
VIZITA PREȘEDINTELUI 
CONSILIULUI DE STAT, 
NICOLAE CEAUȘESCU, 

ÎN BELGIA Șl LUXEMBURG
PLECAREA DE LA BRUXELLES

Vizita efectuată în Belgia de pre
ședintele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, s-a încheiat cu re
zultate deosebit de fructuoase, care 
se înscriu în contextul bunelor rela
ții dintre cele două țări și popoare. 
Primirea deosebit de cordială făcută 
pretutindeni președintelui Nicolae 
Ceaușescu, convorbirile purtate, pre
cum și documentele semnate confir
mă evoluția pozitivă a legăturilor 
existente între cele două țări, ceea 
ce corespunde intereselor popoarelor 
român și belgian, cauzei păcii și în
țelegerii în Europa.

...Vineri dimineața, a avut loc ce
remonia _ plecării. De la Palatul Re
gal și pînă la Gara Luxemburg, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu și tova
rășa Elena Ceaușescu au fost înso

țiți de Maiestățile lor regele Bt-._ . . - 
și regina Fabiola. Numeroși cctâțer.:. 
aflați în fața clădirii, au ținut iâ-l 
revadă pe șeful statului român, să-: 
ureze drum bun.

La intrarea pe peronul gării, pre
ședintele Nicolae Ceausescu. regele 
Baudouin, tovarășa Elena Cea-, ... 
regina Fabiola. sint salutați de G. 
Eyskens, prim-ministru, A. Cocls. 
vice prim-ministru, P. Harmel. -.:- 
nistrul afacerilor externe. F Ar.-ee e 
ministrul poștelor, telegrafului <; 
telefoanelor. Ch. Hani.n. m. 
culturii franceze, general Jococe-.e-t 
P. Brecx. Apoi, președtatete 
Ceaușescu își ta rămas hir de .i 
persoanele oficiale belgiene, iar 
veranul belgian, de Ia persoanele 
oficiale române care l-au i.-.-:;:t 
președintele Consiliului de Stat t*

SOSIREA LA LUXEMBURG
Așteptată cu interes si satisfacție 

de opinia publică și oamenii politici 
luxemburghezi, vizita președintelui 
Nicolae Ceaușescu în această țară se 
înscrie ca un eveniment de seamă 
în contextul bunelor relații stator
nicite între România și Luxemburg, 
relații care cunosc un curs ascen
dent, mereu mai rodnic, pe multiple 
planuri. Ea reprezintă o înaltă ex
presie a năzuințelor celor două state 
și popoare de a se cunoaște mai 
bine, de a conlucra mai strîns.

Poporul luxemburghez își reafir
mă, astăzi, în această sărbătorească 
Zi a sosirii președintelui Nicolae 
Ceaușescu sentimentele de stimă și 
simpatie față de șeful statului ro
mân, față de România și poporul nostru.

în această ambianță prietenească, 
ce caracterizează relațiile româno- 
luxemburgheze, își începe, vineri, 27 
octombrie, președintele Consiliului de 
Stat al României vizita oficială în 
Luxemburg.

...Trepul oficial sosește în capitala 
Luxemburgului la ora 11,00, ora lo
cală. Gara este împodobită festiv. 
Șî’it arborate drapelele de stat ale 
celor două țări.

Președintele Nicolae Ceaușescu. to
varășa Elena Ceaușescu, sînt intim- 
pinați de Marele Duce Jean al Lu
xemburgului și de Marea Ducesă 
Charlotte.

Cei doi șefi de stat se salută cu 
cordialitate, își string călduros mîi- 
nlle.

La ceremonia sosirii participă re
prezentanți de seamă ai ‘ ieț:: poli
tice, economice, eultural-șmcțifire: 
Pierre Gregoire, președintele Came
rei Deputaților, Pierre Werner, mi
nistru de stat, președintele guver
nului și ministru de finanțe. Euge
ne Schaus, vicepreședinte al guver
nului, ministru de interne, al jus
tiției și al forțelor publice, Gaston 
Thorn, ministrul afacerilor externe, 
alte persoane oficiale.

Sînt de față Alexandru Lăzăreanu. 
ambasadorul țării noastre în Luxem
burg, membri ai ambasadei

Marele Duce Jean al Luxemburgu
lui și Marea Ducesă Charlotte î: in
vită pe președintele Nicolae Ceauses-.u 
și pe tovarășa Elena Ceausescu Ln 
pavilionul ducal al gării, unde le sta: 
prezentate persoanele oficiale luxem
burgheze venite in I-.timpi-are. La 
rîndul să'i, șeful statului român face 
prezentarea persoanelor care îl în
soțesc : Ilie Verdeț, George Maco- 
vescu, loan Avram.

Urmează ceremonia militară rezer
vată înalților oaspeți O gardă mili-

tară, cu drapel prezintă 
rele Duce Jean al Lu 
și președintele Nicolae Ce 
în revistă garda de onca 
21 de salve de tun.

Tntr-o mașină escortau 
cicliști, conducătorii Rom. 
xemburgului se indreant 
ședința rezemată tnaîț 
mâni — .Marele Palat D

Populația orașului sale 
patie ți cordialitate pe s 
Iul român.

Președintele CootfHulul de Stu 
Republicii Socialiste Rondnia. Xirate 
Ceaușescu, împreună cu »c .arlw 
Elena Ceausescu, a rtoer* '»
reședința sa din Marele Pata: Săra. 
pe șefii misiunilor ds=lm=a: 
ditați In capitala t 1 1 g
preună co soțiile.

Președintele COesiiiBhd 
al Republicii Socialista 
Nicolae Ceausescu, <
ședințele gu*.emului Lev 
lui, Pierre U erser. a p*mx 
r.eri dimineața. Ia »»
Monumentul Național al So 
luxemburgheze.

Situa: ta rent, nl 
toul St Esprit. taooamecE: 
ridicat pentru a omagia mracr* 
tațenilor luxembo-gt-eză arjg- 
al doilea război moodial Și pe 
a reaminti In mod deoeebc: sodi 
tele ir. durata te >-r*» dei ea 
ocuparților —j,-—A» cătee pcc 
luxemburghez, pentru saHarea :

»—r-

«i

griUții și libertății țâra.
fa țața tx'-si sraaedztae-

le CcnMl:u:.i o» Star ai lepotfri 
Sorta, ste Rocaârua. tesoge ce -rxx- 
dintaJe gtr. ermibss inaaaartreet. zr—- 
ce In revistă gar-da s~—-ț or crataaer 
V rmează apoi momenad saăeaez dad 
președintele CocsiLtata at Scat ai 
tării noastre deoune o txtata ta 
flori pe postamer tul .F.i-i—_ asmu
țirii*. Pe panglica tricotară în
scrise cuvintele JMn parsqp prese», 
dintelui Consiliului de ai Re
publicii Socialiste Romtamv

Președintele Xtectae Ceaases x b- 
soți: de ceteUlte ctatau--
de fa interiors! aoBanestdoE. 
semnează ta «Cartea de aur*

La ieșire. șeful stamJre amari rr- 
aernroe „Fiară *i amactirS*. Momea 
m-Ltară execnnă hnaorSe sagnsate.
c _pâ care preșr<a_ta»um Xâruae 
Ceaușescu H sint prerezaC rașaa- 
ren tar. ții asociațiiirr patrtoâce.

Vioeri dvpd-aaataă. apaaadgrt 
Nicolae Ceaușescu. președictaăe C.nr- 
silrjlui de Stat al Republicii Sac-»- 
iista Romania, tos arășa Ora 
Ceaușescu, precum si Marele Duce

REZULTATE SCONTATE
IN TURNEUL FINAL LA POLO

30 de goluri în partida Dinamo — Voința ! î
La bazinul acoperit Floreasca a 

început, aseară turneul final al 
campionatului național de polo. Me
ciurile primei zile au furnizat dis
pute spectaculoase — deși cele 
două partide nu au semănat între 
ele — încheiate cu rezultate nor
male, cele două favorite, Rapid și 
Dinamo terminînd învingătoare.

tn primul joc, feroviarii au în- 
tîmpinat o rezistență dîrză din par
tea studenților de la I.E.F.S., toate 
cele patru reprize fiind echilibrate, 
în cele din urmă Rapid a cîstisat 
cu 7—4 (4—2, 1—1. 1—1, i—0)
Principalii realizatori : Culineac 
(Rapid) și Weiss (I.E.F.S.), ambii 
cite 3 goluri. Al doilea meci a fost

un adevărat „regal”, în care eroii 
au fost întreaga echipă dinamo- 
vistă și Claudiu Rusu (Voința), cel 
mai bun si mai eficace om al serii. 
Scorul final (Dinamo — Voința 
20—10) precum și rezultatele fie
cărei părți a meciului (7—2, 1—1, 
4—1, 8—3) ilustrează convingător 
spectaculozitatea partidei. Cele mai 
multe goluri au fost marcate de CI. 
Rusu (6) și Nastasiu (Dinamo) — 5.

Astăzi, de Ia ora 18 au loc me
ciurile Dinamo — I.E.F.S. și Rapid 
— Voința, iar duminică dimineața 
se vor întîlni Voința cu I.E.F.S. 
(ora 11) și Dinamo cu Rapid (ora 
12), meci care poate hotărî de pe 
acum soarta titlului de campioană.

Sîmhfitâ 28 octombrie 1972
■■■■■EZBUUDUKnUKnB
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ÎN AL 247-lea MECI DIN ISTORIA EI

ECHIPA DE FOTBAL A ROMÂNIEI ÎNTÎLNEȘTE MÎINE,
ÎN PRELIMINARIILE C.M., REPREZENTATIVA ALBANIEI

se vide are și de unde). In curind 
dor spre buturile porții sale

Foto: S. BAKCSY
mi.r.e pe gazonul stadionului „2.3 Au
gust- este favorabil tricolorilor, dar 
a lăsa in seama acestui argument 
. bținerea punctelor de care echipa 
R mâr.k-i are nevoie spre a se 
menține in cursa de calificare nu

. c -s-utule — se Înțelege — cea mai 
bană _ tactică. Elementul de’ermi- 
nann —n punctul nostru de vedere, 
a t *area rezultatului râmine nu-

SLJUATA S MMMKĂ VA AVEA LOC IA HTEST1

FESTIVALUL SPORTULUI 
FEMININ ARGEȘEAN

cit mai mare de femei <tn fc-tne- 
prinderi și instituții în act;—taîea 
sportivă. Consiliul Județean al Sa- 
dicatelor. împreună cu Cccmtetul 
Județean al Femeilor. C-J-ET5. si 
U.T.C. Argeș, a organizat o cocn— 
petiție de amploare denumită -Fes
tivalul sportului feminin* cu etuțti 
de asociații (întreprinderi și insti
tuții), etapă pe localități Ca Pi
tești, Curtea de Argeș și Citr.pu- 
lung-Mușcel).

întrecerile s-au desfășurat la c: s. 
ciclism, fotbal, handbal, popice, șah, 
tenis de masă și volei, fiind angre
nate în primele două etape tpe aso
ciație și pe localități) peste 1?
de participante, remareîndu-se in 
mod deosebit asociațiile sportive 
Avîntul Forestier Curtea de Argeș. 
Fabrica de stofe Argeșeana. Voința

C. L«*<-Mewe4. Foresza C-EJJ-Pî- 
testî s aitaje.

L FEȚE-IXU-caresp. județean

ogîwiee (aKW

HALTEROFILII NOȘTRI SINT IU DEPffll

FORMAȚIILE PROBABILE
ROMÂNIA

SATMAREANU

DEMBROVSCHI

ADAMACHE
DOBRAU ANTONESCU DELEANU

ANCA NUNWEILLER VI
DOBRIN DUMITRACHE LUCESCU

Arbitri : L VAMVACOPOULOS — N. ZLATANOS ți C. XANTOS 
(Grecia)

PANO 
BALLUKU 
ZIU

BIZI . PARNASKA
RAGAMI SEIDIN1

BERI5HA IBERSHIMI ' GHIKA

MUHEDINl
■ ALBANIA

Stadionul „23 August", ora 17,30
—

mai și numai potențialul selecționa
tei între orele 17.30 și 19.15, dumini
că.

Formula de echipă, care a rămas 
în vigoare pentru întHnire, pornește 
de la baza oferită de cei șase titu
lari cu îndelungate prezențe în na
țională, în trecutul apropiat : Săt- 
măreanu, Deleanu, Nunweiller, Lu- 
cescu, Dobrin, Dembrovschi. Urmea
ză grupul celor care —• chiar dacă 
au mai puține jocuri la activ în se
lecționată — au apărut cu regulari
tate pe listele de selecționați în 
ultima perioadă de timp; îi înglo
băm aici pe Adamache și Iordănescu. 
Defilarea continuă cu un solitar, cu 
un reîntîlnit cu echipa națională, 
Dumitrache, pentru ca cei mai oroas- 
peți titulari, Dobrău și, mai cu sea
mă. Antonescu să încheie acest cor
tegiu al selecționatei României pre
văzută de protocolul partidei de mîi- 
r.e. Formula are, deci, o singură 
noutate și ea se numește Antonescu. 
Un debut tomnatic — în ambele 
sensuri ale cuvîntului — dar meri
tat pentru seriozitatea și străduința 
dintotdeauna ale constănțeanului. Nu 
ar fi numai o uitare față de cei în 
cauză, dar și o incompletă prezenta
re a naționalei noastre. în compo
ziția întîlnirii de mîine; dacă nu am 
sublinia că aliniem an unsprezece 
din care absentează — din motive 
bine cunoscute — doi dintre primii 
fotbaliști ai țării în momentul de 
față, Dinu și Dumitru.

Selecționata Albaniei face parte 
din categoria echipelor care știu să 
închidă foarte bine jocul în meciu
rile din deplasare. Tabloul rezulta

telor ei in întîlnirile pe teren străin, 
in ultima perioadă de timp, alcătu
iește cea mai documentată pledoarie 
pentru această schimbare de stil in
tervenită în comportarea ei. Martori 
celebri pot depune despre vigoarea 
și fotbalul fără căderi al jucătorilor 
albanezi : selecționata R.F. a Germa
niei ar fi unul dintre aceștia. Se
lecționerul ei, Helmuth Schon crede 
că... „Reprezentativa Albaniei dispu
ne de armele echipei de competiție, 
de meciuri pe puncte, fiindcă jocul 
ei atletic și simplu, foarte combativ 
și puțin influențat de factorii psihici 
reprezintă idealul în această specia
litate".

Vom înțelege deci că meciul nr. 
247 al echipei naționale a României 
nu va fi deloc ușor. Victorii, mai cu. 
seamă ca aceea din 1948, repurtată 
chiar la București de reprezentativa 
Albaniei în fața unei garnituri a 
fotbalului nostru despre care se 
anticipa — in preziua jocului — că 
va efectua un simplu „galop de să
nătate" îndeamnă la prudență și a- 
tenție. Blocul defensiv al oaspeților 
nu se va lăsa ușor învins și așteptă
rile noastre țintesc mai cu seamă 
perechea regăsită, Dobrin—Dumitra- 
che, beneficiind de un om de rezer
vă într-o dispoziție de șut devenită 
coșmar pentru portarii campionatului 
nostru, Năstase. Beneficiind de apor
tul tuturor liniilor, nelăsîndu-se cum
va dezechilibrată nervos de scurge
rea timpului fără efecte pe tabela 
de marcaj, selecționata va ajunge 
la obiectivul. propus. Noi, i-o dorim 
din toată inima '.

Etîimie IONESCU

ASEARĂ, LA HOCHEI

ROMÂNIA - R P. CHINEZĂ 4-2 (0-2, 3-0, 1-0)
Astăzi, de la ora 18,30, are loc intilnirea revanșă

rmă-

îu vuVal desfășurat in fehcuarte- 
martte 1972 ia Miercurea Cuc. se 
prezmtă ir.tr-un remarcabil progres 
pe toate planurile: tehnic, tactic 
si al pregătirii fizice.

Medul inaugural al sezonului «in- 
temațional, a furniza: o partidă 
extrem de atractivă. în prima re
priză. pro fi tind de lipsa de coeziu
ne a formației noastre (care susține 
primul joc al anului in această al
cătuire) oaspeții au combinat spec
taculos. reușind să ia conducerea 
cu 2—0. Regăsită în treimea a 
doua a întâlnirii, selecționata ro- 
mână atacă dezlănțuit, domină și 
reușește să-l învingă de trei ori pe 
portarul Ceng Teng-iun. aflat mtr-o 
z> de mare inspirație.

în ultimele 20 de minute de joc, 
partida are un caracter echilibrat, 
cu atacuri la ambele porți. Mai in
sistent!, jucătorii noștri măresc sco-

Atac al echipei române la poarta formației R. P. Chineze
ruL Au marcat : Gheorghiu (2), 
Varga și Szabo pentru România, 
respectiv Cen Iun-min și Li Ven- 
hung.

Au arbitrat, un joc desfășurat în 
limitele celei mai desăvîrșite spor

tivități, M. Presneanu și C. Ștefă- 
nescu.

Astăzi, de la ora 18,30, se desfă
șoară partida revanșă.

Valeriu CHIOSE

DL ASPIRAȚII LA PODIUM
d 0 întrecere cu rezultate excepționale d Pregătirea fizică și psihică 
factori hotâritori ai progresului ® Reprezentanții României puteau să ocupe 
locuri mai bune’ • Citeva propuneri de care F.R.H.C trebuie să țină seama

Concursurile olimpice de haltere 
au cunoscut dispute extrem de pa
sionante, încheiate cu numeroase 
surprize și cu rezultate excepționa
le. Este suficient să cităm scurta, 
dar semnificativa declarație a se
cretarului general al F.I.H., Oscar 
State, ca să ne convingem poate și 
mai bine de amploarea întrecerilor 
de haltere la J.O. : „Mă ocup de 
haltere de aproape o jumătate de 
secol, dar n-am asistat niciodată, în 
lunga mea activitate. Ia nici un 
campionat mondial sau la vreun 
concurs olimpic mai pasionant și

mai dramatic decit acesta. Cele 10 
recorduri ale lumii, trei mari " vo- 
riți ieșiți din concurs, ascensiunea 
nemaipomenită a unor halterofili 
— iată bilanțul excepțional al între
cerilor de la Geiăndehalle din 
Miinchen".

într-adevăr, marile performanțe, 
surprizele, lupta excepțională pen
tru cucerirea primelor locuri sînt

lori OCHSENFELD

(Continuare in pay aia)

Faptul că Io Munchen țara 
noastră a fost rețxezeatcm Ooar 
de doi spcrthri este destui de sem
nificativ. inseemnă (da. osto e 
realitctec) că la era criuolo avem 
doar doi halterofili care se ridică,

oarecum, la un nivel internațional acceptabiL Firește, ocest luau con
stituie un aspect negativ, pentru că lipsa uncc st:-. ■ ce re oare s a 
alte categorii dezvăluie munca slabă cusâ - csc-c ct cc-
și in loturile naționale.

Făcind o comparație cu progresele 
țări și invățind din experiența acestora se 
de către Federația noastră de specialitate 
ciațiile sportive ar trebui să țină seama :

1. Intensificarea depistării elementelor 
din punct de vedere fizic, încă din cea i 
ani).

2. Popularizarea sportului cu haltere 
mediul sătesc, unde există numeroase 
ar putea îndrăgi acest sport.

3. Acordarea unui mult mai eficient
4. In ceea ce privește selecția sportivilor de performanță, 

operație trebuie făcută cu mai multă exigență și spirit de răspundere, 
contîndu-se numai pe elementele dotate.

5. Federația de specialitate va trebui să asigure mai multe com
petiții cu caracter intern și internațional, să stimuleze rezultatele (prin 
fixarea unor haremuri obligatorii) Ia campionatele naționale.

6. Organizarea unor secții in școlile sportive sau chiar a unui 
liceu de haltere și culturism (care ar atrage, cu siguranță, sute și 
sute de elevi) ar fi, de asemenea, binevenite.

reclizcle de holteroRlii altor 
poate schița un plan precis

de care cluburile și oso-

mai
sută la 
fragedă

sută — dotate 
tinerețe (12—15

in centrele muncitorești și in 
elemente tinere dotate, care

sprijin secțiilor de haltere.
această

SPORTUL CA AGREMENT, 
0 FRUMOASA... AMINTIRE

■
Dacă dorești sâ-ți xorbească despre echipa de fotbal divizionară A, 

sau despre reprezentativa de popice, ori le ceri să comenteze perfor
manțele înotătorilor, muncitorii reșițeni ai U.C.M. sînt întotdeauna in
terlocutori perfect documentați. Secretul — dacă poate fi vorba de așa 
ceva — nu constă decit in faptul că despre sportul de performanță AU 
CE SA-ȚI VORBEASCĂ.

în schimb, invitindu-i la o discuție pe tema sportului ca agrement, 
cei mai mu Iți dintre ei vor spune că acesta este o FRUMOASA AMIN
TIRE. Cel puțin așa stau lucrurile la Uzina constructoare de mașini. 
Cu ani in urmă, și chiar mai recent, aici se desfășura o bogată activitate 
sportivă de masă, la care erau antrenați nu numai sute de tineri, dar 
și foarte mulți muncitori mai vîrstnici. Acum nici măcar tradiționalele 
„campionate de casă", ne mai vorbind de alte manifestări, nu mai au 
loc.

Despre toate acestea ne-au vor
bit cîțiva interlocutori.

Dănilă $UȘARA — frezor (secția 
sculărie): Dacă am vrea să parti
cipăm la unele . manifestări spor- 
ive ? Nici vorbă că am dori ! 

Dar în afara unor excursii în țară, 
altceva nu-mi amintesc să se fi or
ganizat în acest an. Or, o excur
sie, cu prilejul căreia autobuzul te

ia din curtea uzinei și t^ lasă la 
București, să 1 zicem, apoi . te rea
duce la Reșița, numiți-o ' ce vreți, 
numai manifestare sportivă NU 
(subl. noastră). Și cit de multe 
acțiufti atractive s-ar putea între
prinde. Petru IVAN — frezor 
(sculărie) : îmi amintesc doar că 
în vară am fost spectator la un 
meci de fotbal dintre o echipă a

I .în vizită

I la U.C.M. Reșița

muncitorilor care lucrează la eta
jul I și o alta a celor de la par
ter. N-am scăpat prilejul pentru ca 
eu și alți tovarăși de-ai mei să ne 
mișcăm puțin, jucînd și noi fotbal 
vreo oră. Cu vreo trei luni în 
urmă s-a afișat, la intrarea în sec
ție, un anunț prin. care eram in
vitați să ne spunem preferințele 
într-ale sportului, fără vreo preten
ție de performanță. Ni se propu
nea, de către comitetul sindicatu
lui. să alegem una dintre discipli
ne : fotbal, handbal, volei și șah. 
Sîntem aproape 300 de tineri în 
secție șj cel puțin o sută am fost 
bucuroși că, în sfîrșit cineva s-a 
gîndit la noi și, firește, ne-am 
spus preferințele. Am crezut că în 
scurt timp vom fi invitați pe te-

lon GAVRILESCU

(Continuare in pag. a 2 a)



S3 HANDBAL g
x CINE SEAMĂNĂ... PREGĂTIRE. CULEGE PUNCTE! -al PATINAJ in așteptarea concursurilor internaționale de viteză

Cum spuneam și în cronica jocu
lui, confruntarea derby a campiona
tului masculin, aceea dintre forma
țiile bucureștene Steaua și Universi
tatea București a început frumos, cu 
momente alternative de dominare, a 
continuat pasionant prin asalturile 
pe care jucătorii de la Steaua le dă
deau „redutei" studențești formată 
din 6 handbaliști ambițioși și s-a în
cheiat penibil, confuz, printr-o ega
litate stabilită nu atît pe temeiul jo
cului, cît printr-o flagrantă eroare 
de arbitraj. Dar, acum lucrurile sînt 
consumate, scorul final rămîne ace
lași și, ceea ce credem că trebuie să 
fie mai important, sînt concluziile pe 
c.ar.e Ie Putem consemna, după o par
tidă în care au evoluat o bună par
te dintre cei maî valoroși handbaliști din țara noastră.

Lidera clasamentului Universitatea 
, București a dovedit, încă odată, că 
are un nucleu de jucători, compus 

; din elemente care s-au sudat aproa
pe perfect, știind foarte bine să se 
suplinească unul pe altul și să con
lucreze în așa fel încît să scoată 
maximum de randament din posibili
tățile — să recunoaștem — nu prea 
mari ale iotului. In acest sens, pare 
greu de crezut că Universitatea 
Rucurești cu numai 6 jucători de 
cîmp (Voina, Ștef, Cîrlan, Roșu, An
ton, Cosma), dintre care nici unul nu 
are peste 1.85 m înălțime (!!!), reu
șește, totuși, să înfrunte cu succes 
formații cu Ioturi mult mai largi, cu 
handbaliști înalți, redutabili șuteri de 
Ia 9 m. Ba mai mult. In ultimele trei 
partide (toate trei decisive in felul 
lor) această echipă a utilizat numai 
Pe aceștia șase, fără ca antrenorul 
Eugen Trofin să facă vreo modificare. 
Lăsind la o parte meritele încontes-

Pe marginea derbyului campionatului masculin

Cel mai productiv jucător al 
cu toată opoziția lui Cirlan

ru echipa 
tcurefti. 

BAGEAC
*TKt<^* CU6a,

de

CLASAMENTUL
1. Univ. București
2. Steaua
3. Dinamo București
4. Minaur Baia Mare
5. Independența Sibiu
6. Trotușul
7. Poli. Timișoara
8. Univ. Cluj
9. Voința

10. Dinamo

5 11 113— 83
4 1 2 «0— 75
4 0 3 92— 72
3 13 100—103
3 1 3

condițiile de pregătire bune re 
le au la dispoziție antrenori: >. ’ură
torii era absolut normal ca la capi
tolul „pierderi de 
existe nimic, 
care activează 
Gațu, Stockl, 
nescu, ca să

București 
Brașov

70— 31
95— 93
91— 33
72—113 
«9—117

jucătorilor și antrenorilor,labile ale 
credem că un alt aspect al proble
mei merită atenția noastră. Este vor
ba de diferența evidentă dintre mo
dul cum au înțeles cei de la Univer
sitatea București să se pregătească și 
să abordeze campionatul și cei
lalți antrenori și jucători. Gradul ri
dicat de muncă, seriozitatea în an
trenamente, disciplina tactică fără 
cusur, ambiția cu care își apără șan
sele în întrecere sînt, toate la un 
loc. de nota 10 la Universitatea Bucu
rești, în timp ce la celelalte forma
ții media dacă este abia de... trecere. 
Asa se explică poziția fruntașă a e- 
< hipei studențești, care, sincer vor
bind, poate nu ar fi fost ne primul 
loc în campionat, dacă și restul for
mațiilor divizionare s-ar fi pregătit 
cu aceeași intensitate.

Clasată pe locul secund în clasa
mentul întrecerii, Steaua a scăpat ca 
prin urechile acului să nu aibă acum 
de recuperat o diferență de 4 puncte 
față de prima clasată. Dacă pierdea 
meciul de joi — și nu mult a lipsit 1 
— Steaua s-ar fi aflat într-o situație 
nu prea... roză. Nici așa lucrurile nu 
sînt prea favorabile jucătorilor de la 
Steaua, deoarece ei mai au încă un 
.,hop“ de trecut și anume partida de 
tradiție cu Dinamo București, care 
este programată joi 2 noiembrie. în 
ultima etapă a turului campionatului. 
Bilanțul formației ne arată că în cele 
7 jocuri susținute pînă acum ea a 
câștigat 5, a pierdut unul și a ter
minat altu) la egalitate. Desigur că, 
cifric, situația nu este rea. Dar, ți- 
nînd cont de valoarea lotului de 
care dispune această formație, ca și

puncte* să nu 
Și totuși, o echipă ia 
Gruia. Birtalan. Kicsid. 
Popescu, Goran. Mari- 
nu-i numim decît pe 

cei mai cunoscuți, a fost menținută 
la nivelul de plutire în meciul cu 
Universitatea de... tinărul Drăgăni- 
ță (!) și, mai mult, există șanse se
rioase ca Ia încheierea 
să se plaseze pe poziția 
clasament.

.Cum se explică acest __  ,__
că pentru Steaua sezonul a început 
sub semnul participării la două în
treceri : campionatul (care se joacă 
în aer liber) și primele partide din 
C.C.E. (care se dispută în sală). Așa
dar o problemă dificilă pentru an
trenorul Corne] Oțelea, care se pare 
că a privit cu o oarecare ușurință 
meciurile din campionat, urmărind 
mai mult Cupa Campionilor Euro
peni. Așa, cel puțin, presupunem... Nu
mai că și partidele în aer liber, ca 
și confruntările din campionat (care 
s-au arătat a fi dificile) ar fi putut 
constitui o bază de pregătire exce
lentă pentru viitoarea activitate din 
sală, care nici ea n-ar fi lipsit total 
jucătorilor de la Steaua. cunoscut 
fiind faptul că unul din turneele tu
rului de sală al campionatului <<te 
programat la jumătatea lunii noiem
brie, tocmai cu scopul de a nu lipsi 
pe handbaliștii selecționabili și pe cei 
de la Steaua de un prim contact cu 
condițiile specifice ale meciurilor pe 
parchet, înaintea primelor confrun
tări internaționale. Cu alte cuvirte 
„explicația C.C.E." nu prea 
picioare și nu poate acoperi 
slab al unei echipe, care, si 
cu un dram de seriozitate «i 
tire, ar fi Dctut domina car-: c-a 
tul. Spunind acest lacra, se poete I- 
țelege mai bine afîmUa rca-t-ă as 
teri oară și anume aceea ră daeă 1 
restul echioelor fdar ta sceria 
Steaua și Dinaaic Bu cures:.' ș sr 
pregăHt ca inteesătate. porția 
der a Uni sees ității Bocărec£ 
fost posibili. Poete că a«a. I 
de spectatori sau rit.tori. »- 
divizionari vor avea s: e: alt! 
atunci cind analizează rezulta 
comportarea echipelor lor!

SE REIA CAMPIONATUL DIVIZIEI A

U FOST ALCĂTUITE LOLIR1LE republicane de seniori și juniori
Dacă vitezîstii din București, 

Cluj și Brașov beneficiază, mai 
nmlt sau mai puțin, de gheața ar- 
•; .-.= i a p«t;r.oareior din orașele 
respective, ceilalți alergători con- 
t-inuă se se pregătească cu asidui- 
: ate_ pe uscat Ținînd seama de 
eforturile depuse de o serie de 
sportivi în procesul de instruire în 
timpul verii și apreciind evoluția 
unor seniori și juniori în ultima 
parte a sezonului trecut, specia- 

i federației au alcătuit noile 
republicane lărgite

SKNIORI — Mana Tașnadi (CI. 
sp. Harghita Miercurea Ciuc), Ro
xana Salade (C.S.M. Cluj). Liana 
Cards* (Mureșul Tg. Mureș), Vic-

tor Sotirescu, Mihai Bărbulescu 
(Dinamo Buc.), L. Coroș, Al Boer, 
Z. Șandor (Dinamo Brasov), Gh. 
Pop, A. Ciobanu, I. Imecs (Agro
nomia Cluj), Șt. Simon (C.S.M. 
Cluj).

JUNIORI — Ilona Tompas (Șoi
mii Tușnad), Carmen Dragoman, 
Sandu Frum, Anca Vîrbănescu (Șc. 
sp. Sibiu), Eva Szigeti, Eniko Gom- 
boș, Gabriela Kelemen, (Șc. sp. M. 
Ciuc), Eniko Giliga (Mureșul Tg. 
Mureș), Lidia Vaszy, Agnes Rusz 
(CI. sp. Harghita M. Ciuc), Ladis- 
lau Focht, Attila Varga (Dinamo 
Brașov), V. Ciolacu, A. Vîrbănescu, 
I ODincaru. M. Vrînceanu (Șc. su. 
Sibiu), L. Dozar (CI. sp. Harghi-

PRIMUL DERBY

I. C. H. F UNIVERSITATEA TIMIȘOARA

ta M. Ciuc), L. Czimbalmoș (Șc. 
sp. M. Ciuc), Gh. Dumitrescu (Con
structorul București), A. Demeter 
(Agronomia Cluj) și Gh. Contor 
(Șc. sp. nr. 2 București).

Prima verificare a stadiului pre
gătirilor efectuate de selecționabili 
va avea loc cu prilejul „Cupei 30 
Decembrie", care se va desfășura 
— în organizarea C.J.E.F.S. Har
ghita — pe gheața naturală a lacu
lui Ciucaș din Tușnad. Sportivii 
care nu vor da satisfacție vor fi 
eliminați din loturile respective, 
iar antrenorii vor răspunde în fa
ța forului de resort pentru lipsuri
le manifestate de elevii lor. Spe
răm însă că nu va fi cazul să 
vorbim despre neglijențe în proce
sul de pregătire, ci, dimpotrivă, 
vom asista la o luptă pasionantă 
pentru ocuparea unui loc în echi
pele reprezentative de seniori și 
juniori, care au în față un bogat 
program internațional.

Mîine, pe terenul Tineretului 

DERBY-UL FEMININ: 
UNIVERSITATEA BUCUREȘTI —
Mîine, în cadrul ultimei etape a 

jrimului tur, în aer liber, din ca
drul campionatului feminin de 
tandbal, divizia A, spectatorii bucu- 
eșteni au ocazia să asiste pe tere

nul Tineretului, începînd de la ora 
12,20, la o partidă derby care opune 
echipele Universitatea București și 
Universitatea Timișoara. E drept că 
Se această dată jocul prezintă 
b mai mică importantă decît de

locsaltează și de astă-dată un 
premiat. Seriozitatea intențiilor 
formației timișorene este sublinia
tă, de altfel, și de hărnicia mani
festată în timpul pregătirilor de 
toți jucătorii, prezenți în propor
ție de 100 la sută la antrenamen
tele dinaintea și din timpul cam
pionatului. Pe de altă parte, ex
perimentata ’ ‘ “
gătită 
hotărîtă 
obținută 
cînd s-a 
vizia A.
toamnă 
pentru 
sportului Emil 
care s-a impus în mod deosebit 
Chiciu, un jucător sobru, tenace 
și eficace.

In afara întrecerii dintre 
I.C.H.F. și Universitatea Timișoa
ra, vom mai remarca pe cea din.- 
tre Academia Militară și Farul, 
promovate anul acesta în prima 
divizie a țării. Celelalte partide 
ale etapei sînt : I.E.F.S. 
Politehnica București 
Rapid — Universitatea Cluj 
Politehnica Cluj — Dinamo.

Ediția a XXIV-a a campionatului 
național de baschet a început cu 
două săptămîni în urmă, dar pri
mul derby are loc de abia mîine 
cînd, în sala Giulești, se va dis
puta. în cadrul etapei a III-a, 
meciul dintre echipele I.C.H.F. și 
Universitatea Timișoara. Intîlnirii 
i se cuvine calitatea de derby nu 
atît prin prisma pozițiilor ocupa
te în campionatele trecute, ci da
torită performanțelor obținute în 
precedentele etape ale actualei e- 
diții a diviziei A, precum și re
zultatelor consemnate în partide
le dintre aceste team-uri în cele 
trei tururi ale campionatului 1971- 
1972. Mai precis, acum și I.C.H.F. 
și Universitatea Timișoara au rea
lizat cîte două victorii (bucureș- 
tenii asupra Rapidului și Politeh
nicii București, timișorenii în fa
ța Politehnicii București și Faru
lui).

In campionatul 1971-1972, Uni
versitatea a cîștigat un meci la 
limită (71-69), altul la scor (79-62), 
iar I.C.H.F. s-a revanșat în ul
tima întîlnire (76-65). Deci, 2-1 
pentru echipa antrenorului-jucă- 
tor Nicolae Ionescu care, așa cum 
ne-a obișnuit de mulți ani, a-

»■

ECHIPA FEMININĂ SPARTAC BUCUREȘTI 
ÎNVINGĂTOARE IN R. D. GERMANĂ

în 
fi

primului tur 
secundă in

lucru ? Știm

MUIE PARTIDEUNIVERSITATEA TIMIȘOARA

ECHILIBRATE ÎN ÎNTRECERILE BĂIEȚILOR
__ipionatele naționale 

se apropie, cu partidele

Mureș, 
tradiție. 
Petrolul 
i trecu- 

>ate că Ia 
esteană are 
tsament — 
mai puțin 
redutabilă, 

surpriză 
din Giu- 
Ini două 
de obi- 

xtoria din 
tă în divi- 

i Bururești. Altă 
a aceasta în 
a dtntre Jiul 

ii. pentru 
ipetiție ea 

eir.vinsă din 
Mureș. Pri- 

tnureșenii.

După o întrerupere de dacă 
tămîni. cauzată de desfășurarea 
unor întiinin internaționrie 
semifinalelor campiocaL-ui : 
biican individual și perech.. a 
reiau Intrecer.ie divizie: A. 
toate ce!e patru seru «lat procra- 
mate cîteva jocuri decaebt*. de u*-

înaintea etapei a IV-a ria 
tele arată astfel :

FEMININ — SIX1A SUD

Reoc—1 Ci;
MASCULIN

Rapel Boc

1. Laromet 3 1 • » 239
2. Voința Bucurem 3 3 • 1
3. Gloria Buc-kreș-.. 3 1 • 1 a
4. Rapid 3 2 8 1 3Mi
S. Cetatea Gsurcs 2 • 1 JKt
6. Metnxn 3 2 • 1
7. P«no?x Ba 3 • 3
t. Fn<ul Bucure» k 3 8 3
9- :orx Buc • 3

îs. V'olnța .f—a. — 3 • • 3
SEXL4 NORD

1- Hâdroeieca.*_ua Br*#--'. 9 > • • :•«
2. X 8 t
X Voirii Tx. Mura» a 3 • 1 3X4
4. C S.M. 3 3 • 1 :-£•
5. Voc^ța Ga; 3 2 • 3 EJ
t Vacnui 3 • 2
7- Votau OMoa 3 9 3 8S3S
X U. T. • : m
9. VoiaiB 3 1 2

ANTON BSCw

CM de a î iapă a diviziei A 
inaaaMazâ txci jocuri in Capitală 

ta provincie. Confruntările 
aicL onnează să limpezeas- 
aîtasția in prima parte a 

dată Un lucru este cert: 
- S*caaa — nu poate fi de- 
clnar dacă va pierde — 
xu credem — intilnirea sa cu 
«adeațesc. în rest, se pot 

imbări. intrucit pe dis- 
puncte sînt înșirate nu 
e opt echipe. Ce se va 
ne ? CS.M. Suceava va 

neerra sâ ::~.ge cel de-al doilea 
i al său. — ceea ce va fi greu 

acasă cu C.S.M. Sibiu, 
va încerca puterile „în 
nînd pe Știința Petro- 

ce apare favorită certă, dat 
înd s: unele indisponibilități din 
rmaț.a metalurgiștilor. Precizia 

Sâcele n-are în campionat decît o

echipă I.C.H.F., pre- 
Mihai Ionescu, este 

reediteze performanța 
primăvara anului 1971, 

clasat pe locul 4 în di- 
Startul bun

a constituit
coechipierii

de 
să 
în

din această 
un imbold 

maestrului 
Niculescu, dintre

Steaua, 
Voința, 

și

0 NOUĂ ETAPĂ. DUPĂ CARE CAMPIONATUL SE ÎNTRERUPE..
victorie. O va reuși pe a doua 
compania Politehnicii Iași ? N-ar 
exclus. Meci deschis oricărui rezul
tat la Timișoara : Universitatea în- 
tilnește ambițiosul „XV" bîrlădean 
— Rulmentul. Acordăm, totuși, pri
ma șansă gazdelor. Dinamo — Gri- 
vița Roșie, o partidă interesantă, de 
la care așteptăm multe. La forma 
pe care o deține în momentul de 
față, Gloria poate privi circumspect 
echipa lui Titi Ionescu, Farul Con
stanța, chiar dacă joacă acasă.

Iată și numele arbitrilor care vor 
conduce întîlnirile de mîine : Pelle
grino D’Eclessis (Steaua — Sp. Stu
dențesc) ; Rene Chiriac (Dinamo — 
Grivița Roșie) ; Ștefan Cristea (Glo
ria — Farul) ; FI. Tudoraclie (C.S.M. 
Suceava — C.S.M. Sibiu) ; Dragoș 
Grigorescu (Știința — Vulcan) : Pe
tre Niculescu (Precizia. — Politeh
nica) ; Gabriel Eftimescu (Univer
sitatea — Rulmentul).

După etapa de mîine, campiona
tul se suspendă pînă la 3 decem
brie, urmînd ca pînă atunci REPRE
ZENTATIVA NAȚIONALA DE 
RUGBY SĂ SUSȚINĂ O SERIE DE 
ÎNTlLNIRI INTERNAȚIONALE, 
printre care cele cu selecționatele 
Franței și R.F. a Germaniei. De 
altfel, preparativele lotului încep 
chiar luni 30 octombrie.

Modesto FERRARINI

din

O nouă etapă în campionatele 
republicane pe echipe

In localitatea Aschersleben
R.D. Germană s-a disputat un con
curs internațional de tenis de masă 
lă care au luat parte echipe de club 
din Praga, Berlin, Leipzig, Lodz 
(Polonia), iar din țara noastră, for
mația feminină a asociației Spartac 
din București alcătuită din jucătoa
rele Lidia Uie și Elena Condicaru 
(asistate de antrenoarea Luci Slăves- 
cu).

Team-ul român s-a clasat pe locul 
întîi, eliminînd în semifinale repre
zentativa orașului Leipzig (Stephan. 
Engelman) cu 3—2, iar în finală a 
cîștigat cu 3—0 în fața echipei 
Sparta Praga. Proba masculină pe 
echipe a revenit formației Sparta 
Praga (Orlovski, Ovcarik).

Rezultate din probele individuale, 
simplu femei, sferturi de finală : 
Ilie—Engelman 3—0, Pfleger—Con
dicaru 3—0. In semifinale Lidia Ilie 
a fost învinsă de Geissler (1—3), ciș- 
tigătoarea concursului. La simplu bă
ieți a ieșit victorios cehoslovacul Or
lovski în dauna lui Raue (R.D.G.) cu 
3—0. La dublu fete, perechea Ilie— 
Condicaru, după ce a trecut trei tu
ruri, a pierdut în semifinale (0—3) 
împotriva cuplului Geissler—Strauss 
(R.D.G.), învingătorul probei.

★
Noua etapă a campionatelor repu

blicane feminin și masculin de tenis 
de masă programează la acest sfirșit 
de săptămînă șapte partide. Iată pro
gramul complet : simbătă, fete,
București : sala de sport din str. Au
rora nr. 1, de la ora 16 : Spartac II— 
Voința Arad, de la ora 19 : Voința 
București—Spartac I ; duminică, fete, 
București : sala de sport din str. Au
rora nr. 1, de la ora 9 : 
Voința Arad, de la ora 
ința—Spartac II ; băieți, 
sala Progresul, de la ora 
sul—Locomotiva, Cluj 
ința București, Iași 
Arăd.

Spartac I— 
11,30 : Vo- 
București : 

9 : Progre- 
Voința—Vo- 

C.S.M.—Voința

RÎNDURI DIN SCRISORILE DV• ••

obicei, prin faptul că -
bucureștence n-au mștt ta prin 
parte a campionataM a* evătaeae 
la nivelul posibilităților lor. ta ttpp 
ce campioanele n-au pierdut ric 
un joc. Totuși, intilr. rea d_rttre cri* 
două teamuri studențești. care a* a 
furnizat întotdeauna • dtapatâ in
teresantă, plină de neprevăzut, este 
așteptată cu ace.as interes

IN VIZITA LA U.C.M. REȘIȚA

de volei 
_  . . etapei a 
V-a. ce jumătatea turului. Și în 
acest sfirșit de săptămînă admira- 
: rii acestui sport au posibilitatea 
sâ asiste la cîteva întîlniri atrac
tive. capabile să furnizeze frumoa
se spectacole voleibalistice. Dar, 
să prezentăm confruntările etapei 
in ord'“.ea Droaramului.

La feminin,teamul rapidist pri- 
in Giulești, replica Uni- 

prin

fUrmare din pag. I)

'■enurile de sport. Totul a rămas, 
!nsă. în stadiul de intenții...

Gh. ILONA — secretarul organi
zației U.T.C, din secția sculărie : 
Ar fi oarecare activitate sportivă 
bentru marea masă a tinerilor. 
Mulți muncitori din secția noastră 
locuiesc în comunele învecinate 
teșitei i Văliug, Cîlnic Și altele. 
Aceștia au format echipe de fot
bal, iar noi, orășenii din secție, 
ie-am constituit în alte echipe și, 
fleplasîndu-ne la ei acasă, am ju- 
pat cîteva meciuri. Cam asta ar fi 
totul. Sindicatul, în schimb, nu 
■ace nimic sau aproape nimic in 
flomeniul agrementului sportiv.

ban din Reșița. D=_- 
fost luată de C.S.M. 
nenumărate ocazii că 
ni se redea popicâna. 
dat numai răspunsuri 
promisiuni.

Rudolf SOHLER — maistru prin
cipal (sectorul mașini grele) : N .- 
nici o noutate In afirmația mea ci 
după orele de prcxkicție intr-un 
mediu poluat resimțim nesoia 
evadării in natură. Desigur că 
foarte mulți facem lucrul ices a 
fără ca cineva sâ ne îndemne Nu 
este cazul, insă, ca și tovarășii dî* 
comitetul sindicatului sa a:bă in 
vedere aceste— amănunte ?

★

Octavian MUNTE A NU — secre- 
larul organizației P.C.R. a secției 
seulărie : Cîțiva tineri au avut ini- 
iativa și au confecționat, așa cum 
l-au priceput, o masă de ping- 
bong. Cîtva timp, cit masa a rezis
tat, au folosit-o în timpul lor liber. 
Acum cei aproape 400 de tineri din 
600 de lucrători ai secției nu mai 
L nici un fel de condiții pentru 
Practicarea sportului. Cercurile de 
ubitori ai fotbalului și handbalu
lui, care se încropiseră cu cîțiva 

«ni în urmă, s-au destrămat. Ne- 
£m fi așteptat ca tovarășii din co- 
mitetul sindicatului să intre în 
biertă. Dar n-au făcut-o.

Ion FARCAȘ — maistru princi
pal (secția motoare Diesel) : Sîn- 
lem 900 de tineri în secție Și mul
tora ne plac excursiile la munte. 
Nimeni nu ne oprește ca în tim
pul liber să formăm un grup și să 
Lornim în împrejurimile atît de 
Frumoase și atît de invidiate ale 
peșiței. Și chiar am făcut de multe 
Lri lucrul acesta. Dar dumndavoas- 
Eră mă întrebați ce au întreprins, 
■ n acest sens, comitetul sindicatului 
Li asociația sportivă. Ei bine, nu 
bu întreprins nimic anul acesta. 
| Iosif BUDAI — maistru principal 
■secția motoare Diesel) : Pe vre- 
Inuri (e mult de atunci, subl. ns.) 
[aveam un campionat de popice in- 
ker-secții. Jucam la popicăria Kar-

Avînd proaspete în rnenwne 
afirmațiile interlocutorilor ncșum 
i-am solicitat părerea tovarășulu 
Victor BONȚA, responsabil sportiv 
în comitetul sindical al U C.M. 
Reșița. Am aflat de la domnia sa 
că au fost nenumărate tentstve e 
de a obține ca popicăria Karban 
să reintre in posesia asociației 
sportive a uzine:. Dar pină la data 
discuției noastre nu se primise nici 
un rezultat. Tovarășul V. Bonța 
ne-a vorbit, apoi, despre câteva du
minici cultural-sportive organizate 
la Crivaia și Bocșa-Izvor, în cadrul 
cărora sportul a avut parte de 
puțin fotbal și de puțin volei. Dar 
ce a întreprins comitetul sindica
tului, în colaborare cu conducerea 
uzinei, pentru ca sportul de masă 
să aibă continuitate, pentru ca ex
ercițiul fizic, practicat in aer liber 
să devină m primul rind un factor 
de sănătate, dar ți unul care să 
stimuleze activitatea muncitorului 
în producție ? — iată întrebări la 
care responsabilul sportiv al comi
tetului sindicatului nu ne-a putut 
răspunde. Aflăm că in secția ma
șini electrice există o sală cu mese 
de tenis. Dar aceasta nu mai poa
te fi de mult folosită, intrucit a 
fost transformată în sală de—șe- 
dințe. Pe cînd o ședință care să 
hotărască ca sala de. . ședințe să 
redevină sală de sport ?

Următorul nostru interlocutor a 
fost tovarășul Eusebiu MITREA,

șuei spart la Consiliul ju
ra—nt r It Gara» -Severin.
ia starea a-

le -Cj joc de la U.C.M. 
Cîadx-1 totodată să ne 

e* s-ar puse* face pentru ca 
de O3u=e'toe-. ai uzineu care 

doresc să fie Intr-o mișcare
cit de efi x-gan zatâ de sport de 
masă, sâ-ș: poată vedea Îndepli
nită dorita. _D~scur>em de o foarte 
precară bază staler^.a pentru sport 
— re-a spus domnea sa — din care 
cauză s._rităr;.e justificate ale 
muncitortjor -xnet. dar nu numai 
a.e .z-c. nu put fi integral onorate. 
Probabil că ia scurt timp popică
ria Karban va fi redaiă sportului 
de agrement Ea a fost transfor- 
nu.:ă de CSlM. in secție de per
formanță de tenis de masă și o- 
esti cu darea in folosință a unei 
no: să.: a riubu.x. pop:căria, cum 
«puneam. își va recăpăta vechea și 
titiîa destinație. Dar referindu-mă 
la situația concretă pe care o dis- 

să precizez că to
varășii care răspund d« activitatea 
spnmvă de la uzină au avut prea 
puține inițiative. Din beneficiile 
peste pian, de exemplu — legea le 
dă acest drept — ar putea aloca 
• parte pentru mici amenajări 
sportive. Ca să nu mai vorbesc de 
taptul că este total neglijată gim- 
r.âstca in pauzele de producție. 
No: vom revedea acțiunile progra
mate in* trimestrul IV al acestui 
an și, dacă vom găsi colaborare la 
comitetul sindicatului al uzinei, 
vom încerca să înviorăm activita
tea sportivă de masă".

Reșița.

fiu

★
Am adăuga, in încheiere, că su

mele adunate drept cotizație de la 
membrii asociației sportive a uzi
nei reșițene sînt virate C.S.M. în
țelegem faptul că acesta, fiind 
club de performanță Cu 14 secții, 
are de făcut destule cheltuieli. Dar 
nu înțelegem ca tovarășii din con
ducerea C.S.M. să fie complet uni
laterali. nemanifestind nici cei mai 
mic interes pentru asociația spor
tivă a uzinei pe care, culmea, o șt.. 
tutelează.

mește. .
verității București. Privită 
prisma evoluțiilor anterioare și a 
locurilor din clasament. prima 
șansă aparține, indiscutabil, gazde
le- O cisoută echilibrată Dot fur
niza Voleibalistele de la I.E.F.S. și 
Dinamo. Ambele echipe au capa
citatea de a juca foarte bine și de 
a demonstra frumusețea voleiului. 
Formația „surpriză" a campiona
tului, Constructorul, întîlneșțe pe 
teren propriu pe C.S.M. Sibiu, ul
tima clasată. Desigur, bucureșten- 
cele nu vor pierde ocazia să cu
cerească a patra victorie. La 
Piatra Neamț, Ceahlăul are ca oas
pete pe voleibalistele de la Medi-

cina. E greu de dat un pronostic, 
deși înclinăm să credem că stu
dentele vor putea depăși dezavan
tajul terenului. Penicilina lași are 
o misiune relativ ușoară în com
pania Universității Cluj, iar Uni-

• versitatea Timișoara în fața Faru
lui.

Disputele în campionatul mascu
lin încep sîmbătă, în sala Progre
sul, unde Dinamo nu se poate 
„împiedica" de Electra, iar Progre
sul și Steaua anunță o confrunta
re echilibrată. Politehnica Galați 
are posibilitatea să depășească 
garnitura Rapidului, care trece 
printr-o criză de formă. „Capul de . 
afiș" îl constituie, desigur, meciul 
de la Bacău dintre Viitorul 
I.E.F.S., aflate pe locurile 4 
respectiv 3. Autorii surprizei din 
etapa precedentă, voleibaliștii de la 
Tractorul Brașov, au ca oasneți pe 
cei de la Universitatea Cluj, care 
s-au comportat bine pînă acum. 
Deci o nouă dispută echilibrată, 
în sfirșit, la Arad, Voința — Uni
versitatea Craiova.

o „Succes, mult succes națio
nalei de fotbal în meciul cu re
prezentativa Albaniei. Sîntem 
siguri că fotbaliștii noștri se vor 
strădui să realizeze un scor con
fortabil, care să marcheze un re
viriment mult așteptat de noi 
toți" (prof. OCTAVIAN NEA- 
GOE și ELEVII Școlii generale 
nr. 2 Blaj). Sperăm și noi să fie 
un rezultat bun dar mai ales... 
confortabil. Rondelul nu este 
reușit.

turii, care a insuflat dragostea 
de turism și drumeție aproape 
tuturor elevilor școlii. V-aș pro
pune să scrieți un material des
pre el“ (NICOLAE STRUJESCU, 
Calea Craiovei Pitești). Sîntem 
in măsură — cu ajutorul cores
pondentului nostru Ilie Fețeanu 
din Pitești — să evidențiem cîte
va date din bogata activitate a 
profesorului Constantin Popescu: 
cu sprijinul acordat de conduce-

Și 
Și,

o „Am crezut întotdeauna în 
frumusețea vieții trăită cu dărui
re, cu curaj și înnobilată de gînd 
și sentiment. De aceea te iubesc 
și pe tine Ion Țiriac, și cred, mai 
mult ca niciodată, în existența 
unor oameni de aur. Așa că mă 
voi gîndi la tine oridecîteori voi 
fi aproape să mă scufund în 
descurajări, dezamăgiri sau ne- 
împliniri. Iți mulțumesc !“ (UN 
SPECTATOR). Rînduri frumoa
se, născute din comportarea fără 
reproș a unor sportivi în teren.

• „Școala medie generală nr. 2 
din orașul Cîmpina — dată în 
folosință în septembrie a.c. are 
16 săli de clasă, 4 laboratoare, 
peste 200 de elevi, doi profesori 
de gimnastică — dar n-are o 
sală de gimnastică. Așa că edu
cația fizică se face pe culoare, 
stînjenind celelalte ore". (NICO
LAE VIZITIU. Cîmpina). lntr-a- 
devăr neplăcut. Proiectele unor 
școli tip nu conțin și spațin pen
tru săli de sport. Poate in viitor...

rea școlii profesorul amintit (vi
cepreședinte al comandamentu
lui de pionieri al școlii) a reușit 
ca numai in acest an să organi
zeze circa 630 de acțiuni — 
excursii, expediții în munți, 
excursii cu bicicletele, marșuri 
pionierești, concursuri 
tare turistică 
6 400 de 
tovarășe

ș.a. — 
participanți, 

profesor !

de orien- 
cu peste 
Felicitări,

rubrică

BOGATĂ ACTIVITATE C0MPETIȚ10NALĂ IN LUNA NOIEMBRIEAUTOMOBILISM nu s-a luat nici o

propunem o 
cu fotografii — intitu- 

,Tinere talente". Aici

• Din Mediaș am primit știrea 
că în zilele de 4 și 5 noiembrie 
vor avea loc două importante com
petiții. Pentru sîmbătă 3 noiembrie 
a fost programată o cursă de viteză 
în coastă, pe dealul Hula (pe tra
seul clasic al probei campionatului 
de coastă), iar în ziua următoare, 
un circuit de viteză, pe un traseu 
înscris pe principalele străzi ale 
orașului. La întreceri au fost invi
tați automobiliști sportivi din în
treaga țară.

• „Raliul Balcanic", competiție 
care în acest an va fi găzduită de 
către țara noastră, se va desfășura 
în zilele de 17—19 noiembrie pe un 
traseu de aproximativ 2 000 km. 
Startul în această cursă internațio
nală se va da din Brașov, oraș în 
care vor fi înregistrate și sosirile 
din competiție.

• în vederea „Raliului Balcanic" 
au fost aduse din Franța, pentru 
sportivii din lotul național, patru 
mașini de fabricație specială. Este 
vorba de patru Renault-uri 12 Gor- 
dini. La începutul lunii viitoare 
automobiliștii din lot vor face, pen
tru acomodare, o primă recunoaște
re a traseului acestui raliu, la vo
lanul noilor mașini.

• Comisia de competiții din ca
drul A.C.R. București a hotărî: ca 
finala concursului republican de 
indeminare sâ se desfășoare in 
București, in ziua de 26 noiembrie.

Asuora traseului 
hotărîre, însă se crede ca el va fi 
același 
care a 
proba 
raliului 
Pronosport.

• Al doilea mare circuit de vi
teză al anului care urma să se des
fășoare mîine dimineață in orașul 
Brăila a fost amina: — din motive 
tehnice — pentru o dată, pe care o 
vom anunța din timp.

pe str. Cîmpinei) 
duminica trecută.

(înscris
găzduit 
de îndemînare. din cadrul 

organizat de A-S. Loto-

• „Premieră la Tulcea ! De 
cîteva săptămîni și-a început an
trenamentele echipa de fotbal 
feminină „Voința" Tulcea. De
butul oficial al fotbalului femi
nin din orașul 
in 5 noiembrie 
Ia meciul de 
Tulcea — C.S.
vem pînă acum 12 fotbaliste". 

VS. VOINȚA, Tulcea). Succes !

nostru se va face 
— în deschidere 
divizie B, Delta 
Tirgoviște. A-

• ..Există la Școala generală 
r.r. 1 din Pitești un profesor, 
neobosit drumeț și iubitor al na-

• ..Vă 
ilustrată 
lată „Tinere talente". Aici să 
publicați numele și activitatea 
unor tineri aflați la... răsăritul 
performanței. Un exemplu : Doru 
Toma, de 15 ani, este un fotba
list care a trecut prin filiera de 
component a echipei de pitici, 
juniori județeni și în prezent 
este cel mai mic, ca vîrstă, ju
cător al echipei de 
clubului F.C. Argeș. 
(VIOREL FLORIN, 
Roaită . 10, Pitești).
dv. vine în perioada 
gindim la acordarea unui spațiu 
mai larg tinerelor talente.

juniori a 
Un talent" 
bloc Vasile 
Propunerea 
în care ne

ORIENTARE
turistic*

• -CUPA LAȘULUI*, concurs din 
seria celor ce au a scop și verifica
rea ccmpcr.mțt-or Iotului republican 
de orientare turistică, a reunit Ia 
start o serie de sportivi consacrați 
(dar r.urnei o parte.1 și, bine Înțeles, 
reprezeotaati ai cioburilor sau asoci
ațiilor a»-» IașL In total. 34 de con- 
cureatl pen Li u cinei categorii de în
treceri tesfâsurate în zona Poieni— 
Bucium, pe hărți fotografiate (foarte 
indicate pentru vremea ploioasă care 
s-a menținut pină aproape de sfirși- 
tul competiției).

REZULTATE TEHNICE. FEMI
NIN -seaioare (7 300 m — 240 m dif. 
nrre! — « posturi) : 1. Clara Szabo

Roșu-Cluj) ; 2. Mariana
Nae-Cososchi (I.P.G.G.-București) ; 

E.a Szantai (Clujana). Tineret 
5 P» r- — 165 m dif. nivel — 8*pos- 
:urî) : 1- Maricica Munteanu (Voința

CONCURSURI LA SFlRȘIT DE SEZON
Iași). MASCULIN-Seniori (11 250 m — 
440 m dif. niv. — 13 posturi) : 1. Gh. 
Albiei (LT.B.-Buc.) ; 2...........
(Voința Iași) ; 3. Șt. Zaza 
Cluj). Tineret: 1. G. Marchiș 
mentul Brașov). Seniori B : 
Schuller (Rulmentul Brașov).

• TOT LA IAȘI s-a disputat, 
organizarea Clubului sportiv Univer
sitatea, „CUPA GAUDEAMUS" care 
s-a bucurat de un timp mai bun și 
un start mai populat. Competiția a 
inclus, de altfel, și probe pentru ju
niori și junioare. Organizatorii au 
pus la dispoziția concurenților hărți 
xerografiate, cu mai puține elemente 
de planimetrie în unele zone situate 
în afara traseului. Avînd ca ■ punct 
terminus tot motelul de la Bucium, 
concursul s-a soldat cu următoarele 
rezultate : FEMININ-Junioare : 1. Ana 
Lupu (Voința Iași) ; Tineret : 1. Eva 
Szantai 2. Mariana Nae-Cososchi; 3.

M. Vieru 
(Voința 

(Rul- 
1. ~R.

în

Clara Szabo. Senioare (7 640 m — 250 
m dif. niv. — 7 posturi) : 1. Gabrie
la Iosub (Rulmentul Brașov) ; 2. 
Paula Szabo (Clujana) ; 3. Paula
Chiurlea (I.T.B.-Buc). MASCULIN- 
juniori : 1. I. Crețu (Voința Iași). Ti
neret : 1. I .Țugulea (Nicolina) ; 2. C. 
Stolnieanu (Voința Iași) ; 3, C. Sticea 
(Nicolina). Seniori (11 300 m — 570 m 
dif. niv. — 9 posturi) : ' 
2. I. Gheucâ (I.P.G.G.) 
bici ; seniori B. 1.

• C.J.E.F.S.-ILFOV 
duminică 29 octombrie, 
Comana, un 'concurs dotat cu 
feul K. Ohanezian". Competiția des
chisă categoriilor copii (băieți și fete), 
juniori și seniori, se desfășoară după 
sistemul Skore (posturile sînt eva
luate la punctaje diferite în funcție 
de depărtare și dificultate), urmînd 
să fie atinse de concurenți la liberă 
alegere.

1. Șt. Laza ; 
a., ; 3. Gh. Al- 
1. R. Schuller, 

organizează, 
în pădurea

1 „Tro-



IN PREZIUA MECIULUI ROMÂNIA - ALBANIA
TRICOLORII SlNT GATA

PENTRU „MOMENTUL 001
AL PRELIMINARIILOR

selecționabililor 
meciului cu Al
ieri, la Snagov

E.Și preparativele 
tricolori în vederea 
bania au continuat, 
în același decor liniștit, însorit, to
nifiant.

După antrenamentul mai tare de 
joi, Angelo Niculescu a considerat 
necesar să coboare curba efortului 
și astfel ieri dimineață s-a lucrat 
cu o intensitate ceva mai redusă — 
ușoară spre medie — pe întreg par
cursul celor 60 de minute.

Cum era și firesc, după cele pe
trecute în ajun, ne-a interesat cum 
se prezintă Dobrin, dacă a depășit 
„perioada critică", în ce dispoziție 
se mai află ? Odihnindu-se bine, 
așa cum ne-a mărturisit el, piteștea- 
nul s-a antrenat cu poftă și, făcînd 
parcă „mea culpa", față de antre
nori și coechipieri, nu s-a menajat 
nici o clipă, la sfîrșitul orei de pre
gătire trăgînd maximum de profit 
pentru el și, sperăm, duminică, și 
pentru echipă.

în jumătatea de ceas, afectată te
mei „atacul împotriva apărării". 
Dobrm l-a căutat și l-a găsit cu 
mingi*bune pe Dumitrache, benefi
ciarul conlucrării dintre cei doi, 
fiind, mai ales... Adamache, care a 
trebuit să se întrebuințeze nu glu
mă, pentru a scoate de cit mai pu
ține ori balonul din plasă.

Anticipîndu-se pe o întărire a sis
temului defensiv albanez, un lacăt

bine zăvorit, dar care va trebui des
cuiat, schemele exersate n-au urmă
rit străpungerea zidului mobil (al
cătuit din Sătmăreanu, Antonescu, 
Dobrău, Deleanu, Nae Ionescu și 
Velea), numai frontal, ci și pe 
flancuri, prin zonele laterale, de 
unde, ieri, Dembrovschi, Lucescu 
(și nu numai ei) au efectuat nume
roase centrări, pe jos, la picior, 
înalt pentru... capul lui Dumitrache.

Și, cum paza bună trece primej
dia rea, s-a lucrat separat pentru 
apărători : în colectiv (în scopul 
efectuării în mai bune condițiuni a 
sprijinului reciproc) și apoi indivi
dual. O atenție specială i s-a acor
dat lui Dobrău, făcătorul însărci
nat să rezolve, in extremis, tn caa 
de nevoie", ne spunea, la sfârșit. 
Angelo Niculescu.

Puțin mai tirziu. in ca.-nera con
ducerii tehnice intram și in posesia 
„ll“-Iui pentru meciul «ie mâine. 
„Dubiile mele s-aa risipit, singurele 
semne de întrebare. — Dobrin 
și Deleanu — au căzut după antre
namentul de azi", ne declara antre
norul. „Vreau să mă bazez, ia eaa- 
tinuare. pe experiența wnsra dintre 
vechii titulari, mai ale» ia tnutia 
actuală cînd nu-i pot fuluri pe Dtn 
și Dumitru", adăuga Angelo Nxa- 
lescu.

Așa incit, cu o s 
Dumitrache in

Guarani 0-0Dinamo

NEAȘTEPTAT, UN MECI CENUȘIU

Constantin ALEXE

'★

sînt două 
exprima- 

n-ai pre- 
pe gazon 
firmă, cu

pe stadionul din „Ștefan cel Mare

—

«5.

G MCOUBCU

Cînd știi că în teten 
echipe cu posibilități de 
re fotbalistică modestă, 
tenții. desigur. Dar cînd 
se află două formații cu
jucători de primă divizie, specta
torii vor să vadă fotbal, un fotbal 
adevărat, un spectacol agreabil. Ei 
bine. Dinamo (întărită cu 4 jucători 
de la Steaua) și F.C. Guarani au 
oferit ieri o nedorită parodie de 
meci. Trebuie să spunem din capul 
locului că F.C. Guarani a jucat 
maj bine la Buzău, cu Gloria. Ieri, 
de teamă să nu piardă, să nu-și 
strice palmaresul din acest turneu 
de 20 de jocuri, fotbaliștii brazi
lieni au făcut un joc de așteptare, 
au plimbat mingea în mod ener
vant (chiar dacă au arătat că stă
pânesc perfect arta pasei și a 
demarcajului), au imprimat jocului 
un ritm lent, de te adormea. Și 
în această toropeală au intrat și 
jucătorii bucureșteni, care n-au 
avut puterea să schimbe cursul jo
cului decît de prin minutul 65. 
Puține faze au reținut atenția. în 
min. 12. Tătaru a șutat puternic, 
de la 20 m, portarul n-a reținut, 
car Doru Popescu, de la 6 m a 
tras peste poarta goală, datorită 
proastei execuții tehnice. D. Popes
cu a fost, de altfel, un simplu fi
gurant Sătmăreanu II a ținut ca la 
reapariția pe gazon să arate că a 
rămas un jucător rudimentar, fie
care intrare a lui fiind un fault. 
Bine au făcut antrenorii că l-au

scos din teren în min. 26. A rămas, 
în schimb P. Nicolae, ca să opere- 
zej„ la 
frumos 
taculos 
Tătaru 
Alberto 
„cap" spectaculos, dar pe 
bară. Finalul a fost dezgustător. 
Oaspeții au început cu gesturile 
lor teatrale, cu îmbrinceli, cărora 
Dinu și Pantea le-au răspuns cu 
lovirea adversarilor fără balon, și 
au rămas în teren grație îngăduin
ței arbitrului. F.C. Guarani a ară
tat că știe juca un fotbal bun, dar 
n-a vrut s-o facă și a rămas da
toare publicului bucureștean,

A arbitrat C. Niculescu (Bucu
rești) cu scăpări.

picioare. Am văzut un șut 
al lui Pantea, apărat spec- 
de Tobias. Au ratat, apoi, 
(min. 42), Claiton (min. 55), 
(min. 73) și Dinu (min. 75), 

lingă

DINAMO : Constantinescu (acci
dentat în min. 65 și înlocuit cu 
Cavai) — P. Nicolae, Sătmăreanu 
II (min. 26, G. Sandu), Negrea, 
Cheran — Vigu, Dinu — Pantea, 
Tătaru, D. Popescu, Fl. Dumitrescu 
(min. 83, Sălceanu).

F.C. GUARANI : Tobias — Wil
son, Amaral, Alberto, Juvenal — 
FJamarion, Alfredo — Antoninho 
(min. 65, Bernao), Washington, 
Claiton, Domingos da Silva.

Duminică dimineața, F.C. Guara-> 
ni întîlnește, la Craiova, pe Uni
versitatea.

• ȚV,—29 octimbrie, cu începere 
de la oea va avea loc la sediul F.R.F. 

v»$£e Conta nr. 16 o ședința 
•* eare «tot «evocați toți arbitrii din io
te; mrriocar A. Amintim că prezența 
eme a»>t<a<orie.

______IJtl a soatt o telegramă 
., -e Saee mcoor-ra lsotărfrea comisiei de 
■ wrptm» FXF-A. ta prrrtnța jucătorului 
IMM Btoa etaast de arbitrul Eksscin

Vigu, dinamovist de circumstanță în partida de ieri, își încearcă tirul 
la poarta echipei braziliene. Foto t Dragoș NEAGU

• F-'-pe prteșteană F. C. Argeș Înce
pe rtae țxezăttate ta vederea meciului 
r-~ea Beai Madrid, scsțintnd o partida 
krăeaiă ca Steagul roșu. IntCnlrea va 
tace. la oria ll-M.

aerea cubului F. C. -Argeș m- 
e* ea ectapa să mai susțină 
as-jcaL uptâmiu viitoare, marți 
—rr ta ' unei formații
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ASEARA, PE STADIONUL „23 AUGUST*
■Mi ’
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VA FI Șl FARUL

JUCĂTORII ALBANEZI S AU ANTRENAT
LA LUMINA REFLECTOARELOR

Ieri la prînz, antrenorul Muslim 
Alla, împreună cu conducătorii e- 
chipei Albaniei au prospectat 
cîmpul de joc al stadionului „23 
August". După ce au văzut starea 
terenului (mustind de apă) aceștia 
s-au arătat foarte îngrijorați. Ne-am 
dat seama că aceasta reprezenta 
un inconvenient pentru adversarii 
noștri de duminică, întrucât în Al
bania jocurile se desfășoară. în ge
neral, pe terenuri foarte tari.

Cu toată starea precară a tere
nului. la solicitarea antrenorului, 
jucătorilor albanezi le-a fost pusă, 
totuși, la dispoziție aseară, partea 
cea mai bună a cîmpului de joc

— cea 
pentru 
tul ui.

La ora 17,30 reflectoarele sLsdx» 
nului „23 August" 
sub conducerea lui 
16 componenți ai 
Albaniei : Dinei la.
portari : Ghika. Ibershimi. Zia. Re 
risha, Gurma^ Ragami. Xhafa. S*4- 
dimi. Bizi.
Balluku $i 
cimp. și-au 
S-a lucrat 
timp de 75 
a antrenamen 
pregătirii orgaaisnu

Parnaska. Zerl. Pl—
Ceea — jucători «te 

făcut apariția pe tona, 
cu o intensitate mecâe 
de minute. Prima pwe 

ului a fost afer-ată 
pentru efor:

**-> -
rar. de

de |
Z CSI
L AQm

C Cs
Bac
■**» - **
* 1* .ur.

n i
iei

CUPA NU SE DEZMINTE

UN LIDER EFEMER ?

• întîlnirea de duminică este a 
șaptea dintre primele reprezentati
ve. Echipa noastră a obținut de 3 
ori victoria :

25.V.1947, Tirana : ROMANIA — 
Albania 4—0.

29.XI.1949, Tirana : ROMANIA — 
Albania 4—1.

8.X.1950, București : ROMANIA 
— Albania 6—0.

Oaspeții noștri au cîștigat două 
partide :

13.X.1946, Tirana: ALBANIA — 
România 1—0.

2.V.1948, București : ALBANIA — 
România 1—0.

O întîlnire s-a încheiat la egali
tate :

23.X.1949, București : România — 
Albania 1—1.

• La palmaresul de 
buie adăugate însă 
partide susținute sub 
selecționate olimpice (mai ales că 
echipa 
prima

mai sus tre- 
și cele două 
titulaturi de

albaneză a fost în realitate 
garnitură națională) :

IN GRUPA A IV-a
Â PRELIMINARIILOR C.M

Reprezentativa noastră .? face parte, 
cum se știe, din grupa a IV-a europea
nă a preliminariilor. împreună eu selec
ționatele R. D. Germane, Albaniei și 
Finlandei. Ptnă acum s-au disputat trei 
jocuri : 
Helsinki Finlanda—Albania
Helsinki : Finlanda—România 
Dresda: RD. Gcrmană-Finlanda

Aceste rezultate au dus la 
clasament :
1. Finlanda 3
2. R.D. Germană 1
3. România 1
4. Albania 1

Întrecerile vor continua anul viitor i

1—0 (1—0)
1—1 (0-0)
5-0 (0-0) 
următorul

o—;

8. IV
6. V

27. V
fi. VI

26. IX
10. X
14. X
3. XI

R.D Germană — Albania 
Albania — ROMANIA 
ROMANIA - R. D. Germană 
Finlanaa — R. D. Germană 
R.D. Germană — ROMANIA 
Albania — Finlanda 
ROMÂNIA — Finlanda 
Albania — R. D. Germană.

18.IV.1971, București : ROMANIA 
— Albania 2—1.

26.V.1971, Tirana : ROMÂNIA 
Albania 2—L

Deci, un bilanț general 
8 — 5 — 1 — 2 — 190 in favoana 
fotbaliștilor noștri.

• Pină la ora actuală. palma
resul reprezentativei noastre A fi 
olimpice figurează 246 de «necum : 
103 victorii, 54 rezu'.tate de ega.i- 
tate, 89 înfrângeri, golaveraj 438 — 
425.

• Ultimele formații aliniate de 
cele două reprezentative i

ROMANIA (cu Finlanda. 1—1- 
Răducanu — Sătmăreanu. Dtotorta. 
Dinu. N. Ionesco — Domitra. hea- 
weiller VI — Loceseo. Deaiide. 
Neagu. FI. Dumitreseo (lordănesen).

ALBANIA (eu Finlanda. 0—0 : 
Muhedinj — Ghika. Bertsha. Zio, 
Câni — Seidini. Ragami. GUt* 
(Balluku) — Parnaska. Bizi, Paa».

a Jucătorii albanezi fac parte «fin 
6 cluburi: PARTIZANI TIRANA 
(Muhedini, Berisha, Ziu. 
Pano), DINAMO TIRANA (Ibershi- 
rr.i, Seidini, Parnaska Ceea. Când, 
VLLAZNIA SHKODRA (Ragami. 
Bizi), SKENDIA TIRANA (Gurma, 
Zeri), SKANDERBEU KORCEA (Di- 
nella) și LABINOTI EL3ASAN 
(Ghika). Scheletul echipei îl asigură 
Partizani, Dinamo și 511am la.

• Media de vîrstă a jucătorilor 
albanezi este de 23 ani și 
Cel mai tînăr: fundașul 
Ghika (19 ani), cel. mai în 
atacantul Pano (33 ani).

• Internaționalii români 
olimpici) din lotul actual : Adama
che 5, Sătmăreanu 38, N. Ionescu 4, 
Dobrău 1, Deleanu 19, Anca 5, Nun- 
weiller VI 33, Hajnal 2, Lucescu 41, 
Dembrovschi 25, Dobrin 33, Dumi
trache 21, Năstase 1 și lordănescu 
11. Stan, Antonescu și Velea sînt 
debutanți.

Acești jucători fac parte din 10 
cluburi : DINAMO (5), STEAUA (3), 
F.C. ARGEȘ (2), ST. ROȘU, FA
RUL, UNIV. CRAIOVA, „U“ CLUJ, 
A.S.A. și SrORT CLUB (cite 1).

□rrza C n 
!■» * 1 fZ-

desțoi de 
se pere, cn rezui- 
In rest, un foarte 

ia Prier-i. hi fața 
s, st patru rictorii, din- 
drima — obținută In de- 
a Pkâești — a propul- 

sa:-c ia peziția de lideră.
Muiți eensideră efemeră pre

zența Farului in fruntea dasames- 
tuhd. asa cum a fost, de altfel, si 
utfomnia* celorlalți lideri de pînă 
aram. S-ar putea, fmă. ea această 
-upoaiție pesimsU să nu se cor- 

ae. ech’oe din Constanța avind 
pregram ceva mai convenabil 

partea a doua a turului cam-

ut de 
prvcrs

pre-

pionatuluf și, deci, șanse favora
bile de a se menține, dacă nu în 
frunte, cel puțin în primele locuri.

Oricum, Farul pare să aibă un 
sezon foarte bun. Duminică, la 
Ploiești, echipa constănțeană a 
trecut cu bine un examen greu, 
oferindu-ne o mostră destul de 
convingătoare a capacității și for
ței sale actuale de joc. Antreno
rul Em. Hașoti — ale cărui me
rite in ascensiunea Farului sînt 
incontestabile — a reușit să alcă
tuiască o formație echilibrată și 
omogenă — atît în ansamblu, cit 
și pe compartimente — să-i dea 
personalitate. Pregătirea intensivă 
efectuată, disciplina instaurată la 
antrenamente și in joc (în care, 
tctuși, ar fi de dorit să se înca
dreze mai bine si fundașul Stoi
ci'. puterea de luptă de care dau 
dovadă componenții echipei fac, 
de asemenea, parte din atu-urile 
actualului lider !

Problema care rămîne încă des
chisă la Farul este 
atacului. Exceptînd _____
A.S.A. Tg. Mureș, echipa a obți
nu: numai victorii la limită, cu 
1—0, chiar ți pe propriul teren, 
care n-au putut contrabalansa 
acel 0—5 de la Brașov, astfel că 
golaverajul se menține negativ, 
ceea ce nu ni se pare a fi onora
bil pentru fruntașa clasamentului.

Ori fără îmbunătățiri sensibile 
ale capacității de finalizare va fi 
foarte greu de apărat poziția ac
tuală.

eficacitatea 
meciul cu

Constantin FIRANESCU

1—•
Mat*

Balluku.

8 luni, 
dreapta 
vîrstă :

(A și

I

Gh. NE KT EA

ttfergem

Voința Buzău <B f). Eectra — 
Progresai — Steaua (Ata)

DUMINICAz
ATLETISM : Stadionul BepuMcU. ore 

9 : Rapid — Metalul — C-A.U. (triun
ghiular tn cadrai diviziei naționale).

S1MBATA

or 
(triun-

ATLETISM : Stadionul Republicii. 
15 : Rap'd _ MetalX — C.A.U. 
ehtatar ta cadrul diviziei naționale)

BASCHET: Sala Giulești. de la ora 
9 : ICHF — Universitatea Timișoara. Ra- 
oid — Universitatea Cluj. Academia Mi
litară — Farul, meciuri In cadrul di
viziei A.

TRAGEREA EXCEPȚIONALA PRONOEXPRES DIN 5 NOIEMBRIE
NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA LOTO DIN 27 OCTOMBRIE

VC----A
- B-—-

• participa cu urmitoa-
3.6 șt 15 lei varianta, 

i că participuxi pe va- 
15 lei aveți dreptul de

general de cîștiguri: 
din care 49.811 lei

I: 6, 86, 5, 48, 14, 77,

a II-a : 57, 76, 41, 72,

BASCHET : Sala Dinamo, de Ia ora 1" 
r.nr^ — Steaua. Politehnica — Voin
ța. meciuri fa cadrul diviziei A

JUDO : Sala de la ștrandul Tineretului, 
orele 8.J0—1’30 st 15—20 : finalele cam
pionatelor de Juniori pe echipe.

POLO : Bazînul Floreasca. de la ora 
18 : T.E.F.S. — Dinamo Si Rapid — Vo
tata Ciul meciuri tn turneul final a> 
ca-np'r>n?-ului național .

POPICE : Arena Instalatorul : Instala
torul București — Petrolul Băicoi : are
na de la clubul uzinelor Republica : 
Gloria Bueu cești — 
arena Frigul : Frigul 
Brașov (feminin) : 
Rapid București — 
(masculin), meciuri

Rapid București ' 
București— Metrr'rr 
arena Giulești — 

Petrolul Ploiești 
in cadrat div. A.

FOTBAL: Stadionul .23 August', rra 
17.30 : România — Albania ; stadionul 
Dinamo, ora 10 : Dinamo — Petrolul 
(meci amical) : stadionul Giulești. ora
10 : napld — Sp. studențesc (tlneret-re- 
terve. amical) ; stadionul Metalul, ora
11 : Metalul București — Politehnica Ga
lați (dtv. B): teren Voința, ora U: Vo
ința Buc. — Azotul Slobozia: teren 
Flacăra roșie, ora 11 : Flacăra ro
șie Buc. — Tehnometal Buc.; teren 
Laromet, ora 11 : Laromet București — 
T.M.B. ; teren Flacăra roșie, ora 9 : E- 
lectronica Obor — Autobuzul Buc. ; te
ren Constructorul, ora 13 : Unirea TT. 
Buc — Sirena Buc. (meciuri in cadrul 
div. C).

HANDBAL t Teren Dinamo* ora 9: 
Confecția Buc. — Universitatea Ta5i 
t). ora 10 : Dinamo Buc. — tndepenlen- 
ța Sibiu (A m) ; teren Tineretului, ora

» : CJ.C. Coceorariă Bac. _ 
Craiova (3. 0. era »: i-S-T3.
mecari Brașov (A. 0. ova IM*: Ur_v. 
Buc. — Poutehmra Ttar rA. m). era 
1ZJ» : CKT. Bar — Citar. Ttarsosra 
(A. O ; tereu Votata, ora 14-15 : Vssro» 
Buc — To-tistex Cocatan-a (B. O. rva 
15.13': Voința Buc. — Catv. CîaJ «A. «sj-

LUPTE LIBERE : Sala Dtaam-. de ța 
ora 1» : Dinamo — Procreau: Boe. — Că 
Ttagoviste (mectari ta eamptocarui .-e- 
pubiican Pe echipe).

LUPTE GRECO-ROMANE : Sala Dina
mo. de ia ora 10: D-'ur.: Buc. _ D - 
namo Lukenwalde (R- D. Germană), 
meci amica1-

POLO: Bazinul Floreasca, de ia ora 
11: I.E.F.S. — Voința Si Rapid — Dinamo, 
meciuri In turneul final al campionatu
lui național.

POPICE : Arena Giulești : Rapid Bucu
rești — Petrolul Ploiești ; arena Laro
met : Laromet București — Voința Bucu
rești. meciuri masculine, divizia A. Re
uniunile sînt programate de la ora *•

RUGBY : teren Ghencea, ora 9.30: 
Steaua — Sp. studențesc ; teren Olimpia, 
ora 10 : Dinamo — Grivița Roșie ; teren 
Gloria, ora 11 : Gloria — Farul, 
Div. A

VOLEI : Sala Giulești, de la 
Rapid — Universitatea București 
sala Constructorul, de la ora_10 : 
struct orul 
namo (A, f)

CITIȚI REVISTA

0Îliîi
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meciuri

ora S : 
(A- n

- C.S.M, Sibiu, I.E.F.S. - Pi

Duminică dimineața veți pu
tea găsi la toate centrele de di
fuzare a presei revista ilustrată 
„SPORT" nr. 20. Spicuim din cu
prins :

TENIS — „Tinerețea Ini Ti
riac" — un amplu reportaj pu
blicat la cererea cititorilor.

FOTBAL — „Jiul : o echipă de

Fond
1.055.867 lei 
report.

Extragerea
71. 58, 26.

Extragerea
29. 42, 20.

Plata cîșttgurilor de la această 
tragere se va face astfel: în Capi
tală de la 4 noiembrie pînă la 11 
decembrie 1972 inclusiv; în țară 
de la 8 noiembrie pînă la 11 de
cembrie 1972 inclusiv.

plutonul fruntaș" • Cum expli
cați comportarea mediocră a 
Spartului Studențesc ? — foto- 
reportaj-anchetă în care răspund 
antrenorii Ion Motroc și Gheor- 
ghe Ola, jucătorii Dumitru Ni- 
colae. Damian, Jamaischi și San
du Mircea • Gigi Mulțescu bate 
la poarta echipei naționale. 
• Ajax — „regina" echipelor de 
club etc.

CICLISM — „Pe cînd ediția a 
XLX-a Turului ciclist al Româ
niei ?“

RUGBY — Turneul rugbyști- 
lor români în Anglia.

Alte reportaje din țară și de 
peste hotare, precum și rubri
cile „Viață sportivă" și „Sport 
magazin", completează acest in
teresant număr al revistei 
„SPORT" nr. 20.



Campioanele se cunosc.*» ECHIPA DE LUPTE GRECO-ROMANE

CARE VOR FI RETROGRADATELE
DIVIZIEI A IA SCRIMA?

Răspunsul azi și mline

Supă cea de a IV-a etapă (și ultima) a competiției

Final de întrecere 
de scrimă, azi și 
Capitală. Intr-adevăr-, 
cadrul celei de a IV-a 
ză să •». desemneze pe de o parte 
echipele campioane pe anul 1972, 
iar pe de altă parte să hotărască 
soarta ultimelor ocupante ale cla
samentului, care vor retrograda.

Cum se prezintă clasamentele a- 
cum 
ciuri

La 
deja 
care 
tea București. Nu rămîne decît de 
văzut cine va fi ocupanta locului 3 

-— disputa dîndu-se între „Poli" Ti
mișoara, I.E.F.S. și Olimpia Satu 
Mare. Progresul București, care n-a 
realizat decît 
meciuri, nu se 
de de pe locul 
samentului:

tn divizia A 
mîine în 

asalturile din 
etape urmea-

înaintea unor asalturi și me- 
decisive ?
floretă bărbați campioana este 

stabilită : echipa Steaua, 
va fi talonată de Universita-

Și în proba de spadă, „4"-ul Ste
lei nu mai poate pierde titlul de 
campioană. Interesant de urmărit 
va fi duelul — direct și indirect — 
pentru locul 2 dintre veșnicele ri
vale, Medicina Tg. Mureș și Elec- 
troputere Craiova, 
atenția, disputa 
„lanternei" dintre
Olimpia Satu. Mare și C.S.M. Cluj:

M.

două victorii în 15 
mai poate desprin- 
6. Configurația cla-

'1.
2.
3.
4.

Steaua
U. București 
Poli Timișoara 
I.E.F.S,

5. Olimpia S. Mare
6. Progresul Buc.

0
2
1
0 
o
1

178—700—1000 
122—913— 
108—962— 
114—915— 
100—859— 
80—986—

907
965
840
898
770

în proba feminină 
Steaua, 
campioană. In schimb, pentru lo
cul 2 vor lupta nu mai puțin de 
4 echipe (Progresul București, „U“ 
București, I.E.F.S. și Viitorul), în 
timp ce Olimpia Satu Mare își va 
încerca ultima șansă 
rea retrogradării :

de floretă 
de asemenea, este virtual

pentru evita-

Reține, la fel, 
pentru cedarea 

„U“ București,

15 0 0 164—766—1053 3D
11 O 4 154—823—1002 22

8 0 7 119—922—905 16
0
0
0

4
4
2

11 112—925— 883
11 73-1038— 845
13 87—9S6— 826

etape, Steaua păs-

1. Steaua
2. Medicina Tg.
3. Electrop. Cv,
4. C.S.M. Cluj
5. Olimpia S. Mare
6. U. București

Neînvinsă în 3
trează ferm poziția de lider și la 
sabie. „Poli" Iași are toate posibi
litățile să încheie pe locul 2, în 
timp ce C.S.M. Cluj și Tractorul 
Brașov se vor „duela" pentru locul 
3. „U“ București pare să fie sin
gura formație fără ni ni un fel de 
pretenții la podium și nici de emo
ții la perspectiva de a părăsi pri
mul eșalon al echipelor 
deoarece Olimpia 
Fără nici o victorie 
nu mai poate evita

de sabie. 
Satu Mare — 
pînă acum — 
retrogradarea :

A JUNIORILOR BUCUREȘTENI
VICTORIOASA IN TURNEUL

DIN IUGOSLAVIA
Echipa de lupte greco-romane 

(juniori) a municipiului București 
a întreprins, zilele trecute, un tur
neu în Iugoslavia. Spre meritul 
său, formația bucureșteană a re
purtat numai victorii în partidele 
cu selecționatele iugoslave. La îna
poierea în Capitală, am solicitat 
cîteva amănunte antrenorului Ilie 
Gheorghe (Metalul), care a însoțit 
echipa în acest turneu.

— Mai toții, vă rugăm să ne 
spuneți cite meciuri a susținut 
selecționata bucureșteană și cu 
cine ?

T. Steaua
■3. Progreșul Buc.
■B. U. București
4. I.E.F.S.
s. viitorul Buc.
6. Olimpia S. Mare

13 0
7 0
7 0
7 0
6 0
3 0 12

0 185—500—764
8 115—«70—«45
8 111—774— «31
8 109—717—864
9 104—220—157

98—742—70S

3D
11
11
u
11

1

1. Steaua
2. Poli Ia$i

3.
3.
L

C.S.M. Cluj 
Sleetrop. Cr. 
„U- Buc.
Olimpia SAL

13 • 0
11 0 4
7 • I
6 0 7
I • 16
0 • 13

Deci, ari și mîine ia 
ca IL

sala Flareas-

— De fapt, turneul a fost scurt, de 
cîteva zile, timp în care formația 
noastră a avut două meciuri : la 
Pancevo, cu selecționata locală și 
la Sombor, cu selecționata Vojvo- 
dina Novisad. to primuL echipa 
bucureșteană a obtinut victoria cu 
17—3, iar în cel de al doilea cu 
14—6. Deci scoruri care subliniază, 
cred, suficient frumoasa compor
tare a juniorilor români.

— Care dintre ei v-au plăcut 
mai mult ?
— Nicolae Ginză trebuie situat 

primul. El a realizat în meciul de 
la Sombor ur. scor de necrezut. în- 
vingindu-și adversarul cu 65—10, 
onorindu-ș> excelent titlul de cam
pion european cucerit anul acesta. 
FL Crăciun și N. Jeles, ia rindu-le, 
au „făcut* partide deosebit de 
spectaculoase. iar Gh. Dolipschi 
si-a învins adversarii de la „grea* 
prin tuș. in repriza întit

Iată rezultatele tehnice: cat 
semimuscă — M. Tofan (Progresul) 
b.t min. 4 J. Zfrcjivovici și b.L 
r-r. 3 A. LuscevicL eaL muscă — 
N. Ginjă Sapidl b_t rain. 5 B. 
Bozia ș: b.p P. PavlcL cat cocoș 
— X. Jeles (Vutcrui) b.pL V. Jak- 
fid și b-p. I*. Stricevid, cat pană

— M. Stan (Steaua) egal S. Jago- 
dici și p.p. M. Knezevici, cat. gemi- 
ușoară — P. Arcadie (Progresul) 
b.t. min. 2 A. Krstici și b.p. Ă 
Sarnajaji, cat. ușoară — N. Bosîn- 
ceanu (Rapid) b.p. A. Majer și p.t. 
min. 3 L. Husar, cat. semimijlocie
— M. Sobariu (Viitorul) p.t. min. 5
B. Krstici și p.p. Z Ciger, cat. 
mijlocie — FI. Crăciun b.t. min. 3 
I. Lukovici și b.p. B. Dimici, cal. 
semigrea — I. Anghel (Dinamo) 
b.t. min. 4 R. Zukovici și b.p. S. 
Barta, cat. grea — Gh. Dolipschi (.Ra
pid) b.t min. 3 E. Kosanovici și 
b.t. min. 1 F. Cikos. Primii adver
sari ai juniorilor noștri — cei de 
la Pancevo, iar secunzi — cei din 
selecționata Vojvodinei Novisad.

în afara acestor rezultate mai 
trebuie să adaug două : cat. cocoș
— V. Pirvu ^(Rapid) b.t. min. 7 V. 
Jaksici și la cat. semimijlocie —
C. Anghel (Progresul) b.p. J. Kiss, 
meciurile „rezervelor” noastre 
celor din selecționata Pancevo.

— O ultimă întrebare : 
au fost arbitrajele ?
— Cit se poate de corecte,

arbitrii iugoslavi cît și cel român
— Dumitru Pirvulescu — au fost 
aplaudați pentru deciziile pe care 
le-au dat.

și a

cum

Atît

Costin CHIRIAC

TRIUNGHIULARE ECHILIBRATE

A DIVIZIEI A
DE LUPTE LIBERE

i

Finalele naționale 
ale echipelor 

(de judo (juniori)

PARTIDE
EXCELENTE

IN PRIMA ZI
Incepînd de ieri dimineață sala 

de gimnastică de la ștrandul Tine
retului din Capitală a devenit 
arena — mai puțin potrivită decît 
s-ar fi cuvenit — a celor 382 de 
judoka din echipele de juniori 
(mari și mici), finaliste la a III-a 
ediție a campionatelor republicane.

întrecerile ne-au oferit meciuri 
excelente chiar de la început, tn 
confruntările echipelor de juniori 
mari (19—20 de ani) reuniunea 
inaugurală a fost deschisă de par
tida dintre Dinamo Brașov și Șc. 
sp Energia București. Brașovenii, 
avind în formație cîțiva tineri va
loroși. — campioni republicani ia 
ediția din acest an. nu numai la 
juniori ci și la seniori — ne-au 
entuziasmat prin acuratețea și în
deosebi, finalizarea fulgerătoare a 
procedeelor tehnice. De altfel, par
tidele de la toate cele 5 categorii 
de greutate s-au încheiat după 11 
minute (!) și, firește, toate prin 
ippon. Rezultat final: 4—1 tn fa
voarea echipei Dinamo Brașov. în 
tururile următoare, juniorii brașo
veni și-au impus și mai pregnant

superioritatea. cîțtigir.d partidele 
fără să piardă nici un punct: 5—0 
cu $c. Sp. Unirea Iași și tot 5—0 
cu Șc. Sp. 2 București. Astfel, Di
namo Brașov s-a calificat direct în 
semifinale.

A doua semifînalistă este echipa 
Școlii sportive din Miercurea Ciuc, 
victorioasă asupra formațiilor Me
dicina Tg. Mureș (3—2) și a Școlii 
sportive Oraș Gh. Gheorghiu-Dej 
(tot 3—2).

în confruntările echipelor de ju
niori mici (17—18 ani), i 
desemnate, de asemenea, 
două semifinale : Vagonul 
Șc. Sp. Unirea Iași.

Astăzi, de la ora 9,30
16 vor avea loc ultimele întreceri.

C. CH.

au fost 
primele 

I Arad și

șî de la

IN SPORTUL HALTERELOR
(Urmare din pag t)

caracteristicile cele mai de seamă 
ale concursurilor la haltere.

Repartizarea medaliilor de aur pe 
națiuni demonstrează că alături de 
unele țări consacrate (U.R.S.S., 
Ungaria și Polonia) pe prim plan 
valoric au apărut și halterofilii bul
gari, carp au cucerit 3 medalii de 
aur (tot atîtea ca și sportivii sovie
tici !) și cei norvegieni.

Mari surprize au fost eliminarea 
a trei dintre principalii favoriți ai 
întrecerilor : sovieticii Vladimir Ka- 
nighin (cat. semimijlocie), Boris 
Pavlov (cat. mijlocie) și David Ri- 
gert (cat. semigrea !) Așa cum au 
declarat specialiștii, „rateul acestor 
mari sportivi se datorează în pri
mul rînd tensiunii excesive a con
cursului, halterofilii nemaireușind 
să-și reediteze rezultatele anterioa
re". Iată cît de importantă este con
centrarea psihologică, calmul și si
guranța, chiar și pentru marii cam
pioni !

Un exemplu pozitiv, în această 
direcție, ni l-a oferit supeccampio- 
nul mondial Vasili Alekseev, care 
nu s-a intimidat de valorosul său 
adversar, reprezentant al țării gaz
de. Rudolf Mang, și a cîștigat clar, 
fără nici un dubiu.

Revelația competiției olimpice de 
haltere au constituit-o halterofilii 
bulgari, ale căror progrese sînt sur
prinzătoare. Antrenorul Ivan Abad- 
giev ne-a dat următoarele expli
cații :

„Halterele cer o muncă titanică și 
rezultatele se văd după o activita-

le îndelungată. „Secretul" constă 
în depistarea acelor elemente care 
corespund de la început * unei munci 
deosebite, care au calități fizice și 
psihice cu totul excepționale. Noi 
avem o pepinieră... Ea este școala 
sportivă de haltere de unde am 
„depistat" pe Nurikian Bîkov, Ni- 
kolov și Kraicev. Aici mai sînt și 
alți tineri pe care îi vom lansa, în 
curind, în competițiile internațio
nale".

CENTRU DE INIȚIERE SI 
SPECIALIZARE ÎN PATINAJ

Clubul sportiv Constructorul 
București organizează, cu înce
pere de la 6 noiembrie, un centru 
de inițiere și specializare la pa
tinaj Lecțiile vor avea loc zilnic, 
între orele 13 și 14,15 (în afară 
de slmbătă și duminică) la pati
noarul artificial „23 August".

Stat admiși copii între 5 șt 14 
ani. înscrierile se fac la secreta
riatul centrului de la patinoar în
tre 1 și 5 noiembrie.

Informații suplimentare la 
tel : 16.04.93.

COMPORTĂRI LA NIVELUL 
AȘTEPTĂRILOR

Cei doi halterofili români pre- 
zenți la J.O. Ion Hortopan (cat. 
muscă) și Victor Rusu (cat. cocoș) 
au ocupat, după cum se știe, locu
rile 8, respectiv 11. Reflectă oare 
aceste poziții valoarea generală a 
celor doi sportivi ? Categoric, da !

Ambii au ocupat locuri în prima 
jumătate a clasamentului și, potri
vit rezultatelor, comportarea lor 
poate fi considerată ca mulțumitoa
re, fără să depășească însă aștep
tările.

Lui Ion Hortopan îi trebuiau cu 
7,5 1 ■ mai mult pentru a se fi pu
tut clasa pe locul 6 și le-ar fi rea
lizat — zicem noi — dacă ar fi fost 
mai calm îndeosebi la împins 
(97,5 kg) și la aruncat (117,5 kg).

Mai slab s-a comportat Victor 
Rusu, care a realizat cu 12,5 kg sub 
recordul său personal (332,5 kg față 
de 345 kg). Credem că slăbirea exa
gerată înainte de concurs, indispo
ziția fizică și psihică l-au frustrat 
de un rezultat mai bun. El a avut 
inadmisibil de multe ratări : 4, din 
care, două la împins ! Concurînd la 
valoarea sa maximă, Victoru Rusu 
s-ar fi putut clasa cei mult pe lo
cul 8.

Discutînd cu Lazăr Barogă, secre
tarul general al federației de spe
cialitate, despre comportarea spor
tivilor noștri, acesta ne-a arătat 
că, deși nivelul muncii de pregătire 
a fost suficient, marile rezultate nu 
pot fi obținute de către halterofilii 
noștri în -ț ecial datorită deficiențe
lor fizice. într-adevăr, degeaba se 
lucrează mult și bine la antrena
mente, dacă lipsește forța „natura
lă" 1 Și este bine de 
după o anumită vîrstă 
ea nici nu se mai poate 
punzător.

precizat, că 
(25 de ani) 
mări cores-

PRELIMINARIILE C.M. DE FOTBAL ÎNAINTEA VIITOARELOR INTILNIRI
Pe zi ce trece, meciurile din pre

liminariile celei de a X-a ediție 
a campionatului mondial de fotbal, 
devin mai interesante, se contu
rează clasamentele și, bineînțeles, 
se prevăd unii favoriți. în zona 
europeană s-au desfășurat pînă 
acum partide în majoritatea gru
pelor, ceea ce ne determină să pu
blicăm clasamentele la zi 
noutăți de prim ordin.

In această grupă, 
se mai desfășoară

AGRUPA

1—2. Iugoslavia
1—2. Spania
3. Grecia

GRUPA I

și unele
Singurul meci 

acest an: la 19 
Ia via — Grecia.

GRUPA

în acest an, nu 
nici o
Vil-a

partidă.
hoslovacia intră în competiție abia 
în anul viitor.

1 0
1 0 
o o

1
1 
o

o 
o o

1. Franța
2. U.R.S.S.
3. Irlanda

GRUPA A IX-»

1
2
1

10 0 1-02
10 11—12 
0 0 1 O—l O

al grupei,
noiembrie,

din
Iugos-

A VIII-a

1. Ungaria
2. Austria
3. Suedia
4. Malta

2
2
1 
o

2 0 7—2 
1 0
1 1
0 4

8—2
7—2 
0—16

6
5
3
0

1. Scoția
2. Danemarca
3. Cehoslovacia

Iri acest an,
Scoția-Danemarca

la

1 o 
o

o o 
o

0 4-1
1 1-4
0 0—0

o
0
0

î1 o
15 noiembrie :

(meci retur). Ce-

Meciul decisiv, U.R.S.S. — Franța 
este programat la 26 mai 1973. De 
notat însă, că învingătoarea gru
pei va mai avea o barieră întru- 
cît ea va susține un meci de ba
raj cu învingătoarea unei grupe 
sud-americane alcătuită din repre
zentativele Peru, Chile și Vene
zuela.

In acest sezon, în 
mai desfășoară un singur meci : la 
25 noiembrie, Malta-Austria. Prin 
urmare pînă la reluarea partide
lor, în 1973, Austria are șansa de 
a deveni lidera grupei. în schimb, 
cele mai mari șanse de a ocupa 
primul loc în clasamentul fina] le 
are formația Ungariei, care susți
ne anul viitor ambele partide (cu 
Austria și Suedia) pe teren propriu, 
în timp ce Austria va juca în de
plasare Și cu formația Suediei

1. Italia
2. Luxemburg
3. Elveția
4. Turcia

Firește, marea favorită este de 
pe acum reprezentativa Italiei care 
susține, în 1973 meciul cu Elveția 
pe teren propriu.

1. Belgia
2. Norvegia
3. Olanda
4. Islanda

grupa

GRUPA A II-a

GRUPA

1
1
o
001 0—2

2
2
1
1

1 0 4—9 
0 1 2—4
1 0 0—0

I se

10— 0 6
4— 3 2
0—0 0
1—12 O

Cea de a 6-a etapă a campionatu
lui diviziei A de lupte libere pro
gramează duminică multe triun
ghiulare extrem de echilibrate. La 
București, formația clubului din 
șos. Ștefan cel Mare, Dinamo, si
tuată pe locul 2 în clasamentul se
re . va primi replica echipelor C.S. 
Tirgoviște. clasată pe locul 3, și 
Progresul București — locul 5. în 
triunghiularul de la Satu Mare, 
formația locală Olimpia (locul 3) 
va lupta in compania altor două 
echipe apropiate valoric — Lemna
rul Odortei (locul 4) și Rapid Bucu
rești Cocul 7). întrecerile de la Iași, 

’.a care vor participa formațiile Pro
gresul Brăila — Tomistex Constan
ța — Nieolina Iași sînt, de aseme
nea. deschise oricăror rezultate.

CHeiaite meciuri ale acestei eta
pe i LUGOJ : C.F.R. Timișoara — 
Dtaaauu Brasov — Vulturii textila 
Lugoj; TG. Ml'REȘ : A-S-A. Bra- 
ș*r — Steaua — Mureșul Tg. Mu
re» : SE. GHEORGHE : Steagul ro
șu Bra**r — Dunărea Galați — Au- 
mert St- Gheorrhe.

Toate rex£2ium> încep la era 10.

Echipa Belgiei 
schimb olandezii 
nut nici un joc pînă acum își vor 
spune desigur cuvîntul. La 1 no
iembrie, este 
Olanda-Norvegia, 
brie, jocul dintre Belgia și Olanda. 
Acesta poate fi 
cazul 
lalte 
1973.

pare favorită, în 
care n-au susți-

programat jocul 
iar la 19 noiem-

chiar decisiv în 
unei victorii olcndeze. Cele- 
jocuri se vor desfășura

GRUPA A V-A

singura grupă în care 
un meci.

în

Este
s-a desfășurat nici 
urmează să aibă loc în 1973 între 
Anglia, Țara Galilor

GRUPA A

1. Portugalia
2. Bulgaria
3. Irlanda de Nord
4. Cipru

nu 
Ele

și Polonia.
va-a

2
1
1
2

2
1
0
0

0
0
0
0

o 
o
1
2

5—0
3—0
0—3
0—5

4
2
9
O

CONCLUZIA

O frumoasH execuție tehnică a atacantului sovietic Piskariev (Spar
tak Moscova), care șutează din aer în fața apărătorului spaniol Ovejero 
(Atletico Madrid), în meciul cîștigat cu 4—3 de echipa moscovită, în de
plasare, in primul tur al „Cupei cupelor".

ȘTIRI • REZULTATE
• Disputat la Augsburg, meciul retur 

dintre echipele Bayem Munchen și Omo- 
nia Nicosia, contînd pentru „Cupa cam
pionilor europeni” s-a încheiat cu sco
rul de 4—0 (2—0) în favoarea jucătorilor 
vest-geirmani. Au marcat G. Miiller (2). 
Roth Și Hoffmann. Victorioasă în prima 
întîlnire (9—0), Bayern Munchen se ca
lifică pentru turul trei al competiției.

• tn primul tur al „Cupei Europei 
centrale”. F. C, Bologna — Dynamo Za
greb 2—2 (0—1). Golurile gazdelor au fost 
marcate de Savoldi (min. 58) și Fedele 
(min. 65), iar cele ale oaspeților au fost 
înscrise de Kovacici (min. 2) și Lalici 
(min. 52).

• Rezultate înregistrate în etapa a 
12-a a campionatului 
Z.V.L. Jiltoa — Lokomotiv Kosice 3—0 ;

A. C. Nitra — Slavia Fraga 1—0 : T. Z. 
Trjtaec — Dukla Fraga 1—0 ; V.S.S. Ko
sice — Sklo Union Teplice 1—0 ; Spar
tak Hradec Kralove
1—0. . .....
19 p (din 11 meciuri) : 2. Spartak Tma- 
va — 16 p (din 11 meciuri) ; 3. Z.V.L. 
Jilina

Skoda Plsen
Clasament : 1. Tatran Preșov —

16 p (din 11 meciuri) ; 3. 
— 15 p.

TELEX
cehoslovac :

Cu prilejul unui concurs atletic disputat 
la Budapesta, sportivul maghiar Tegla 
a cîștigat proba de aruncarea discului 
cu rezultatul de 63,86 m. în proba de 
săritură în înălțime, pe primul loc s-a 
clasat Szepesi cu 2,13 m, iar proba de 
săritură în lungime a revenit lui Kalona 
cu 7,71 m.

ATLETII DINAMDVISTI
LA UN PAS DE TITLUL
DE CAMPIONI NAȚIONALI

Se va salva Rapid de meciul de baraj?
în trei orașe ale țării sînt pro

gramate astăzi după-amiază și mîi
ne dimineață ultimele întreceri ale 
diviziei naționale de atletism. La 
finele lor vom cunoaște pe noua 
campioană a țării, ca și formația ce 
va trebui să susțină la Tg. Mureș 
un baraj de calificare împreună cu 
cele două cîștigătoare ale seriilor 
campionatului interjudețean.

La Cluj, Dinamo București por
nește cu prima șansă în întîlnirile 
cu selecționatele Argeș și Cluj. Ar
gentina Menis și coechipierii săi vor 
face cel din urmă pas spre titlul de 
campioană și, sperăm noi, însoțit 
de rezultate valoroase.

In triunghiularul de la Brașov, 
atleții de la Steaua sînt net favoriți
— dar numai în probele masculine
— în meciurile cu Brașov și Timiș, 
formație amenințată de ultimul loc. 
Cunoscînd însă marile slăbiciuni 
ale echipei bucureștene în probele 
feminine nu ar fi exclus să asis
tăm și la unele surprize.

to mod cert insa, cea ma; atrac
tivă dintre intrecer-Je programa» 
este cea din Capitală. Pnn pozitzile 
lor superioare in clasament, forma
țiile C.A.U. și Metalul pot avea 
pretenții de victorie in fa|a sporti
vilor de la Rapid. Dar atleți: mn 
Giulești au dovedit și în etapa tre
cută ambiții mult ma: mari in com
parație cu ultimul loc din clasa
ment, pe care-1 mai dețin Ia aceas
tă oră. astfel că pe Republicii pu
tem fi martorii unor alte surprize.

Iată și clasamentul înaintea ulti
melor meciuri :

1. Dinamo
2. C.A.U.
3. Steaua
4. Metalul 

Argeș 
Brașov 
Cluj 
Timiș 
Rapid

5.
6.
7.
8.
9.

6
6
6
6
6
6
6
6
6

O 
0 
o 
o

6
5
4
3
3 0

O
O
O
O

2
2
1
1

0 +
1 +•
0 +
3 —
3 +
4 —
4 —
5 —
5 —

397
393

VJ

21
127
128
270
158

U
IO

8

a
4
4
2
2

„Era un timp, și nu cu mult în 
urmă, cind onoarea și loialitatea 
erau virtuți în sport și nu obiect 
de ridiculizare. Era o vreme cînd 
atleții își extrâgeau satisfacțiile 
din însăși esența competiției și 
nu doar din cecurile cu care sînt 
plătiți. Pentru că, odată cu infil
trarea marilor afaceri, conceptul 
de sport s-a schimbat în această 
țară".

Ca sâ-ți permiți o asemenea ca
tegorică afirmație și ca ea să-și 
găsească găzduire — în cadrul 
unui adevărat rechizitoriu la a- 
cresa sportului profesionist ame- 
rican — într-o revistă prestigi- 
-i-ă ca „Sports Illustrated", tre
buie. în primul rînd, ca realitatea 
să fie într-adevăr izbitoare și, ta 
al doilea rînd, ca însuși autorul 
să cunoască dinlăuntru această 
realitate. Iată de ce revista new- 
Țcrkeză găsește necesar să înso
țească articolul „Sportul e bolnav 
acum_". cu această prezentare a 
au--—lui. Tom Meschery: „O
fo*tă *tea și antrenor de baschet 
părăsește jocul pe care l-a iubit, 
numai după ce s-a convins că 
acesta se despărțise de loialitate 
și integritate”.

Pcate că multora din lumea bu
și ness-tilui care și-a anexat un 
important teritoriu al sportului 
cin Statele Unite li se va părea 
că rechizitoriul fostului sportiv se 
susține numai pe pilonii unui 
idealism desuet, cu atît mai mult 
cu cit autorul nu se sfiește să-și 
decline înclinația și preocuparea 
sa actuală pentru poezie (avind 
chiar un volum publicat, in care 
baschetul este prezent—) renun- 
țfcd, după o carieră de 11 ani ca 
jscătoc profesionist și antrenor, 
A cn venit anual de peste 30 000 
dciari. De ce? „Era prin 1967—68

Turneul international masculin de hand
bal desfășurat în localitatea olandeză 
Amheim a fost cîștigat de echipa da
neză Efterslaegten. Pe locurile urmă
toare s-au clasat formațiile Eska Arn- 
heim. Swift Amheim. Voest (Austria) 
și Bois Colombes (Franța). în finala 
competiției, Efterslaegten a învins cu 
scorul de 12—8 (7—4) formația Eska Arn- 
heim.

pe 
în 
un

cînd am început să observ schim
barea din baschetul profesionist, 
scrie Tom Meschery. Jucătorii 
n-au nici o legătură cu proprie
tarii cluburilor. Ei știu că sînt pur 
și simplu obiecte personale ale 
stăpînului. Proprietarii gîndesc: 
„îl am pe Wilt Chamberlain, 
Karrem Abdul-Jabbar. Sînt 
posesia mea. Pot merge la
cocktail și să vorbesc despre a- 
cești țipi ca despre niște pioni". As
tăzi, proprietarii nici nu sînt in
teresați în sportul propriu-zîs. Ei 
nu-și plătesc jucătorii pentru ceea 
ce fac în folosul echipei, ci pen
tru valoarea lor publicitară și de 
relații publice. Agenții constituie 
un alt simptom al febrei. Ei, de 
pildă, împrumută tinerilor din co
legii bani sau le oferă haine, 
chiar automobile, în schimbul 
dreptului exclusiv de a le nego
cia contractele, asigurindu-și, ast
fel, cel puțin 15 la sută din sumă. 
Noi dezumanizăm sportivii, con- 
diționindu-le Îmbogățirea de va
lorificarea talentului. De tineri, 
încă din ligile inferioare, ei sînt 
programați (n.r. — ca niște com
putere) să creadă că victoria e 
totul. Dar aceasta e departe de a 
însemna totul... Fotbalul american 
e comparat cu războiul. într-un 
sens se poate extinde această afir
mație la toate sporturile. Oricum, 
însă, sportul e astăzi bolnav".

Aceasta e concluzia unui poet, 
care din turnul său de fildeș nu 
cunoaște realitatea ? Nu, ea este 
exprimată de un tînăr care a 
trăit și trăiește în mijlocul unei 
realități deformate și deformante: 
sportul profesionist

Concursul internațional de sărituri ea 
schiurile, desfășurat pe o tramfrtrlînă de 
material plastic, la Lfubliana, s-a în
cheiat cu victoria sportivului iugoslav 
Ștefanele!; care a avut cea mai bună 
săritură de 52,53 m. EI a totalizat S73 
puncte, fiind urmat în clasament ae 
austriacul Bachler   221.5 p, italianul 
Bazzana — 221,1 si austriacul Schnabel 
— 215 p.

A început turul ciclist al Mextcutaf. Fri- 
mele două etape au fost câștigate de 
elvețianul I. Schmîd, care conduce de
tașat în clasament. In etapa a doua* 
disputată pe traseul Juan del Rio-To- 
luca (159 km), Schmid a reaEzat tim
pul de 3h 54:10. Pe locul doi a sosit co
lumbianul Rafael Antonio. Iar pe locul 
trei Italianul Luciano Conati.
a *

Cursa cicliști de șase zile, desfășurată 
pe velodromul acoperit din Dortmund, 
a revenit perechii Sereu (Belgia). Van 
Lancker (Franța) care a parcurs în 
de ore 2 659,400 km. Pe locui doi s-a 
clasat cuplul Schulze. Kemper (<R.F..G.)k 
Iar pe locul trei perechea olandeză Dur- 
yndam. Pijnen.

în turneul Internațional tte tenis (pro
fesionist) de Ta Essen, s-au jucat parti
dele din optimile de finală. Iată rezul
tatele : Newcombe — Dibley 6—3. 6—4 » 
Lutz — PassareU 6—3. 6—4 : El Shafei1— 
Riessen 6—2. 6—2 ; Richey — Drysdale 
7—5, 6—3 : Ashe — Emerson 6—2. 6—2 î 
Bungert 
dublu 
Dibley 
rechea

Cox T—6, 
bărbați, Roy 
au învins cu 
Nîkoia Pitici

6—4. în proba de 
Emerson și Colin 
6—7. 6—2, 6—4 pe* 
— Alan Stone..

turneul internaUo*

Paul SLAVESCU

BOGAT SEZON „INDOOR PENTRU TENISMENII NOȘTRI
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După trei ruiuTe. în ______ ________
nai de șah „Memorialul Cigorin“. care 
se desfășoară ia Kislovodsk, conduce 
marele maestru sovietic Leonid Stein 
cu 2 puncte și o partidă întreruptă. La 
turneu participă 16 mari maeștri și ma* 
eștri internaționali.

Tenismeni! noștri vor avea un se
zon „Indoor" deosebit de bogat în 
competiții. Atît între hotarele țării, 
cît și dincolo de acestea, ei vor fi 
prezenți în numeroase turnee și 
meciuri, programate pe terenuri a- 
coperite, integrîndu-se — parcă mai 
mult ca altă dată — 
principiile tenisului 
nu cunoaște pauze 
Deci, precizăm de 
vom urmări în evoluțiile lor în săli 
și stadioane de iarnă nu numai pe 
primii noștri ași ai rachetei, Ilie 
Năstase și Ion Țiriac, ci și pe cei
lalți jucători fruntași, ca și pe cîte
va dintre jucătoarele noastre.

Vom începe prin a enumera, mai 
întîi, datele principale ale sezonu
lui competițional intern de sală 
1972—73. Primul concurs este pro
gramat la sfîrșitul ultimei luni a 
anului — „Cupa 7* ~
(17—23 decembrie), 
pa Unirii" (15—21 
cursul național de 
bruarie) ; „Cupa 8 
bruarie—-4 martie) ; 
(date încă nefixate), 
ză ca întrecerile 
concurs național pe 
să se desfășoare nu 
pitală, ci și într-unul 
șe din provincie.

Numeroase vor fi participările 
renismenilor noștri la întrecerile in-

într-unul din 
modem, care 

între sezoane, 
la început, îi

30 Decembrie" 
Urmează : „Cu- 
ianuarie) ; Con- 
sală (12—18 fe- 
Martie" (26 fe- 

; „Cupa Steaua"
Se preconizea- 
tradiționalului 
teren acoperit 
numai în Ca
sau două ora-

ternaționale „indoor". Ilie Năstase 
și Ion Țiriac sînt înscriși la ultime
le concursuri din cadrul Marelui 
Premiu-F.I.L.T., suita cărora începe 
de săptămîna viitoare. După Paris, 
urmează Stockholm, Nottingham, 
Londra și — ca încheiere — Bar
celona. Ultima etapă este „Turneul 
campionilor", rezervat primilor 8

Elsie de menționat că pe lingă cei 
doi supercampioni ai noștri, vor fi 
prezenți in marile întreceri și doi 
reprezentanți ai tinerei generații 
de tenismeni români, numele că
rora urmează să fie stabilit.

Jucători din al doilea eșalon vor 
evolua la două turnee apropiate ca 
dată. Este vorba de concursul de

• Concursuri
• Finiș in
• „Circuitul

pe teren acoperit, in București și provincie

american" va incepe la 3 ianuarie
• Echipa României debutează in

clasați în întregul circuit, ocazie 
festivă pentru cei mai buni tenis
meni de sub egida federației inter
naționale de a-și lua rămas bun de 
la sezonul ’72.

Seria marilor concursuri de sală 
se reia imediat după venirea nou
lui an. Este vorba despre așa nu
mitul „Circuit american", al cărui 
program se întinde pe durata 
aproape trei luni, cuprinzînd 
mai puțin de 18 turnee. Start 
3 ianuarie la Baltimore — finiș 
sfîrșitul lui martie, la Washington

de 
nu 
la 
la

competiția europeană de sală

Ia Sofia (12—17 decembrie), orga
nizat de clubul „Akademik", pre
cum și de cel din Franța, care în
cepe la 28 decembrie. Sînt de reți
nut apoi două întîlniri internațio
nale de juniori (masculin și femi
nin), cu reprezentativele Ungariei 
și Cehoslovaciei.

Sezonul internațional „indoor" ne 
rezervă și o adevărată premieră. 
Este vorba de debutul echipei de 
seniori a României în tradiționala 
competiție europeană dotată cu 
„Cupa regelui Suediei", adevărat

campionat continental de sală. Pri
mul meci, în Danemarca, la Copen
haga (11—12 noiembrie). Lotul nos
tru reprezentativ, pentru această 
competiție cuprinde pe următorii 
jucători : V. Marcu (campion na
țional), I. Sântei, D. Hărădău, T. 
Oriei, S. Mureșan, V. Sotiriu și TT. 
Marcu. Toți aceștia, sub conducerea 
antrenorilor C. Chivaru și V. Seres- 
ter, participă în aceste zile la un 
program de pregătire pe parchetul 
sălii din Hunedoara.

Pentru încheiere, o mențiune și 
pentru întreceri de tenis programa
te în luni de iarnă, care se vor des
fășura însă dincolo de porțile săli
lor. Este vorba, bineînțeles, de acele 
turnee organizate în țări cu climă 
caldă, primele date din calendarul 
competițional în aer liber ale anu
lui 1973. Fără a anticipa în amă
nunt participările noastre la aceste 
concursuri de uvertură, putem a- 
nunța că se studiază înscrierea mai 
multor jucători și jucătoare, în cir
cuitele de turnee dîn India, Afriia 
și Australia.

Deci — așa cum am scris în pri
mele rînduri ale acestei succinte 
avancronici — vom avea mai multe 
vești interesante din tenis, încă din 
primele luni ale sezonului sportiv 
’73.

Campionatele mondiale de golf (rezer
vate echipelor de amatori) au luat sfir- 
șit pe terenurile clubului Olivos din 
Buenos Aires, cu victoria selecționatei 
S.U.A., care a totalizat 865 puncte. 
locurile următoare s-au clasat formați
ile Australiei — 370 p. Republicii Sud- 
Africane — 878. Spaniei — 379 p, Argen
tinei si Noii Zeelande — 334 p, Cana
dei — 839 p, Japoniei — 891 p, Franței — 
903 p etc. La actuala ediție a competi
ției au participat 32 de țări. Cel mal 
bun rezultat individual a fost obținut 
de sportivul australian Anthony Gres
ham. cu 825 puncte.

La Edinburgh

NĂSTASE ELIMINAT
IN SEMIFINALE!

Rd. v.

EDINBURGH, 27 (Agerpres). —* 
Turneul internațional de tenis pen
tru „Cupa Dewar" a continuat cu 
disputarea sferturilor de finală ale 
probei de simplu bărbați. Campio
nul român Ilie Năstase l-a învins 
în trei seturile vest-germanul Jur
gen Fassbender : 6—4, 2—6, 6—4.. 
Ray Moore (R.S.A.) l-a eliminat cu 
6—4, 6—3 pe J. Lloyd (Anglia). Alte 
rezultate : P. Cramer (R.S.A.) —. 
Weatherley (Anglia) 7—6, 6—4 j 
Warboys (Anglia) — Mendoza (An
glia) 6—4, 7—5.

în semifinale, Ilie Năstase a fost 
surprinzător învins de tenismanul 
sud-african Pat Cramer, căruia i-a 
cedat cu 4—6, 3—6. (N.R. Turneul 
de la Edinburgh nu contează in. 
clasamentul Marelui Premiu-. 
F.I.L.T.).
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