care se 
desfășura între 22 și 
„Palatul Sporturilor"

In prezent, situația 
prezintă astfel : 1. 
(Australia) — 41 p ; 
(S.U.A.) — 37 p ; 3. Cliff Drysdale (Re
publica Sud-Africană) — 27 p ; 4. Tom 
Okker (Olanda) — 26 p ; 5. Mark Cox 
(Anglia) — 21 p ; 6. Marty Rlessen 
(S.U.A.) — 20 p ; 7. Tony Roche (Aus
tralia) — 19 p ; 8. Nikola Pillci (Iugo
slavia) — 17 p ; 9. Bob Lutz (S.U.A.) - 
10 p.
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din Roma.
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John Newcombe
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