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Semnalele meciului de fotbal cu Albania o cer
De la începutul lunii studenți ai 

Universității din Timișoara sînt pre- 
zenți zilnic pe ogoarele fermei Ce
nad 10 de pe lingă I.A.S. Sinnicolau 
Mare și ale I.A.S. Șag-Timișeni. La 
Cenad 10 lucrează băieții, la Șag- 
Timișeni fetele.

Aproape 650 de studenți și studen
te din anii I și II își aduc un sub
stanțial aport la operațiunea de strîn- 
gere a recoltei, în speță a celei de 
porumb, înscriindu-se în acest fel în 
efortul general al poporului nostru, 
de a aduce cît mai repede bunurile 
agricole în depozite și hambare. Este 
un efort generos, așa cum este el ca
racteristic tineretului patriei, este o 
dovadă concretă a hotărîrii, a promp
titudinii cu care constructorii de inli
ne ai socialismului și comunismului 
au răspuns la această largă acțiune 
de muncă patriotică.

Și la Cenad 10 și la Timișeni stu
denții din orașul de pe Bega au fă
cut o treabă bună, situîndu-se întot
deauna printre fruntași la strîngerea, 
încărcarea și depozitarea porumbului. 
Asistentul Sched de la Facultatea de 
educație fizică a Institutului pedago
gic, care a condus brigăzile de stu
denți, ne-a vorbit în termeni elog:- 
oși despre felul cum au înțeles să 
se achite de obligațiile asumate stu
denții sportivi Gh. Preoteasa și L 
Mitan (rugby), H. Scbrauer, V. Tim-

40 TONE DE STRUGURI 
CULEȘI DE ELEVII 

DIN FOCSANI
Școala generală nr. 7 din Focșani, 

școală cu program special de educa
ție fizică, și-a înscris numele — în 
această capricioasă toamnă — prin
tre unitățile școlare fruntașe din ju
dețul Vrancea în campania de recol
tare.

Echipați cu pelerine, cu cisme de 
cauciuc, timp de aproape couâ sâp- 
tămîni elevii sportivi ai școlii au cu
les struguri din vii în care apa nn 
s-a retras încă, salvînd de la alte
rare aproape 40 de tone aparțmtad 
C.A.P. Focșani. Pentru modul în care 
au lucrat, ei au primit felicitări din 
partea tov, Zenovie Moldovan, prim 
secretar al comitetului municipal de 
partid.

Printre cel ce s-au evidențiat la 
această acțiune au fost Marcel Bas
ma, Octavian Gbilț, Emilia Driguiia. 
Puia Vulcan, Lidia Groza, Coraefia 
Gheorghe, Ștefan Poli, fotbaliști; vo
leibaliști și gimnaști ai acestei școiL

Aurelian AXENTE-coresp. județean

pu șl I. Gauck (handbal), I. Șchiopa, 
M. Bojin și M. Dașcu (fotbaÂ.

în sprijinul laborioasei activități a 
studenților timișoreni care au lucrat 
la Cenad 10 au fost prezenți s> asis
tenții N. Mihăilescu și Hertzeg.

Cuvinte de laudă au fost rostite si 
despre contribuția studentelor care 
s-au aflat la Șag-Timișeni, sub l'.:n- 
marea unor cadre didactice, printre 
care lectorii Doina Marcuș, Eug-a 
Nagy, Ana Morun și Rozalia Magia.

„Conducerea I.A.S. Șag-TinaiăeB. _
ne spunea tovarășul Nagy — a apre
ciat eforturile studentelor din cvo- 
trul nostru universitar și ia mod dca- 
sebit ale unor sportive ca Xaflre 
Ibadula. Georgeta Frundai-a. Virp» 
Stamatopol, Ileana ștefaa și Tercza 
Viuzac, toate baaăafiste traaaașe. 
N'u-i mai puți» adevărat că----- g1-
de hărnicie al acestor sportive a caa- 
stituit un puternic iaiboW și pcaaru 
alte colege mai tinere ia spart, n i 
Puțin cunoscute, grei smdatl. de a-e 
înzeci eforturile și de a ae afla *s
patriotice. Este vorbe de 
lista Doina Moldovan, de ~iL frip
tele Viorica Maneta. Irmgard r<«eer. 
Mariana Dtdcă * Efisabeta Sd^te*.

Confirmări despre -aet-
portare ta acțiunea ce r_-Lnge-e a 
recoltei a stodentrior y scseemelcr 
Universității timlsceeae me-ez frec 
fienta și de cant «ate. Vteflate 
Prinz. decanul r».—'-Spr de esuea- 
pe fizici Acesta -e-a tasoauac vt- 
odată faptul că smoengri rtr răapande 
ta continuare present ia această ac
țiune ce o mare ieyaa ■—--s nsea-a.
care ae face să ae saaaons • **

barat cele cnsectrve dse r I r gî

wlnrifWa « mai bâae 6a*ed pe», 
tn a aa Hsa pe eâap aăo an teb 
*e paramb. becateăe roade de >igu 
■e ș> tracic.

rd sc neea--tam tare rescas am-

«1 acraipe MB de sporuri de perfor- 
aaagă. maeesd «Meriți» antrenori (t 
raire de eemaaeerv ale rfrubur-Ecr Dc- 
r.rrc B~asrv- Ha.' rrhj-se efortul ti

.................. , . . ,

ac nurri-a «ir- și dâdpunat ia
strfn<erța * ariaprwmva rect ’.teri Ma- 
. rtrw se afriau ăcțâ o etapă grea 
stemotară dar efortul de A —.
sa s a rusenmn pe ager »i —a

aamannr n*at2» In** Caha Kbn
—ă p sagacea*

soc taaspuam națacma—

ace ae pared * r'ufanii flnaea 
stat a aAtnac pe tac areștt. ♦ceru 
ăenBOCrtx lor -r-;rmr-e-
Xaor crcă

Dar ruaatn» spcrrrrEor «aer 
kt aoasae ele peru-a a ajuta la «crrix— 
an.1 ta £ or ju_tarea recita* «**- S»
•tyC. St f me de etevt. ae »n>- 
âmtt =»z ne angi.ac: a- >rr_rru-ă 
ea ur- k ea e * ~inti* ds

far sta te-wr? & tecreeta fl te •-

«Un

FOTBALIȘTII PLOIEȘTEM DAL AJUTOR 

LA STRIXGEREA PORLMBLLLI

zer?

La Pitești, acțiune de mare interes

FESTIVALUL SPORTULUI
FEMININ

Nu ne este dat să auzim prea 
des, din cauza rarității cu care 
sînt organizate, despre competiții de 
amploare care să fie adresate în 
exclusivitate fetelor și tinerelor fe
mei. Firesc, deci, să ne îndreptăm, 
spre Pitești — capitală județeană 
care se face de cîtva timp teatrul 
unor interesante inițiative sportive 
— pentru a asista la prima ediție 
a festivalului sportului ’feminin din 
Argeș, faza finală. După cuvintul de 
deschidere al tov. ing. Elisabeta Si- 
mionescu, vicepreședinte al Consi
liului județean al sindicatelor, sîm- 
bătă și duminică, pe mai toate ba
zele sportive ale orașului, la stadio
nul atletic, la popicârie, pe stadio
nul din Trivale sau la Sala spor
turilor, fetele și-au disputat pri
mele locuri la mai multe discipline : 
handbal, tenis de masă, volei, po
pice, șah, fotbal, ciclism și cros. 
Duminică la prînz, precedată de de
filarea concurentelor, a avut loc, în 
Sala sporturilor, festivitatea de pre
miere, în cadrul căreia au fost acor
date cupe, diplome și diferite ma-

ARGEȘÂN
teriale sportive celor mai bune e- 
chipe și sportive. Au urmat apoi, 
frumoase demonstrații de gimnas
tică artistică și sportivă susținute de 
cîteva componente ale loturilor na
ționale respective (dintre care n-au 
lipsit Elena Ceampelea. Mariana 
Preda, Alina Goreac, Anca Griro- 
raș) și o formație de gimnastică 
artistică a Facultății de educație 
fizică din cadrul Institutului peda
gogic din Pitești. A luat cuvintul in 
încheiere, președinta Comitetului 
județean al femeilor, tov. Elena 
Mateescu.

Se poate spune, așadar, că orga
nizatorii au acordat întreaga loc a- 
tenție și au creat posibilități orga
nizatorice optime desfășurării între
cerilor (de la cele mai bune baze 
sportive puse la dispoziție, pînă la 
arbitri calificați și la asistența me
dicală) asigurindu-se, în același 
timp, și un cadru festiv agreabil.

Radu T1MOFTE

(Continuart tn pag. a 2-aj

SEZONUL 1973 AL REPREZENTATIVEI TREBUIE
ANGAJAT DE PE ALTE POZIȚII Șl CU FORTE NOI

'liderea scorului

VICTORIA POLOISTILOR 
DE LA RAPiD

ESTE REGULAMENTARĂ... 
...iar greșelile de arbitraj 
nu scuză erorile jucătorilor 

t de la Dinamo
Și iată că minunea s-a întîm- 

plât; echipa Dinamo București, ne
învinsă în campionatul țârii din iu
lie 1962, a fost nevoită să guste 
și ea din amara cupă a înfrîngerii. 
Așa vor spune poate cei mai 
puțin avizați, care știind câ forma
ția’ dinamovîstă, compusă în exclu
sivitate din jucători internaționali, 
nu poate ceda în mod normal nici 
unei alte echipe din prima divizie. 
Lucrurile nu stau însă chiar așa. 
Ne-o dovedesc rezultatele extrem 
de strînse, pe muche de cuțit, în
registrate în disputele Dinamo — 
Rapid, atît în actuala ediție, cît și 
în cea trecută. Să ne amintim doar 
că în primul joc oficial din acest 
an între cele două formații, Rapid 
(în a cărui alcătuire intră mai 
mulți jucători cu mare experiență 
Ca Mureșan, C. Rusu, Culineac, Ță- 
ranu, Băjenaru sau Szabo) a con
dus cu 4—3 pînă în ultimul mi
nut, campionii restabilind egalita
tea in extremis.

De data aceasta însă, în meciul 
de duminică, dinamoviștij nu au 
mai putut salva o situație extrem 
de critică (gol primit în ultimele 
secunde, la scoru] de 2—2) și au 
foet nevoiți să iasă din bazin și

Cornel Rusu, unul dintre cei mai 
buni jucători ai feroviarilor în ac- 

tualul turneu final

să strîngâ mîinile adversarilor. Pe 
linia slabelor evoluții din această 
toamnă — șj iată că unele rezul
tate înregistrate în „C.C.E." nu 
sînt de loc întîmplătoare (4—4 cu 
Amateur Duisburg și 3—3 cu Po- 
lytechnik Londra) — Kroner și 
coechipierii săi au făcut din nou 
mari greșeli, pierzînd fără nici un 
fel de scuză. Poloiștii din Ștefan 
cel Mare au comis eroarea de a

A. VASILIU

{.Continuare In pag. aia)
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SA FIE CATEGORIA A Il-a
DE CLASIFICARE UN PRAG PREA
ÎNALT PENTRU UN ABSOLVENT

DE ȘCOALA SPORTIVA?

•-

referindu-ne la 
Motivul cel mai 

jorare îl reprezintă CÂDE-
GRfP a selecționatei. Am 

i un fenomen general 
sxj trebuie tratat cu ușu- 

ui simplu acci- 
i Antonescu, 
fotbaliștii ex

odus otita sa- 
i, cit și cei 
cobori: Cu o 
c; fârâ sâ 

see sâ o facem 
adversarului, de

rie către echipa noastră.
Foto : Dragoș NEAGU

formula __ ____________
puternic

O justificată exigență cere corelarea re
zultatului unei întreceri sportive cu tactura 
jocului practicat, raportat la un end cit 

mai ridicat, lată de ce acest 2—0 cu ec- pa Al
baniei in preliminariile C.M. de fotbal ESTE Nt- 
MULTUMITOR, NU ATÎT CA SCCR, CI, IN PR- 
MUI. RIND, DIN PUNCT DE VEDERE AL VA
LORII JOCULUI PRESTAT DE ECHIPA NOASTRA 
NAȚIONALA. Deși formula obișnuită a fost dez
membrată prin lipsa unor titulari, deși starea tere
nului a produs dificultăți, lotul reprezentativ de 
fotbal AVEA DATORIA SA SE COMPORTE LA 
UN NIVEL MAI RIDICAT, să dovedească astfel că 
stimează bunele condiții pe care le are la dispo
ziție și încrederea ce i se acordă de sutele de 
mii de iubitori ai fotbalului din țara noastră.

DIN PĂCATE ECHIPA NAȚIONALĂ NU A REU
ȘIT SA SE RIDICE DEASUPRA LIPSURILOR OB
SERVATE ÎN ACEST CAMPIONAT, SLABA PRE
GĂTIRE FIZICA, atît de evidentă în a doua parte 
a meciului cu Albania, ORIENTARE TACTICA DE
FICITARA Șl INEFICIENTA.

Carențele de mai sus se datoresc în primul 
rind ATITUDINII SUPERFICIALE FATA DE PREGA- 
TIRF, DISCIPLINEI ȘUBREDE, NECONTINUITaTII 
PROCESULUI DE INSTRUIRE Șl DE CREȘTERE A 
UNOR ELEMENTE VALOROASE, situație care duce 
în cele din urmă la mari dificultăți in alcătuirea 
unui lot reprezentativ de fotbal omogen ca va
loare.

lată ceea ce este neapărat nevoie să se în
drepte pînă în luna aprilie a anului 1973, cind vor 
fi reluate jocurile din grupa a IV-a a C.M. de 
fotbal in care concurează la calificare echipa 
României.

DAN GRECU - EVOLUȚIE BUNĂ LA BARCELONA
După cum s-a mai anunțat, cam

pionul absolut de gimnastică al 
țârii noastre, Dan Grecu, a evoluat 
zilele trecute la Barcelona în tra
diționalul „Memorial Joanquin Blu- 
me-*. întrecere care a reunit cam
pioni naționali din mai multe țări 

a 
ocu- 

IlI-lea 
55.05 
(Po-

europene, 
avut o 
pind în 
la
P- .loniai, clasat pe primul loc cu
55.75 yi Robert Bretscher (Elveția)

tsaiiiîBe

Gimnastul 
comportare 
final

î--Je ra-
Jta si ai

efe "■.2-

C
Crișa

*
Ahele,

român 
bună, 

locul al 
individual compus cu 
după Andrzej Szpjna

— locul II cu 55,70 p. De aseme
nea, și în clasamentul pe aparate 
Dan Grecu a realizat evoluții me
ritorii, situîndu-se de trei ori în 
primele trei locuri. La unul din 
aparate el s-a clasat chiar pe pri
mul loc : cal cu minere, probă în 
care a obținut 9,25 p. La paralele 
sportivul român a fost al doilea 
(9,30) iar la inele al treilea (9,30).

Presa sportivă spaniolă a avut 
cuvinte de laudă la adresa lui Dan 
Grecu, subliniindu-i contribuția la 
reușita spectacolului sportiv.

IN DIVIZIA A LA BASCHET

V

FAVORITELE ÎNCEP SĂ SE DESPRINDĂ

? to< frațiijg Dsnvr..“.se se
efccice

cocnpoosițxăoc tar.
Iul îocxxlixi pr>ctioi eiu-fc——
•ame IXnamo, Steana
lea Cluj, pe care <ie pe
yatem considera prinel pa-

Du occ despre ețrnmia șoslîbx sperai"-îx caiixatea tar oe oept- 
ale performanței. Răsțxxnd 

el-e. sau ti scopului pentru care 
zj f»î meate ?

Un recent «oedaj.
tedra de educape f Jîcâ a Însetatului 
goiitehnie din Timisaara. ne va edi
fica într-o bună măsuri. Despre ce 
este voite?

In dorința de a avea candidați 
pentru examenul de admitere, te
meinic pregătip la materiile de spe
cialitate. dar și pe plan sportiv. In
stitutul politehnic din Timișoara a 
solicitat. în scris, conducerilor unor 
școli sportive dintr-o serie de județe, 
să precizeze dacă au. în perspectiva 
anului 1S73, tineri dornici si capa
bili sâ se prezinte la un concurs 
de intrare într-una din facultățile 
institutului. Pe plan sportiv, condi
ția era următoarea : VIITORII AB
SOLVENȚI SA POSEDE CEL PU
TIN CATEGORIA A II-A DE CLA
SIFICARE. _ 
deschis, 
mare.

: îb*

VU-

nu

au

Ceea ce. să recunoaștem 
reprezintă o cerință prea

Secția sportiv 
oin Blaj : .Jia

Sigur, e-te m 
.na sint, nu i 
resc“. Astăzi, c 
știent luptă di 
se autodepaseas; 
zut câ tinerii 
nu doresc sâ se 
meze cursurile ♦ 
țamînt 
tigiu.

Adevărul este altul: elevii din școlile 
susmenționate vor absolvi în primă

supe

★ Ttberiu STAMA

idate la locurile premiate 
naxulut Desigur, prin a- 
rmatie nu vrem să di- 
in meritele team-urilor 

LCJLF. si Voința București care, 
prin startul deosebit de bun. au 
acumulat puncte prețioase și. in 
același timp, și-au creat un climat 
moral propice obținerii și pe viitor 
a unor rezultate favorabile.

De altfeL In legătură cu pregă
tea tururor echipelor trebuie spus 

că acum, după trei etape, se vede 
clar că antrenamentele ce au pre
cedat campionatul nu au fost su- 
f.cente, nu au avut volumul și in
tensitatea necesare aducerii lor în 
formă chiar de la debutul compe
tiției. De abia de acum, în cea de 
a treia săptămină, formațiile se 
pun pe picioare, realizînd „din 
mers* potențialul valoric necesar 
diriziei A. Faptul nu constituie o 
noutate, deoarece, din păcate, ei se 
repetă aidoma de ani și ani de 
zile. Dar, așteptăm ca măcar de 
acum înainte să vedem o evoluție 
ascendentă, reflectată în capacita
tea fizică a jucătorilor, în spori
rea gradului de tehnicitate în mî- 
nuirea balonului, in precizia tot 
mai mare a aruncărilor la coș, în 
ritmul rapid al acțiunilor.

Dintre toate aceste elemente, ac
tualmente cel mai deficitar ni se

D. STANCULESCU
fost răspunsurile școlilorCare 

sportive solicitate sau ale secțiilor 
sportive ale unor licee de cultură 
generală ?

Cu' o singură excepție — negative. 
Excepția — secția sportivă a Liceu
lui nr. 1 din Caransebeș, de unde a 
venit răspunsul : doar trei elevi,
viitori absolvenți (doi voleibaliști și 
un baschetbalist) se încadrau în ce
rințele stabilite prin adresa Institu
tului politehnic din Timișoara în 
alte discipline, în schimb, în atle
tism sau în gimnastică, nimic...

Celelalte școli solicitate au oferit 
două genuri de răspunsuri ; unele 
au răsouns direct, precizînd lapi Iar 
NU AVEM, NU SÎNT tineri cu cate-

(Continuare In pag. a 2 al (Continuare In pag. a 2-a)

FINALELE CAMPIONATELOR
DE CROS, LA ORADEA

Din lungul șir al campionatelor 
republicane care au figurat anul 
acesta în calendarul competițiilor 
atletice a mai rămas de disputat 
doar unul: întrecerile finale la

cros (seniori și juniori), individual 
și pe echipe. Competiția se va des
fășura la sfîrșitul acestei săptămîni, 
la Oradea.

Va fi coș? Aruncarea lui Tiidossy (I.C.H.F.) este urmărită ae Czmor și 
Mănăilă, Fără din derby-ul l.C.H F. — Universitatea Timișoara 

Foto ! T. MACARSCHI
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HANDBAL TE NIS
STEAUA DINAMO BUCUREȘTI

Ne aflăm în fața ultimei etape a pri
mului tur, in aer liber, din cadrul cam
pionatului. masculin,, divizia A, așa in
cit runda programată joi după-amiaz» 
poate avea un caracter hotărîtor, mai 
ales in privința ierarhiei din partea de 
sus a clasamentului. Subliniem acest 
lucru întrucît este cunoscută predilecția 
multor echipe de a juca in Sălă, prin
tre ele afltndu-se și campioana țării, 
steaua. Cu atlt mai mult întilnirea din
tre steaua și Dinamo București, care 
are loc joi, pe terenul Dinamo.' înce- 
Pînd de la ora 15. suscită un interes 
crescut, cu cît și formația antrenată de 
Oprea Vlase se simte mai în largul ei 
atunci tind evoluează pe parchetul unei 
săli. Deci, derby-ul acestei ultime runde 
• n aer liber este de natură să hotărască 
zestrea de puncte a celor două formații 
care urmăresc surprinzătoarea cursă a 
Universității București, înaintea intrării 
In primul tur de gală.

Dinam trviștii. destul de Inconstanți 
plnă duminică, au reușit, fn fine să-și 
regăsească vigoarea și forța de altădată, 
practicfnd în compania redutabilei for
mații care este Independența Sibiu un 
:x plin de promisiuni, complex șl bine 

,pus Ia punct, atît în compartimentul o- 
fenșiv. cit și In cel defensiv. Faptul că 
si icătrxii de 9 m ai teamulut dinam o- 
'-•.st au dovedit în etapa de duminică 
o revenire fermă, susținînd cu brio 
munca extremelor și a pivoților face 
ea... _fo«tul“ derby cu Steaua să fie 
ajteptat cu același interes, reactualizând 

je confruntare ce ne-a oferit întotde— 
țurza probe de dîrzenie. angajare dep'. - 
<it. tehnică șl spectacol.
I HandbaliștU de la steaua, aflap !r- 
tr-un vizibil impas — așa cum ru ' 
s-a mai tntfmplat de fnuîtă vreme — 
eu realizat duminică o victorie m crea 
teonvîngătoare In fața Trotuscîui. 'tr 
Xirmînd încă o dată eclipsa lor pre' - 
Eită de formă. Credem. însă, ea Mfl 
nirea cu Dinamo București >-
creat mereu pnobtane ti v» -are J 
Se mobilizeze și să revină la r. v-?_: s 
valoarea de care dispun.

In sfirșit, runda de Jo8 pmgrsmează '* 
Cluj un meci extrem de import*.-.' 
,ckre opune Universității cluj — aflat* 
,4n momentul de față pe un surprinză
tor loc 8 ta clasament _ pe SCaacr 
Baia Mare. Este de așteptat ea aces: 
meci să aducă o digpută foarte Intere
santă, întrucît clujenii au mare ne— 
de cele două puncte pentru a se d-păr- 
ta de zona periculoasă, iar bălmărerJ 
trebuie să-și asigure șl ei o zestre e«t 
•nai bogată, sezonul de sală eonven—- 
|du-le mai puțin, după attta timp de 
levoluție în aer liber (ne referim la 
(cele două campionate petrecute fn d - 
-Vizia B).

Lidera clasamentului. Universitatea 
București, joacă la Brașov eu Dinamo. 
Meciul a fost dintotdeauna greu pentru 
bucureșteni și n-ar fi exclus ca surpriza 
etape} să se realizeze acolo. UltimeU 
două confruntări ale rundei opun in
dependenței Sibiu pe Voința București 
și Politehnicii Timișoara pe TrotușuL

Horia ALEXANDRESCU
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Divizia
CONFECȚIA-UNIVERSITATEA IAȘI 11-11

Duminică s-au disputat partidele din 
cadrul ultimei etape a primului tur din 
cadrul diviziei B. In centrul atenției s-a 
aflat derby-ul seriei I feminine, care * 
opus echipele Confecția București și 
Universitatea Iași, meci încheiat eu sco
rul de 11—11.

început îti nota de dominare a bucu • 
reștencelor, care joacă larg, preferind 
incursiunile pe extreme, meciul îmbra
că pînă la pauză un caracter de netă 
dominare a fostei divizionare A. Grație 
evoluției bune a jucătoarelor Mihoc șt 
Adochiței, confecția conducea la pauză 
cu 7—5. în repriza secundă, însă, hand
balistele din iași bine dirijate de Do
rina stamatln, încep să închege acțiuni 
spectaculoase, subtile, egalînd (7—7: 
min. 30) și prelujnd surprinzător eon - 
ducerea cu două goluri : 9—1 ! Vizibil 
inhibate, textilisteie nu ma< reușesc să 
se redreseze declt înspre finalul întîl- 
nlrii, cînd fac eforturi serioase pentru 
a egala (10—10) șl a prelua Conducerea 
(11—10: min. 48). Ultimele două minute 
slnt pline de tensiune, ambele echipe 
ratează contraatacuri clare, dar oaspe
tele egalează in extremis, în min. 50! 
Principalele realizatoare: Bidlac (4) și

ACochltei (Z) — Co-tȘeevj 
Șerban (5) și D, -
trst foarte bine C- 
C. H.AREA — cores

i**ă și celelalte 
Seri* I: Voința Bt 
Constanța 1»—* l«—41 
IGEX 11—8 (8—51, V
Constructorul Bucurega 4—5 
Construcții — Voința Cra ra 
Seria a n-a: Const. Bata 
Sparta Mediaș u—« <5—o' 
ghîșoara — Jiul Petrrexn n 
Chimia Făgâ.-as — U- - r 
8—« (8—1). Teba A rec: - i.
7—lî (Z-O; MASCULIN. Sena 
nomia lași — Refeezl Ster 
O—te. Unire, simea CkMaaa 
Bacău ZZ—u ns—r S.C Ba 
pid Burureșt 99—U *—« 
eău — Pcl.'j2t—ra Cărau t 

A S A. Sat;
fl. Banacz. 

Gloria Arad 11—41 re— 
— Constructorx OtaUM
Metalul Copaa 3Ccă — AS* 
U—18 (
Flglra*

__ _ — Patrii 
Seria a n-a : 
Lovrin «—» ti 
ra — r
Reșița
<11—51,
Mureș
Chimia

3K3 *

h» ir!
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Perspectivele sezonului „indoor" TENIS DE MASA ■

BASCHET
(Urmate din pag. t)

pare ritmul în care se mâi desfă
șoară multe partide. ESte drept, 
nu pe tot parcursul lor, dar osci
lațiile ne determină să credem că 
încetinirea tempoului se datorează 
unei alte lacune a baschetbaliștilor 
divizionari și anume : rezistența 
în regim de viteză. în majoritatea 
meciurilor de sîmbătă și duminică, 
am văzut echipe Care au fost ofen
sive timp de 10—15 minute, pen
tru ca în finalul partidei respective 
să cedeze inițiativa (cazul forma
ției Universitatea Timișoara este 
elocvent în acest sens). Poate că 
este prea devreme pentru a fi ca
tegorici, dar, totuși, cazurile de 
abandonare a intenției de joc a- 
gresiv și rapid, sînt prea frecvente 
pentru a se datora doar unor „că
deri de moment" sau unor indicații 
tactice. Să așteptăm, însă, ți eta
pele următoare pentru a ne con
vinge dacă antrenorii și elevii lor 
au înțeles că doar jocul modern, cu 
atrîbutele-i bine cunoscute (com
bativitate, agresivitate, i 
ment fizic, ritm dinamic) 
premisele obținerii marilor 
tate.

NOUL REGULAMENT 
SUFICIENT CUNOSCUT?

Cîteva discuții purtate pe 
și în tribune ne determină să fa
cem unele precizări în legătură cu 
modificările regulamentului de joc, 
aprobate de F.I.B.A. Cu prilejul 
Congresului ținut la Miinchen și

angaja- 
creează 

■ rezul-

ESTE

teren

FAVORITELE 
aplicate in art-jals a re 
natului nocrm națlM*L <
cea mai important, te ntel 
disputa pentru tzăngt ao* 
Conform noului regula: 
ce mingea a atins iaaM 
veni în luptă și at»c*rt*i 
torul (și nu doar apiri 
vociferau unii spectator 
sala Giulegti). A dc*a* | 
facem în legătură ca trei 
gii din terenul de atee 
apărare, după artea.tere* 
unu*. Mingea poate fi tree.tâ 4ba 
terenul de atac ta cri fc ap*rw 
li de al doilea jaeMar ear* 
atins minge* (dup* .«a te -nf-.' 
dar nu teal în carul riM ae^jnr* 
a avut loc la aaijlant teraMâ* 
(nicidecum la li rule de ame*r 
libere) și dacă fiicătond care a pr- 
mit mingea o paaea* Im*MI AM 
a pivota, fără a dr.bte r. Srt a 
fenta.

Legat de arb/raje. treta* 90 
că ele au «eicurat, ta ptcciL bana 
desfășurare ■ întrecerilar. dar. dte 
păcate, se mai intfteeae artsagfi Oe 
frinare a Jocului modem țr-- 
sancționarea unor așa rise taf
turi care, de fapt. îaseesrte ap. - 
ca rea unor procedee te-- re te 
modă (..capacul*. de pCiă C-- 
noednd exigenta Coteț-ăhrf cer-trai 
al arbitrilor, sfntetn eoavtaL ta*, 
că el va face ca ti acest» tiUnerur 
să dispară, încit toți earaSerb ta
ierului să contribuie efee-.T te 
încurajarea practicării j« 
bătesc de către echipefe 
nare.

T

REZILIATELE

UN EFORT CARE TREBUIE CONTINUAT în campionatul republican

W* 9M
teaaâ âi 

le* «fi
le rihK&eare. 1

Sar.

Crâ. s* „i'erxt-ă 
* ac JKCIUN 
*7 <■
ai -x-g* strt* de 
niIer de «teb 
ms ^e*.tiexză* 
4z~=zt. «e l j—2

«A

FESTIVALUL SPORTULUI FEMININ ARGEȘAN
(Urmare din pag. I)

în plus, colaborarea dintre C.J.E.F.S. 
Argeș, Consiliul județeal al sindi
catelor și Comitetul județean al fe
meilor (un factor a cărui prezență 
în organizarea activității sportive O 
salutăm cu satisfacție) a demonstrat 
că se pot face, totuși, lucruri bune, 
atunci cînd există interes și bună
voință.

Festivalul sportului feminin arge- 
șean s-a adresat, într-o primă etapă, 
marii mase de femei din întreprin
derile și instituțiile argeșene și a 
operat 
pentru 
etapele 
Curtea 
cel) și

’ selecții valorice succesive 
sportul de performanță, prin 

pe oraș (centre: Pitești, 
de Argeș, Cimpulung Mus- 
finală. Cantitativ, trebuie a- 

mîntit faptul că, din cele aproxima
tiv 15 000 de femei care s-au pre
zentat la startul întrecerilor, peste 
350 au reușit calificarea în fi- 
-alele de care aminteam mai 
«us. De asemenea, au partici
pat, alături de tinerele salariate 
<■ un număr destul de ridicat de 
..eve și de ucenice din școlile pro- 
tesionale. Ideea este bună, căci, în
- entualitatea repetării unor atari 
acțiuni, pe parcursul anilor, se va 
c ea vorbi de existența, în jude-
- cl Argeș, a unei tradiții în sportul 
feminin. Cultivarea pasiunii pentru

sport încă de pe Mac 
profesionale implic* obten 
tic&rii lui și garantează s 
nor acțiuni de mai tini 
zate ia locurile de i 
viitoarelor salariate și r 
Faptul este cu atît mai : 
cit în general, problema 
din mediul feminin este I 
departe de a fi rezolvată.

— Nici acțiune* de 1* —
ne spunea Ghearghe Creta, pre
ședintele C.J.E FA Argeș — a* art 
pretenția, in ciad* *nai «*ee*« m- 
contestabil. de a fi ireașit *re*«U 
rezolvare. CăcL ia f*nd. rhatoe »to- 
gulară pe parcursa! **ai aa tat- 
treg și nu a reușit nici pe departe, 
de a angrena un namâr ath de 
mare de femei, pe cit ar fi fe«t 
posibil. Totuși, e* ju*ci ratai de 
acțiune de inceput. deschfatod Imh 
țul unor asemene* natfeutlri pe 
care le preconizăm pentru primă
vara și toamna anulai viitor. Cee* 
ce am făcut noi. aici, la Pitești, ră
mîne un fapt care, pin* I* pu
nerea la punct a uaei activități 
sportive în medial feminin, susți
nută. continuă, organizată, să men
țină nestinsă... pilpiirea at it de fra
gilă a sportului in rindsl sexului 
frumos...

Noi am adăuga și faptul că a- 
ceastă acțiune a atras atenția unui

mare bmAt Oe femei asupra spor- 
trtv* a iBrțiaî. :r.c* de pe acum, 
rv*Jrt*t. tea» diferite asociații 
sportive. care invit* la revanșe, pe 
cart > ecran repetate cit mai des. 
Dar lest;, aiul sportului feminin ar- 
•Nan aaa< spâne ceva: că pot fi

-țazsixate astfel de acțiuni și in 
rite locuri, acțiuni în care cornite- 
I ■ . Mafane a e femeilor să-s: f.ică 

«tnțti prezența și în acest dome- 
—a Dar ceea ce este mai impor-
»-• rârtfne constatarea că recepti- 

-.-țea feminină, atît de ridicată 
p?*’e i—brățișa sportul — în Ciuda 
unor idei contrarii — ca pe o com- 
poaeat* a ocupațiilor de zi cu zi.

Iată primele cîștigătoare ale Fes
tivalului sportului feminin argețan : 
cras, janteare — Argeșana Pitești ; 
senioare — Știința Cimpulung: vo
lei — Daca Pitești ; tenis de masă
— Cc--stanța Dumitrescu (Montorul 
Pitești) : șah — Dochița Nicolaescu 
(Montorul) : handbal — Argeșana ; 
fotbal — Argeșana ; ciclism — A- 
vir.tul Forestier (biciclete de oraș) și 
Viitorul Cimpulung (curse) ; popice
— Argețear.a. Cupa de cristal pen
tru ce* mai mare participare și cele 
mai bune rezultate — Argeșana Pi
tești : Cupa pentru cea mai mare 
preocupare în privința sportului fe
minin — A vin tul Forestier Curtea 
ce Argeș.

Cu vreo două zile în urmă, enu
merăm datele principale ale sezo
nului de tenis „indoor* 1972—73. Un 
calendar (inten și in-ernațional) 
de-a dreptul im)..'es;onant, care va 
face ca un număr important de ju
cători și jucătoare din țara noastră 
să fie angrenați in activitatea de 
sală, fncepînd din luna decembrie 
și pină în martie. E drept, cifra 
concursurilor interne nu diferă prea 
n-uit ce cea din seaoBui anterior 

h partitipăr’.e noastre 
e s-au maje 
i primele i 

tase șî Ion Țuji 
ier* ciE esa. c

unul <Ln jucătorii vizați n-are sufi
cientă experiență de concurs în sală, 
pe plan internapona-. Astfel, mul; 
așteptatul debut al echipei noastre 
în competiție europeană se face sub 
palide auspicii

r, este de apreciat efortul 
ederariei române de tenis 

omovareâ mai 
jucătoare, ce-i 

ivitatea tenisu- 
produce. poate, 

buie acum stră
ini a acoperi de

calajul care ne separă de clasa te- 
rusulm Und---- * mondial, adevărată

specialitate. După 
bine — o apre- 
oară pe primii 
ăstase și Țiriac. 
echipieri. Iată de 

se pare excelentă ideea de a 
: celor dot. un alt „tandem" 
spect vâ <ar fi vorba, se pare, 

ie Tracan Marcu și Dumitru Hără- 
•ii. care să fie rodat în marile

spec-*—

-xax:lâ

continuat. Și, în 
sporirea activitâ- 
de sală. în pers-

Efortul trebuie 
■primul rînd, prin i 
Ui interne de tenis 
pectiva celor enunțate aci, prezența 
a numai 4—5 concursuri intr-un în

ec ezon de iarnă, aproape ex- 
ctasiv fn București, ni se pare in
suficient. Trebuie angrenată mai 
puternic provincia, după cum tre- 

rr.ări'ă si aria de activitate în 
-aia. Cu o singură sală, la 

Steaua — și aceea avînd teren cu 
zgură, deci diferit de acelea exis
tente peste hotare — nu se poate 
progresa în ritmul dorit. Ar fi ne
cesar ca și alte săli bucureștene să 
afecteze un spațiu corespunzător 
activității de tenis. Aci, fără îndo
ială. F.R.T. are nevoie de mai mult 
sprijin de la forurile de resort.

Altfel, toate numele sonore de 
victorii românești în tenisul ..in
door" — Salisbury, Wembley, Cou
bertin — vor rămîne și mai departe 
doar izolate excepții.

Radu VOIA

0 ETAPĂ CU MULTE

DINAMO BUCUREȘTI
VIRTUALĂ CAMPIOANA A ȚARII
• Seria a ll-a nu și-a

bucureștene 
zile, își

excepția echipei 
în aceste

ud cu Dinamo Brașov, 
nații și-au încheiat 

a* paradele coclind pentru cam- 
natai dmaaaar de tenis, seria I. 

De asemenea au avut loc și meciu- 
rrie de bara; din seria a II-a.

lata rezultateie din prima serie : 
STEAUA — PROGRESUL 9—15. 

N-?u‘:r. i alinia garnitura obișnuită, 
S’eaua a trebuit să cedeze, în cele 
dîn urmă, echipei antrenate de 
A. ȘrbmirH. Citeva rezultate : Hără-

— Ovici 4 6, 8'—6, 1—6, Soti- 
— Mureșan 6—3, 6—1, Roșianu 
Nemeș 2—6. 3—6. Sotiriu — 

Ovid 4—6, 2—e. Hărădău — Mu- 
rețan 6—2. 6—2. Eleonora Dumi
trescu — Ecaterina Roșianu 6—3, 
1—6. El ena Trifu — Ecaterina Ro- 
sianu 1—6, 5—7, Liviu — Curcă 
6—1. 3—6. 3—6.

STEAUA — DINAMO 11—13. Cu 
această

aXA'aniî K«,ULV£NTULUI AU FAVORIZAT

întîlnire cîștigată,

ECHIPA RAPID

’973 • Ec- pete Bihor ți Șc. Sp. A. București cîștigă

Dolj — Sibiu 127—147 (64—100 și 
63—47) ; SATU MARE : Satu Mare 
— Maramureș
44—51) ; Satu
verin 64—157
Cars’ Severin
111 (82—66 și

80—146 (36—95 și
Mare — Caraș Se- 
(31—85 și 33—72) ;

— Maramureș 143— 
. 61—45) ; PLOIEȘTI :

Prahova _ Mureș 150—112; Pra
hova — Arad 148—128 ; Arad — 
Mureș 138—126 ; ---- *
Neamț 12»—137 ;
18»—89 ; Neamț — Vîlcea 157—81. 
Barajul de calificare pentru zona 
I șl a II-a — joi 2 aoiambeitf, la 
Tg. Mureș.

UNUI SONDAJ
Asa. B3 se Mai poate 1 Firi • pre- 

■ i W—1 pe*cra perfonnaBți .și ■ pro 
aaa eter rare absaîră • școală 

«parări «* uM caăeparia a tl-a au 
riprerilă prea nalt), firi • pro 
câtxrt externii și responsabilă, sec- 
țhle și șeafile sportire dtetr-o aerie 
*e Kcee 4e culturi c* **■*!* nu-șl 
mai pai eoaitîaaa activitatea Inaram- 
ai bați in continuare pasul pe 
Ine. cine știe ciți ani de-acum încolo, 
să ne cnaapăacă într-o mediocritate 
care pică la urmi le va «ufoca. în 
•Ite pdrt: ale continentului, tineri ce 
virstt seoiară doboară reco? ‘ 
lumii *
Ubor câmpii____ . ____________
ediții ale J.O. (Munchen-ul 
cut excepție). M timp ce nai 
un tezaur uman 
perfect valorificat 
tor, la vîrsta de 
venți de liceu cu 
tivi modestă.

Se impune ca Inspectoratele școlare 
din municipii și județe să tragă 
la răspundere pe acei directori de 
școli sau de secții sportive care to
lerează cadre didactice puțin dispuse 
să facă eforturi pentru a ieși din 
rnonimat. Trebuie înțeles mai bine 
rostul acestor unități școlare, trebuie 
cunoscute și respectate îndatoririle 
ce revin unor profesori-antrenori. 
pornind de ta munca de selecție și 
pină la călăuzirea copiilor și elevilor 
pe primele trepte ale măiestriei. A 
sosit timpul să dovedim o cu totul 
altă optică în Ceea ce privește plă
mădirea performanței, încă de pe 
băncile școlii !

ale 
se înscriu printre laureații 

ouate mondiale sau cniar 
n-a fă- 

_ cu
valoros, dar hn- 
— căutăm stărui- 
17—18 ari. absol- 
o pregătire sper-

schimbat configurația
deținătorii titlului pot fi considerați 
virtuali campioni. Rezultate mai im
portante : Hărădău *- V. Marcu 
6—3, 6—3, Sotiriu — Almăjan 3—6, 
6—2, 6—4, Sotiriu —,, lonescu 6—2, 
6—3, Eleonora Dumitrescu — Virgi
nia Ruzici 3—6, 6—4, 4—6, Elena 
Trifu
4—6, 
riana 
Trifu 
0—6.

C.S.U. CONSTRUCȚII — PRO
GRESUL 2—22. în formația studen
ților nu a jucat Sântei și acest lu
cru s-a resimțit. Cîteva rezultate : 
Cernăianu — Ovici 2—6, 2—6,
Rusu — Mureșan 4—6, 3—6, Leonte 
— Nemeth 1—6, 4—6, Rusu — Ci
vici 0—6, 2—6, Anca Floreșteanu — 
Ecaterina Roșianu 4—6, 2—6, Elena 
Cotuna — Elena Tacaci 4—6, 1—6, 
Taloș — Curcă 6—2, 1—6, 0—6,

— Mariana Simionescu 5—7, 
Eleonora Dumitrescu — Ma- 
Simionescu 3—6, 1—6, Elena
— Virginia Ruzici 6—3, 0—6,

BARAJUL PENTRU SERIA A ll-A

Timișorenii de la „Electrica" și-au 
păstrat locul, cîștigînd cu același 
scor : 14—10, atît întîlnirea cu „Pe
trolistul" Cîmpina cît și aceea cu 
A S. Colțea București (campioana 
municipiului). Formația din Cîm
pina a reușit un scor egal : 12—12 
cu A. S. Colțea. Datorită setavera- 
jului superior (28—24), cîmpinenii 
își mențin locul în seria secundă a 
campionatului de tenis, în timp ce 
„Colțea" va continua să activeze 
în campionatul municipiului Bucu
rești. Iată cîteva rezultate de la a- 
ceastă ultimă întîlnire : Bondoc — 
Barbu 6—4, 6—2, Dragomir — Ni- 
culescu 2—6, 7—5, 4—6, Bondoc — 
Niculescu 3—6, 2—6, Dragomir — 
Barbu 3—6, 1—6, Elena Bărbulescu 
— Gabriela Velicu 1—6, 4—6, Mi- 
rela Comănescu — Luminița Ilie 
6—1, 6—3, Dana Davidescu — Mar
gareta Trandafirescu 3—7, 4—6.

VICTORII CATEGORICE
Etapa a IV-a 

natului diviziei 
gramat în Capitală patru meciuri 
(trei feminine și unul masculin).
5- au mai jucat tot la București și 
alte două partide restante din com
petiția feminină. Intîlnirile femi
nine s-au desfășurat in sala Aso
ciației sportive Spartac (str. Au
rora 1), nou. amenajată șl care o- 
feră condiții bune de joc.

Iată rezultatele : Spartac I Bucu
rești _ Politehnica București (f)
6— 3. Elevele antrenoarei Luci Slă- 
vescu au reușit să obțină o victo
rie n°sperată. Cea mai bună ju
cătoare a intilnirii a fost cam
pioana europeană de junioare Lidia 
Ilie (Spartac) care, într-o dispoziție 
excelentă de joc a dispus pe rînd, 
cu același scor (2—0) de Roberta 
Toma, Nicoleta Spiridon și Carmen 
Crișan, fără să piardă vreun set! 
Celelalte puncte ale echipei Spar
tac au fost realizate de Elena Con- 
dicar.u 2 v și Mariana Feldman 1 v. 
Pentru învinse au cîștlgat Carmen 
Crișan 2 v, și Nicoleta Spiridon
1 v. Spartac I București — Voința 
București (f) 6—3. Partida viu dis
putată și încheiată cu succesul me
ritat al echipei Spartac. Autoarele 
victoriilor Mariana Feldman 2 v, 
Lidia Ilie 2 v. Elena Condicaru
2 v pentru învingătoare, respec
tiv. Ana Lunțeanu 3 v, Spartac 
II București — Voința Arad (f) 
0—9. Partida a fost ' la discreția e- 
chipei campioane care' s-a impus 
cu un scor categoric. Realizatoarele 
victoriilor Eleonora Vlaieov 3 v, 
ludith Krejec 3 v și Maria Corodi
3 v. Spartac I București — Voința
Arad (f) 0—9. Ca și în ajun ele
vele antrenorului Emil Procopeț s-au 
impus fără drept de apel. Autoa
rele punctelor Eleonora Vlaieov ț, 
3 v, ludith Krejec 3 v, Magdalena 
Lesai 3 v. Voința București — Spar
tac II București (f) 8—1. Victorie
comodă a jucătoarelor antrenate de
V. Tuleea. Au „înscris" Ana Lun
țeanu 3 v, Mariana Stoian 3 v, 
Carmen Căpriță 2 v, pentru învin
gătoare, respectiv Silvia Badea 1 v. 
Progresul — Locomotiva (b) 12—5.
Partida s-a desfășurat în nota de 
evidentă superioritate a bancarilor 
Cel mai bun jucător al intilnirii a 
fost Sergiu Luchian (Progresul) care 
a obținut 4 v și împreună cu Au
rel Ovanez s-a impus și în partida 
de dublu. Celelalte puncte ale în
vingătorilor au fost realizate de: 
Ovanez 3 v, Sîndeanu 2 v. Caurî 
2 v, respectiv, Gheorghiu 2 v, Da- 
nielis 2 v, și Păuna 1 v.

în provincie 
două 
țațele

a returului campio- 
naționale A, a pro- 
" ilă patru meciuri

Cronici de
Sandi IONESCU

_ s-au desfășurat 
meciuri masculine. Iată rezul- 
și unele amănunte.

CLUJ (prin telefon). Voința Bucu
rești a dispus la limită, cu 9—8 de 
Voința Cluj. La scorul de 7—7, a 
avut loc cea mai pasionantă întîl
nire între bucureșteanul Stama- 
tescu și clujeanul Horvath. Primul 
a învins cu 2—1, după ce Horvath 
beneficiase de trei meciboluri. Cele 
nouă puncte ale oaspeților au fost 
„marcate" de Rodea 4 v, Stama- 
tescu 2 v, Podgoreanu 2 v. Lambrll 
1 v, iar pentru gazde: Cobîrzan 3 v, 
Hîdveghî 2 v, Horvath 2 v și cu
plul Cobîrzan—HidveghI.

Nușo DEMIAN

IAȘI (prin telefon, de la cores
pondentul nostru județean). C.S.M. 
Iași — Voința Arad 10—7. Este pri
ma victorie a echipei ieșene în ac
tualul campionat. Realizatorii suc
cesului slnt Domnaru 3 v, Șumulea 
3 v, Andrieș 3 v șl perechea Dom- 
r.aru—Șumulea, în timp ce pentru 
învinși punctele au fost obțihute de 
Covaci 4 v, Stumper 1 v. Eugen 
Moț 1 v, Daniel Moț 1 v.

SELECȚIONATA BRAȘOV ÎNVINGĂTOARE

CU UJPESTI DOZSA BUDAPESTA
Poligonul de sub Tîmpa a găz

duit simbătă și duminică revanșa 
intilnirii amicale dintre Selecționata 
Brașov și Ujpesti Dozsa Budapesta 
Ia juniori. Tinerii trăgători brașo
veni au avut și de data aceasta o 
bună comportare, cîștigînd nu
meroase probe, iar doi dintre concu- 
renți — Andrei Ionel (la pistol cu 
aer comprimat) și Ana Pali (la ar
mă standard 3 X 20 f) au obținut 
norma de maestru al sportului.

Iată ciștigătorii probelor : pistol 
cu aer comprimat 40 f băieți — 
A. Ionel (Bv.) 373 p, fete — Silvia 
Stahlmayțr (Bp.) 368 p, pe echipe — 
Budapesta 1 442 p ; pistol liber 60 f
— A. Ionel (Bv.) 524 p, pe echipe — 
Budapesta 992 p ; pistol sport 30 + 
30 f băieți — Ii. Weber (Bp) 572 p, 
fete — Silvia Stahlmayer (Bp.) 559 
P. pe echipe — Budapesta 2 235 p ; 
armă cu aer comprimat 40 f — 
băieți — L. Ilovici (Bv.) 356 p, fete
— Eva Olah (Bv.) 355 p, pe e- 
chipe Brașov 1056 p ; armă stan
dard 60 f culcat băieți — A. Nag.v 
(Bp.) 587 p, fete — Eva Olah (Bv.)

581 p, pe 
p ; armă
— Ana Pali (Bv.) 562 p, junioare — 
Valeria Igaz (Bp.) 554 p, pe echipe
— Brașov 1662 p.

Clasament general : 1. Brașov
1 662 p, 2. Ujpesti Dozsa Budapesta 
1 647 p ; pe probe : pistol — 1. Uj
pesti Dozsa Budapesta 20 p, 2. Bra
șov 30 p, pușcă — 1. Brașov 18 p.

Ujpesti Dozsa Budapesta 21 p. 
C. GRUIA, coresp. județean

„CUPA IAȘI" 
UN CONCURS REUȘIT

C.J.E.F.S. Iași a organizat în 
foarte bune condiții, ediția 1972 a 
„Cupei Iași", concurs cu caracter 
republican, la care au participat o 
serie de trăgători fruntași din mai 
multe localități.

Trofeul a revenit trăgătorilor 
Bucureșteni care au totalizat 119 p,

echipe — Budapesta 1 746 
standard 3X 20 f juniori

2.

pe locurile următoare situîndU-Se e- 
chipele : Iași I 105 p, Cluj 105 p, 
Iași II 86 p și Bacău 77 p.

Pe listă învingătorilor și-au în
scris numele : Vasilica Manea (Foc
șani) — 582 p la armă standard 
60 f culcat senioare, Tr. Florescu 
(Cluj) — 587 p la juniori, Angela 
Tudorică (București) — 587 p la 
junioare, Manole Costel (București) 
— 595 p la seniori, Ana Goreti 
(București) — 556 p la armă stan
dard 3 X 20 f senioare, Georgiana 
Oprișan (Focșani) — 538 p la ju
nioare, Al. Cornel — 547 p la ju
niori, C. Codreanu (București) — 
563 p la seniori, Manea Vasilica — 
351 p la armă cu aer comprimat 

• 40 f senioare, Tr. Cogut (Iași) 370 p 
la seniori, AI. Cornel 358 p la ju
niori, Maria Mihăilă (Iași) 361 p 
la junioare.

D. DIACONESCU — coresp. jud.

T->
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LA CLUBUL

«A» «».<

PREMIILE CONCURSULUI
PRONOEXPRES NR. 43 

DIN ÎS OCTOMBRIE
I

tineret — România tineret este 1—1 pro
nostic x (conc. nr. 44 din 29 oct. 1972).

Rubrici redactată de către Loto-Prono- 
sport.

! variante 
14.83 a

Cat □ : 
a 200 lei :

Premiul de 53 705 Iei de la categoria 
A, a revenit participantiior RADULESCU 
N. IOAN din București și ~ 
CONSTANTINOVICI din Giurgiu pe va
riante 10%.

• •••••••ee«»aeaeaa«ee• •••••••a».• •••••••«•••••••••a»»• •••••«••••••••«•a.
• ••••«•••••••eeeeea
• ••••«••••••••••ese• ••••••••aa• ••••••••a• •••••••a
• ••••«•••a• •••••••• »•••••••«**••••*••<• •**•»*•••• •••••••• >••••*••••• ••••••••
• ••••••• • ••••••

• ••••••• • • • •• • • • <
. . . . .

Extragerea I : Cat !: 1 variantă S5’> 
a 16.206 lei. 4 variante a 8.403 lei fi 
7 variante 10’. a 3J51 lei: Cat. 3: 13,5 
a 4 097 lei; Cat. 4: 33.15 a 2194 lei: Cat. 
5: 167,40 a 442 lei; Cat. 6 : 4 403,90 a 40 ieL

Report categoria I : 833 071 lei.
Extragerea a n-a : Cat. A : 

10'. a 53 705 let: Cat. B : 
lei; Cat C: 54.13 a 1 252 lei; 
2 507,83 a 60 lei: Cat. E : 154.55 
Cat. F : 3 264,39 a 40 lei.

Premiul de 53 705 Iei de Ia

BORISLAV

LECTORAT
„STEAUA'

Cabinetul metodico-științific al 
Clubului sportiv al armatei „Steaua" 
organizează miercuri 1 noiembrie 
1972, orele 8,00 la sediul său din 
Calea Plevnei nr. 114, lectoratul cu 
tema : JOCURILE OLIMPICE de la 
Miinchen — 1972.

Conferențiază prof. Ioan Mure- 
șanu, șeful cabinetului metodic de 
la clubul „Steaua".

Sînt invitați să participe antre
nori, metodiști, profesori de educa
ție fizică.

BANI, AUTOTURISME ȘI EXCURSII LA TRAGEREA
EXCEPȚIONALA PRONOEXPRES DIN 5 NOIEMBRIE 1972

La 5 noiembrie a.c., AdmtnistrEua de 
Stat Loto-Pronosport organizează o nouă 
tragere excepțională Pronoexpres, care 
acordă participanților in număr NELI
MITAT, ciștiguri în bani de valoare fW» 
și variabilă, autoturisme DACIA 1300 șl 
SKODA S 100 precum șl excursii în R.D. 
Germană cu trenul și în ITALIA cu 
autocarul.

Participarea se face pe bilete de 3 iei. 
8 iei șl 15 lei varianta. Variantele de 13 
l« dau dreptul de participare ia toate 
cele 5 extrageri cu șanse mari de dștig.

Pentru atribuirea tuturor acestor cîști- 
gurl se vor efectua 5 extrageri de cite 8 
numere, din 45. în total se vor extrage 
40 de numere.

Rețineți ! Sîmbătă 4 noiembrie, este 
ULTIMA ZI în care vă mal puteți procura 
biletele.
• Astăzi este ULTIMA ZI în care vă 

mai puteți procura biletele pentru tra
gerea Pronoexpres de milne, miercuri 1 
noiembrie a.c. Tragerea va fi televizată 
direct din Studioul de Televiziune cu 
începere de la ora 18.35.
• Rezultatul meciului n: Albania

- • • • •• •••••« *••••••* • ••••••••«« • •••••••••• • •••••••••• • •••••••••••

«•••«•••••••a V. :

• • • ••••••••••«<• ••••••••••••• • • •••••••••••.• • • • • • • ••••••- • •••••• • —» • • • • <
• ••••••• a» • • • <

IDEALUL turiștilor este de a vizita turnul din 
Idealul tuturor, este un aspirator „IDEA L"

IDEAL, poate fi Utilizat și pentru pulverizarea 
lichidelor neinflamabile
IDEAL, are un consum redus de energie elec
trică (tS bani pe oră)
IDEAL — preț de vînzare 800 lei, poate fi cum
părat si cu plata în rate lunare.

(5853)

A
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*■« „PERIOADA U.T.A. A CONSTITUIT 
UN CAPITOL DE SEAMĂ DIN VIAȚA MEA“

SEZONUL 1973 AL ECHIPEI REPREZENTATIVE

După opinia obiectivului fotografic e fault asupra lui Lucescu, atacul fundașului albanez Seidimi 
(Urmâre din pag. I)

o forță superioară celei din prima 
parte, credem că am fost martorii 
unui Scurt-circuit provocat mai cu 
seamă de deficiențele fizice apărute 
în jocul tricolorilor. N-a fost acesta 
un semn al gradului ridicat de 
uzaj la care au ajuns unii dintre 
ei, mai cu seamă aceia la care s-a 
apelat, fără excepție, de mai bine 
de patru ani, atît Ia reprezentativă 
cit și pe planul competițiilor inter- 
cluburi de ridicată pretenție 7 Noi 
credem că da.

Față de semnalele date de me
ciul cu Albania, de altfel nu pri
mele, socotim că tn momentul de 
față, problema reprezentativei tre
buie să fie tratată pe un plan mult 
mai general, cu preocupări mult mai 
largi șj mai numeroase decît tn 
trecutul apropiat. Faptul că selec
ționata a avut o perioadă cu re
zultate apreciate, că a dispus de o

formulă cu randament o bună bu
cată de timp, a dus la unele con
cesii în materie de pregătire a ei. 
concesii în favoarea echipelor de 
club și ale programului competitio- 
nal intern. Cum se vede treaba, lu
crurile nu mai pot continua așa. 
Chiar din acest moment ar fi ca
zul declanșării unei „campanii Welt- 
meisterschaft 1974’’, care să anga
jeze pe toți factorii fotbalului nos
tru. Ne dâm seama cît preț se pune 
acum pe prepararea unei reprezen
tative pentru calificări de vreme 
ce și federațiile care nu reușeau 
să-șj impună punctul de vedere in 
fața cluburilor profesioniste, au ob
ținut importante concesii din par
tea acestora. Se știe că echipa An
gliei are, acum, date suplimenta
re ia dispoziție pentru convocarea 
selecționabililor; că echipa Olan
dei, care nu a efectuat tn Întreaga 
ei istorie cantonamente, le progra
mează cu regularitate tn ultima 
vreme, că selecționerul iugoslav

Boșkov a dispus, situație ir. pre
mieră pentru el. timp de 14 r.ie de 
lotul reprezentativ înainte de par
tida foarte importantă Cu Spania 
Și cazuri asemănătoare ma- pot f; 
citate.

La noi. de la o vreme, se mizea
ză prea mult Pe aceste cit era r <e 
de revedere a selecționaților Pro
bele neelocvente din ultima perioa
dă de timp pret nd o acțiune ener
gică șî largă pentru ea repreze-ta- 
tiva să atace sezonul 1973 refăcu
tă psihic Și fizic, cu remanieri ee

lot sigure pentru randamentul lor, 
în sfîrșit cer inițiative neîntârziate 
și bine gindite. Primele noastre su- 
gestii s-ar îndrepta către următoa
rele acțiuni.

1. Folosirea jocurilor amicale !n- 
ter-țări din acest sezon, ambele tn 
deplasare (deci cu atît mai bene D 
drept meciuri-te«t. fără coadr.ia 
victoriilor. Dec:, atît la Istanbul rit 
și Ia Tei Avlv să utilizăm formații 
cu toate experimentele de posibili 
titulari ai reprezentativei. O opera
țiune asemănătoare celei întreprin
se de echipa Italiei, la București 
și Sofa. in vara aceasta, soldată 
cu c:'ș: zarea a trei titulari de 
preț. Socotim câ revenirea în se
lecționată a lui Dinu. r>aznitrn și 
Boc va elucida problema a trei 
posturi, ușurfnd astfel găsirea so
luțiilor pentru celelalte puncte ne- 
vr® Liftei.

-■ Organizarea, de pe acum, a 
celei ma: ecopiete si mai temei
nice perioade de recuperare In 
săptămin le âe iarnă. dn cite s-au 
efectuat F.R F. ar trebu: să se Eîn- 
dească cb ar S- la ewntua’hatea 
efectuării in corner., pentru un M 
mai larg de jucători. mclurind 
echipele A ț! de tinersc. a ursei 
cure de ax zeaare și oddtnă acti
vă. car? să -edea irȚuis de fot
baliști fr_c-_aș forțele — ș cele 
net vuail no ramai cete face — 
cheltuite fa sezoane greje și nere- 
cupcrate ocnrenabu. pextaru că n-a 
existat O preorepare organizată, 
e rijată, s nrrvegheatâ tr. arest 
sens. Princ na-a condiție pentru fot
balul ncatriL înainte de atacarea 
dce.sivu.e sezsa I97X cămine a- 
t ncerea uor. forme tune fa mo
mentele opccâune. dar prin măsuri 
preventive care trebuie concepute 
St precramate de pe acum.

P—:tre coc.: t unfir bune com- 
nretăr* a5e er*t net nationaie apare 
t aceea a refaceri totale a tere- 

5e jac de ia stadionul „23 
A r Asa cum se prezintă el
- cji teste «forturhe îngrijită*
- o-, ofer» an atu adversarilor, mai 
cu se^rr.â celor mai puțin tehnici,
z- pe r: -e-a dezavantajau Și 

i- ne. unde ma: este avantajul te*

Frumoasă festivitatea organizată 
duminica dimineața de U.T.A. pen
tru fostul ei jucător, IOSIF LERE
TER, emoționantă căldura cu care 
publicul l-a felicitat pe sărbătorit. 
Deși numai cinci ani a purtat tri
coul alb-roșu. atît de mult s-a in-

RECORDURILE 
SĂRBĂTORITULUI
• Primul fotbalist român care 

a depășit cifra celor 300 de xe- 
c-.u.-i. cifră — Intr-un fel — U- 
tr.:-a pentru soocerui nostru-
• Jucătorul cu cele mai multe 

partide disputate în cadrul cant- 
p. □carului primei divizii : 326- Se 
pare că acest record va fi dobo- 
rit de prietenul Si fostul său co- | 
leg de echipă, Mircea Petescu. 
Dar numai tn campionatul 19î3— 
trt-
• Situație unică, poate nu nu

mai pentru fotbalul nostru : - 
cunoscut cele mai mari bucurii 
sportive 61 a realizat cele mai 
bure meciuri ale sale după 
M de ani, adică atunci dnd 
mulți. foarte mulți fotbaliști de 
pe toate meridianele și paralele 
Unt de mult tn tribună.
• Sportivitate : niciodată eli

mina- de pe teren ori sancționat 
de federație
• Stabilitate : a apărat culmile 

a numai trei cluburi, adică Me
talul, din orașul său natal. Oțelul 
roșu. apoi Politehnica Timișoara 
șl. din august 196". U.T. Arad.
• Pe locul al doilea în tabloul 

longevivilor fotbalului nostru, pri
mul fiind Iosif Petschovscbi. tot 
de la U.T.A care a jucat In di
vizia A. oină la 44 de ani. !n 
momentul retragerii sale. Lere er 
are c-j un an mai pupn decît 
Înaintașul său.

tegrat Lereter echipei arădene. 
Aradului însuși. Incil nu-ți puteai 
închipui U.T.Â. firi Lereter. De 
altfel — oare numai printr-o feri
cită coincidență 1 — cele mai bune 
rezultate din a doua perioadă de 
glorie a sa. clubul din Arad le-a 
realizat tocmai tn ultimii cinci ani, 
eu Lereter tn formație.

ARBITRII MFUUR110R IHPII A ll a * DIVIZIEI k

In grupa a IV«a a preliminariilor campionatului mondial

ECHIPA ROMÂNIEI (lider deocamdată) INTRE

Steaua — „V Cluj : M BADC- 
LESCU. ajutat la linie de T. Vas 
și I. Erdoș (toți din Oradea) ;

Jiul — Steagul roșu : N. PETRI- 
CEA.NU, ajutat de I. Daneu și 
N. Gheorghe (toți din București) ;

Sportul Studențesc — Cniv. Cra
iova : L CHILIBAR, ajutat de 
I. Constantin și L Răileanu (toți din 
Pitești) ;

F. C. Argeș — Sport Club Bacău : 
C. D1NFLESCC. ajutat de D. Ghețu 
și NI. CTțu (toți din București) ;

A. S. Armata Tg. Mureș — Dina- 
me : O. ANDEBCO (Satu Mare), a- 
;utat de V. Trifu (Bala Mare) și 
V. Catena Caret) :

C.FJL a«j — V.TuA. : A. BENTU, 
ajutat de M. Halmovid și Em. Mar
tin (toți din București) ;

Farul — Rapid : C. GHTȚA, aju
tat de M. Homar, și C. Braun (toți 
din Brașov) ;

C-S.M. Reșița — Petrolul : GH. 
LIMOXA, ajutat de Gh. Motorga și 
V Trena (toți din București).

„CE A FOST" Șl „CE VA FI
Cu meciul de duminică, dintre 

reprezentativa țării noastre și 
aceea a Albaniei, s-a consumat 
prima treime din totalul tntîlniri- 
lor grupei a IV-a a preliminariilor 
campionatului mondial. Treimea 
de „încălzire", ca să spunem așa, 
a întrecerii, la capătul căreia 
România, instalată pe primul loc 
al clasamentului va rămîne, cel pu
țin pină în primăvara anului vii
tor, pe poziția de lider, situație pe 

"'’care am dori-o, evident, și în fi
nalul calificărilor. Pină atunci însă, 
pentru că timpul care ne desparte 
de următoarea întîlnire din cadrul 
grupei, programată în aprilie 1973 
(R.D, Germană — Albania) ne 
permite, să încercăm și cîteva con
siderații în legătură cu „ce a fost" 
și cu... „ce va fi" ?

Referindu-ne mal întîi Ia „ce a 
fost", va trebui să avem în vedere 
faptul că nti toate echipele au dis
putat în cursul acestui an același 
număr de jocuri. Din această cau
ză și aprecierea, privind ierarhiza
rea în această primă etapă a în
trecerii, ar părea acum întemeiată 
pe insuficiente argumente obiec
tive. Deși unele rezultate ale par
tidelor disputate pînă în prezent, 
raportate la valoarea demonstrată 
de fiecare reprezentativă în parte, 
nb-ar îndreptăți să spunem, din 
capul locului, că principalele pre
tendente la șefia clasamentului ră- 
mîn, ca și înainte de începerea în

trecerii. formațiile României și 
R.D. Germane. Deocamdată, atît 
echipa țării noastre, cît și aceea a 
R.D. Germane nu "au intrat în fo
cul înîtlnlrflot cu caracter decisiv, 
al întîlnirilor directe tn primul 
rînd. Tocmai de aceea socotim ră 
această primă treime a prelimina
riilor din grupa a IV-a a fost un 
fel de „încălzire" competițională a 
favoriților, un test al posibilități
lor actuale și al pretențiilor lor în 
perspectivă.

Ce va fi în următoarele etape 7 
Consfderînd că tn primăvara anu
lui 1973 este programată o a doua 
serie importantă de patru meciuri 
(R.D.G, — Albania la 8 aprilie. 
Albania — România Ia 6 mal. 
România — R.D.G. la 27 mat Fin
landa — R.D.G. la 6 iunie), la ca
pătul cărora fiecare participantă 
va întruni un număr egal de 
jocuri disputate (cîte patru), cre
dem că vom avea prilejul atunci 
— excluzînd bineînțeles. marile 
surprize — să asistăm la un în
ceput de clarificare. Spunem în
ceput de clarificare, deoarece și 
ultima treime a preîlminariilo-, ra- 
prinztnd partidele R.D.G. — Româ
nia (la 26 septembrie). Albania — 
Finlanda (la 10 octombrie). Româ
nia — Finlanda (la 14 octombrie) 
și Albania — R.D.G. (la 3 noiem
brie) ar putea avea un cuvînt ho- 
tărîtor asupra configurației finale 
a clasamentului grupei.

AVANTAJELE 

ASIGURĂRILOR

DE VIAJĂ

Că Administrația Asigurărilor de Stat este de un real ajutor ce
tățenilor o dovedește faptul că ori de cile ori in viața asigurați Im 
survin unele evenimente neprevăzute ți, firește, nedorite, care tovesr 
in capacitatea lor de muncă sau in bunurile agonisite, ADAS acordă 
importante despăgubiri, tn acest scop, ADAS practică diferite forme 
de asigurări — unele prid efectul legii, altele facultative. O atenție 
deosebită se acordă protecției prin asigurări a familiei. Una din aceste 
forme de protecție o constituie asigurarea mixtă de viață, care se 
practică la aproape toate țările lumii. Această formă de asigurare se 
bucură de o mare popularitate, datorită faptului că spiritul de preve
dere se împletește strîtis cu spiritul de economie. Dacă, de exemplu, 
in timpul cit durează contractul, asiguratul suferă un accident, care 
are drept urmare o invaliditate permanentă (totală sau parțială), el 
primește suma pentru care s-a asigurat (sau o parte din ea, proporțio
nală cu gradul de invaliditate). In caz de deces, familia asiguratului, 
(sau o altă persoană pa care asiguratul o desemnează la încheierea 
contractului de asigurare) primește integral suma asigurată. De ase
menea. dacă asiguratul «e află in viață la data cind expiră contractul, 
el tși primește in întregime suma asigurată. Așadar, in afară de pro
tecția — de natură materială — Cetățeanul realizează și ECONOMISIREA 
UNEI SUME DE BANI, al cărei Cuantum și l-a planificat el însuși. In 
plus, el participă la TRAGERILE LUNARE DE AMORTIZARE.

Nu de mult, Administrația Asigurărilor de Stat a pus in aplicare 
O formă specială a asigurării mixte de viață. Aceasta are denumirea 
de „ASIGURARE PAMILIALA MIXTA DE VIATA*". Noutatea constă 
in faptul că in această formă de asigurare se află asigurată, printr-ua 
singur Contract, toată familia I Soțul, soția și copiii de la cinci ani la 
sus. De Subliniat că această formă specială de asigurare a familiei nu 
sporește costul asigurării decît cu l leu pe lună la 1 000 de lei. sumă 
asigurată pentru membrii de familie plnă la virsta de 30 de ani. intre 
l leu și 1.50 lei pentru membrii de familie in virstă de 31—40 ani. 
pină la 2 lei pentru membrii de familie in virstă de 41—45 ani etc.

Administrația Asigurărilor de Stat practică, de asemenea, ASIGU
RAREA FAMILIALA DE ACCIDENTE, care se încheie pe durata mi
nimă de trei luni, tn această asigurare, se cuprinde de asemenea, asi
guratul principal, celălalt sot, precum și copiii intre 5 și 16 ani. indi
ferent de numărul lor. Costul asigurării este de numai 25 de lei oe 
3 tuni. (5931).

Cu prilejul unei mese tovără
șești, la care au luat cuvîntul tov. 
Liviu Derban, secretar al Comite
tului județean Arad al P.C.R., 
Mihai Flore, președintele clubului 
U.T.A., Mircea Petescu, căpitanul 
echipei, antrenorul Toma Jurcă, 
I. Szaladas. din partea suporteri
lor, Nicolae Borlovan, fost coleg 
de echipă cu Lereter la Metalul 
Oțelul roșu, I. Naghiu, din partea 
clubului Politehnica Timișoara etc. 
etc., i-am solicitat sărbătoritului 
citera cuvinte pentru cititorii zia
rului nostru :

„Ziua aceasta va rămîne adine

cărora le mulțumesc și pe această 
cale. E greu să treci peste astfel 
de momente. Trebuie să ai însă pu
terea să-ți găsești satisfacții in alte 
domenii, să fim adică oameni care 
nu trăim degeaba. «Perioada 
U.T.A.*, deși a durat numai cinci 
ani, a constituit un capitol de sea
mă din viața mea și nu voi putea 
niciodată uita anii petrecuți aici. 
Voi fi cu gîndul și cu inima ală
turi de U.T.A. căreia îi doresc, în 
viitor, zile cel puțin la fel de fru
moase că cele pe caFe le-am trăit 
eu la Arad“.

Mircea TUDORAN

„Ștafeta generațiilor" s-ar putea intitula — simbolic — această imagine 
în care Lereter, sub privirile viitorilor componenți ai formației U.T .4., 

face ultimii pași îmbrăcat in tricoul textiliștilnr...
Foto : MARCEL CANCIU

întipărită în sufletul meu. A fost 
una dintre cele mai emoționante, 
deși, în același timp, una foarte 
grea : mi-am luat rămas bun de la 
o activitate căreia i-am închinat 
cel puțin jumătate din viața mea. 
Spun -cel puțin jumătate* pentru 
că s-ar putea ca în viitor să devin 
antrenor. Deocamdată sînt sub 
impresia cuvintelor frumoase rosti
te aci, a manifestației de simpatie 
pe care mi-au făcut-o spectatorii,

PARTIDA FARUL - RAPID SE DISPUTĂ SÎMBĂTÂ
în urma acordului intervenit în

tre cele două cluburi, meciul din 
etapa de duminică a Diviziei A, 
dintre Farul și Rapid se va disputa 
sîmbătâ. Devansarea datei de des
fășurare a întîlnirii s-a produs la 
cererea rapidiștilor care dispută 
miercurea viitoare returul meciu-

lui cu Rapid Viena din „Cupa cu
pelor".

Mîine, la Galați

POLITEHNICA - VDLOV SUMEN
Stadionul Portul Roșu din Galați 

va găzdui mîine Întîlnirea amicală 
dintre formația locală Politehnica $1 
echipa bulgară Volov Șumen. Me
ciul va începe la ora 15,30.

Astăzi la Cluj
„U“-A.S.A. TG. MUREȘ

Astăzi, de la ora 15,15. are loc la 
Cluj întîlnirea amicală dintre Uni
versitatea și A.S.A. Tg. Mureș. Atît 
Ștefan Onisie cît șl Tiberiu Bone 
vor utiliza formațiile pe care Inten
ționează să le alinieze în etapa de 
campionat de duminică.

DIN PARTEA CLUBURILOR 
DINAMO SI RAPID»

Conducerile cluburilor bucu- 
reștene Dinamo și Rapid au discu
tat în spiritul colaborării, o serie 
de probleme privind îmbunătățirea 
activității lor în campionat.

în cadrul acestor discuții, clubul 
Dinamo, înțelegînd nevoile clubului 
Rapid pentru a se prezenta cît mai 
bine în Cupa Cupelor și ținînd sea
ma de situația în care se găsește 
jucătorul Emil Dumitriu, un va
loros produs al fotbalului românesc, 
care, în momentul de față nu are 
drept de joc, a fost de acord ca el 
să activeze la clubul Rapid.

în același timp, clubul Rapid a 
fost de acord ca sportivul Adrian 
Rămureanu să activeze la echipa 
Dinamo.

Pe viitor, conducerile celor două 
cluburi vor căuta să rezolve, în spi
ritul înțelegerii, ajutorului reciproc 
și al progresului fotbalului bucu- 
reștean, problemele ce interesează 
ceie două cluburi.

Mîine, pe stadionul Constructorul
UNIREA TRICOLOR - PETROLUL

Mîine. pe stadionul Constructo- partida amicală dintre echipele 
rul din Capitală, cu începe- Petrolul Ploiești și divizionara C 
re de la ora 15 va avea loc Unirea Tricolor.

FAVORITELE N-AU AVUT... PROBLEME IN ETAPA A XI a A DIVIZIEI C
SERIA I

I.TJV las' — Unire» Iași 4-4
Frresta FâJUseEl — Strâiuicu Sucea"» 

1—1 0—4)
severul Gura BjmonilJl — Victori» 

B--—a- 1—1 o—l)
lași — AvfcrtsU Frasin Z—*

(1—4)
Texte» Botoșani — A.S.A. ClmpXu.tZ 

4—1 rs—1>
Of-h’ra Bcman — Funeral Dorchol 

3—2 O—1>.
CSX Suceava — Minohradul Vatra 

Damei t—S f»-n

Solma TAROM Buc. 11 5 3 J 19- 7 ÎS
X Pr^oiistuJ Boldeau 11 4 4 3 12— 7 12
X IR-A. Clmpina 11 4 4 3 12— 9 12
7. Petrolul Berea 11 5 2 4 11—15 12
X Cri rea Focșani 11 4 3 4 17—13 11
9 (T-moia Rm. Sărat 11 4 3 4 15—13 11

IX Metalul MVa n 5 1 5 13—17 11
Țt Victoria F'.ore$ti 11 5 0 6 15—20 16
i£ Poiana CîmD*na 11 2 3 6 15—16 7
IX Chimia Brazi 11 2 2 7 8—19 6
14 Chimia Buzău 11 1 1 9 6—24 3

Etapa viitoare s T.R.A. Clmolna _ Me-

rUwwpondenH s V. Dlaconescs. D. 
Crteinn. L Boiohan.' D. Vilertu. T. Vn- 
țareana. G. Groapl «I C. Alexal.

CLASAMENT
L VIetrela Roman n ? 1 3 26—13 13
X CSM Suceava n s 3 t 21- 6 15
X Danubiana Roman 11 ? 1 3 îl—12 ÎS
c Avlntul Frasin 11 c 1 3 15- 7 14
X Fulgerul Dorohoi u 1 4 17—20 13
X NteOUria last 

Foresta Fîhlcent
11 s 1 4 17—13 1î

1 11 5 2 4 17—1< 13
X SsrMuinta Suceava 11 4 3 4 12—13 11
». ASA Cmoulung 11 3 3 5 15—17 9

!X âCnobredtfl v. d. ii 3 2 S 21—22 8
ÎL TVx '-"a Botoșani 11 3 2 6 13—22 8
:x FTA lași 11 3 2 6 10—19 8
IX Unire» iași 11 3 3 8 15—22 7
M Mln. Gura Bumortoui 11 a 1 ? 12—24 7

lSapa viitoare <s noiembrie) Strâduln-
ta Suceava — A.S.A. Ctmpulune. t.T.A. 
Tari — DanuMaoa Roman Textila Bo
toșani — Mlnobradul Vatra Dornei. U’il- 
nea Tari — Fulgerul Dorohoi. Victoria 
Ro-ns-’ _ CS.M. Suceava. Minerul Gura 
H-jmaru’-Jl — Avlntul Frasin, Foresta 
Filtleeni — Nlcoltna lari.

SERIA o H-o
Trot-jșul Gh. Gheorehiu-DeJ — Loco

motiva Adjud t—0 (0—0).
Minerul ComOneșfl — Vnrrea Tricolor 

Bîriad S-O n—n>
Lelea Bacău — Textila Buhuși 4—1 

O-4)
vi-torul Vaslui — petrolul Motnești 1—0 

(1-0)
U.R.A. Tecuci — Relonul Sâvineștl S—1 

0—1)
Cimentul Bl ca? — Oltu? Tg. Ocna 2—6 

O—«) cs-a fucat la Tg. Neamț).
Ruimenru’ BIrlad — Constructorul Gh. 

Gheo-ghhi-Det 1—1 (0— 1)
(Corespondenți s Gh. Gorun. T. Bâr

san. L Die. M. Florea. C. Fillțâ, St. 
Ghimpe si L. Solomon).

CLASAMENT
L Letea Bacău 11 5 5 1 18- 9 15
X Petrolul Momești 11 5 4 2 11— 8 14
1 Relonul Sâvineștl n 5 3 3 25—13 13
X Viitorul Vaslui 11 4 5 2 21—12 13
5. Textila Buhuși 11 5 3 3 22—18 13
X Trotușul Gh. Dej 11 4 3 4 12— 9 11
7. Locomotiva Adjud 11 4 3 4 15—12 11
8. Oltuz Tg. Ocna 11 4 3 4 14—13 11
9. Constr. Gh. Dej 11 3 5 3 16—20 11

10. Rulmentul BIrlad 11 4 2 5 15—18 10
11. Mln. Comânești 11 2 5 4 11—11 9
11 Cimentul Btcaz 11 2 4 5 13—18 8
11 URA Tecuci 11 3 2 8 10—19 8
14. Unirea Trie. Btriad 11 3 1 7 14—33 7

Etapa viitoare : Petrolul Motnești — 
Rulmentul Blrtad. U.R.A. Tecuci — Mi
nerul Comânești. Constructorul Gh. 
Gheorghlu-Dej — Cimentul Bicax, Tex
tila Buhuși — Trotușul Gh. Gheorghiu- 
Dej. Unirea Tricolor Bîrlad — Locomo
tiva Adjud. Viitorul Vaslui — Lelea Ba- 
câu. Relonul Sâvineștl — Oltuz Tg. 
Ocna.

SERIA o lll-o
Chimia Brazi — Olimpia Hm. Sârat 

2-1 0-1)
Petrolistul Boldești — Victoria FloreșH

1- o ci—0)
Chimia Buzău — Metalul Mija #—2 

(0—1)
Prahova Ploiești — Șoimii TABOM 

București 1—0 (0—0)
Petrolul Berea — Caraimanul Bușteni

2— 0 (0-0)
Poiana Clmplna — Unirea Focșani 4—0 

(2—0)
Carpatl Sinaia — I.R.A. Clmplna 2—0 

0-0)
(Corespondenți : V. Aurel, C. Fllosta- 

che. M. Dumitru, A Vasllescu, M. Irlmia, 
C. .. ........................     ■

1. 
x 
3.

Virjoghle și V. Feldman). 
clasament 

1) 6 3 
11 8 3 
11 5 4

Carpați Sinaia 
Prahova Ploiești 
Caraimanul Bușteni

2 10— 6 15 
2 13— S 15
2 H- 7 a

talul Mila. Șoimii TAROM București — 
Cars’—anu; Bușteni. Petrolistul Boldești 
— Fo ana clmolna. Carnali Sinaia — Chi
mia Brari. Victoria Florești — Prahova 
P"riesti. Olimpia Rm. Sărat — Chimia 
Buzău. Petrolul Berea — Unirea Foc
șani.

SERIA a IV-a
Comerțul Brăila — Cimentul Medgidia 

0—0.
Chimia Brăila — Portul Constanța 1—0 

(O-4)
I.M.U. Medgidia — Oțelul Galați 2—0 

ir—<r>
Ancora Galați — Știința Constanța 2—1 

0-1)
Electrica Constanța — Granitul Baba- 

dae 1—1 (0—0)
Marina Mangalia — Constructorul Ga

lați 0—0

Dlnamo Obor București. Sirena Bucu
rești — Electronica București, Unirea 
Tricolor București — Olimpia Giurgiu, 
Sportul Cloroglrla — Celuloza Călărași, 
T.M. București — Flacăra roșie Bucu
rești, Azotul Slobozia — Laromet Bucu
rești. Tehnometal București — Autobu
zul București

SERIA a Vl-a
Unirea Drăgășani — Chimia Găeștl 2—0 

(1-0)
Dacia Pitești — Petrolul Videle 1—0 

(1-0)
Automatica Alexandria — Chimia Tr. 

Măgurele 0—0
C.F.R. Roșiori de Vede — Petrolul Ttt- 

govlște 4—0 (1—0)
Recolta Stolcăneștl — Flacăra Moroni 

1—2 (0—2)
Progresul Corabia — Răsăritul Caraial 

1—0 (1—0)
Oltu) Slatina — Textllistu] Pitești 1—0 

(1-0)
(Corespondenți : D. Denghel, Al. No

mele. M. Bizon. T. Negulescu, M. l>o- 
garu. c. Fllip și C. Ghlțescu).

CLASAMENT
1. Dada Pitești 11 8 1 2 24—10 17
2. Flacăra Moreni 11 7 2 2 20— 8 16
3. Oltul Slatina 11 5 4 3 16— 9 14
4. Chimia Tr. Măgurele 11 3 3 3 15-11 13

Constructorul Arad — Unirea Tomnatic 
3—2 (1—1)

Victoria Câlan — Vagonul Arad S—2 
(0-2)

Minerul Lupeni — Mureșul Deva 2—2 
(1-1)

Minerul Teliuc — Furnirul Deta 2—0 
(1-0)

C.F.R. Simetria — Minerul Ghelar 1—0 
(1—0)

(Corespondenți t St. Marton, Gh. Nl- 
colâlță. N. Gheorghe, A. Gunther, I. Co- 
tescu. I. Vladislav și M. Mnnteanu).

CLASAMENT
1 Mureșul Deva 11 8 3 0 22— 4 19
2. Victoria Câlan 11 6 3 2 17—n 15
3. Electromotor TIrti. 11 5 4 2 23—11 14
4. Minerul Lupeni 11 5 3 3 15—11 13
5. U.M. Timișoara 11 5 2 4 19—11 12
6. Minerul Teliuc 11 4 3 4 15—14 11
7. Furnirul Deta 11 4 3 4 15—14 11
8. Unirea Tomnatic 11 5 1 5 17—26 îl
9. Vagonul Arad 11 4 2 5 14—13 10

10. C.F.R. simeria 11 3 3 5 19-12 9
11. Progresul Tlm. îl 2 5 4 10-13 9
12. Minerul Ghelar 11 3 1 7 19—13 7
13. Gloria Arad 11 3 1 7 11—26 7
14. Constr Arad 11 2 2 7 12—28 6

Etapa viitoare : Unirea Tomnatic — 
Minerul Lupeni. progresul Timișoara — 
Minerul Teliuc. C.F.R. Simeria — Gloria 
Arad. Minerul Ghelar — Constructorul

CLASAMENT
1. Victoria Cărei 11 8 1 3 37— 1 1T
2. Topitorul Bala Mare 11 7 1 3 20-11 15
3« Minerul Cavnie 11 7 1 3 15—13 15
4. Bihoreana Marghita 11 6 1 4 19—14 13
5. C.I.L. Slgbet 11 5 1 5 18—11 ’l
6. Reeolta Salonta 11 5 1 5 10—1’ 117. Bradul Vlșeu 11 5 1 5 10—16 118. Voința Care! 11 5 1 5 11-16 ’19. Min. Baia Sprie 11 5 0 6 18—13 10

10. Constr. Baia Mare 11 4 1 8 15—21 9
11. Minerul Bala Borșa 11 4 1 6 17—22 9
12. Rapid Jibou 11 3 2 6 9—18 8
13. Unirea Zalău 11 3 2 6 12—22 8
14. Someșul Satu Mare 11 2 2 7 8-19 8

Etapa viitoare : Bihoreana Marghita — 
Un’rea Zalău. C.I.L. Sighetui Marmât’ei
- Minerul Cavnie Rapid Jibou _ ■Moni
torul Baia Mare. Minerul Baia Sprle — 
Recolta Salonte, Constructorul Bala Mare
— Victoria Cărei. Bradul Vlșeu — Mi
nerul Bala Borșa. Voința Care! — so
meșul Satu Mare.

• Oltul St. Gheorghe — performera etapei: 10-2 cu Foresta Susenii Birgâului
• Mureșul Deva — singura formație neinvinsă

SERIA a Xl-o
Viitorul Tg. Mureș — Carpați Covasna

1— 0 (1—0)
Textila Odorhel — Forestierul Tg. Se

cuiesc 2—1 " —
Someșul

(1-1)
Mureșul

0—0
Minerul

2— 0 (0—0)
Oltul Sf. Gheorghe — Foresta 

Bîreflulul 10—2 (4—2)
Gaz metan Mediaș — Viitorul 

ghienl 4—0 (2—0)

(1-0)
Beclean — Unirea Cristur 2—2

Topllța _ Vitrometan Mediaș

Bălan Lacul Ursu Sovata

Susenlt

Gheoe-

Dunărea Tulcea — Viitorul Brăila 3—1 
(2—0)

(Corespondenți : Tr. Enache, N. Cos- 
tin, R. Avram, Gh. Arsenie, A. Radii, 
I. Cioboată și P. Comșa).

CLASAMENT
1. Constructorul Galați 11 7 2 2 18— 8 16
X Marins Mangalia 11 8 3 2 14— 7 53
3. Chimia Brăila 11 6 3 2 19—12 15
4. Electrica Constanța n 5 2 4 12—12 ’2
5. I.M.U. Medgidia 11 4 3 4 18—.15 11
6. Oțelul Galati 11 5 1 5 8- 9 11
7. Cimentul Medgidia 11 4 3 4 $-12 H
8. Portul Constanta 11 4 2 5 15—12 10
9. Știința Constanța 11 2 6 3 12—1? 10

10 Dunărea Tulcea 11 5 0 6 14—18 10
11. Viitorul Brăila 11 2 5 4 19—18 9
12. Ancora Galați 11 4 1 6 7—17 8
13. Granitul Babadag 11 1 6 4 11—18 8
14. Comerțul Brăila 11 1 5 5 7—12 7

Etapa viitoare : Oțelul Galâtî — Klec-
trica Constanța. Comerțul Brăila — Du
nărea Tulcea. Cimen‘111 Medgidia — An
cora Gâlatl, Marina Mangalia — Viitorul 
Brăila. Portul Constanta — I.M.U. Me
dgidia, Granitul Babadae — Chiirla 
Brăila. Constructorul Galați — Știința 
Constanța.

SERIA o V a
Celuloza Călărași — Dlnamo Obor 

București 1—1 (0—0)
Voința București — Azotul Slobozia t—1> 

(2-0)
Flacăra roșie București — Tehnometal 

București 2—0 (0—0)
Laromet București — T.M. București 

2—0 (2—0)
Electronica București — Autobuzul 

București 1—0 (0—0)
Unirea Tricolor București — Sirena 

București 7—3 44—3)
Sportul Cloroglrla — Olimpia Giurgiu 

1—3 ro—0)
(Corespondenți : M. Stan. Gh. Vlad, C. 

Toader, P. Popa. O. Gu(u, R. George 
și P. Anghel).

CLASAMENT
1. Celuloza Călărași 11 8 2 1 20— 7 18
2. Laromet București 10 6 2 2 1$— 5 14
3. Autobuzul București 10 5 2 3 13- 5 12
4. Flacăra roșie Buc. 10 4 4 2 15- 7 12
5. Unirea Tricolor Buc 11 5 1 5 16—11 11
6. Tehnometal Buc. 11 3 5 3 15—11 11
7. TM București 11 4 3 4 17—18 11
8. Dlnamo Obor Buc 11 1 9 1 8— 9 11
9. Electronica Buc. 11 4 2 5 8— 9 20

10. Azotul Slobozia 11 4 2 5 '8—2Î 10
11. Ollmbla Giurgiu 11 2 5 4 13—14 9
12. Voința București 11 2 4 5 6—12 8
13 Sirena București 10 3 2 5 13—24 8
14 ^nortul Ciorogîrlfl 11 2 1 8 7—28 S

Etapa viitoare: Voința București

5. Automatica Alex.
6. Progresul Corabia
7. Unirea Drăgășanl
8. Petrolul Videle
9. Petrolul Ttrgovlste

10. Răsăritul Caracal
11. Textiilstu! Pitești
12. Chimia Găeștl
13. C.F.R. Roșiori
14. Recolta Stolcănești

11 4 5 2 8— 5 13
11 5 3 3 15—17 13
11 4 4 3 10- 7 12
11 3 5 3 7— 6 11
11 3 4 4 14—17 10
11 1 5 5 8—12 7
11 3 1 7 12-18 7
11 2 3 6 10—16 7
11 2 3 8 13—23 7
11 2 3 6 13—24 7

Etapa viitoare s Petrolul Videle — 
C.F.R. Roșiori de vede. Textiilstu) Pi
tești — unirea Drăgășanl, Petrolul Tir- 
govtște — Recolta Stoieănești. Chimia 
Tr. Măgurele — Oltul Slatina. Automa
tica Alexandria - Chimia Găeștl, Răsă- 
ritul Caracal - Dacia Pitești, Flacăra 
Moreni — Progresul Corabia.

SERIA a Vll-a
Minerul Motru - A.S. Bocșa 2—1 fl>-l)
Minerul Rovinari — Dunărea Calafat 

6—2 (3—2)
Pandurii Tg. Jiu — Metalul Toplet 2—0 

(2—0)
Vulturii textila Lugoj — Cimentul Tg. 

Jiu 5—0 (1—0)
Steagul roșu Pienița — Victoria Craiova 

3—0 (0—0)
Meva Drobeta Tr. Severin — Metalul 

Otelu Roșu 0—2 (0—1)
Minerul Moldova Nouă — Știința Pe

troșani 1—0 (0—0)
(Corespondenți t V. Crăciun, N. cher- 

guș. V. Dlgulescu, C. oiaru, M. Focțan 
și P. Simandan).

CLASAMENT
II1. Minerul Motru 116 3 2 32—11

X Vulturii Lugoj 11 « 3 2 26— 6 13
3. A.S Bocșa 11 5 2 4 18—12 12
4. Dunărea Calafat 11 5 2 4 17—16 12
5. Steagul r. Pienița 11 6 0 5 13—14 12
6. Metalul Toplet 11 6 0 5 16—21 12
7» Panduri) Ta Jiu 11 5 1 5 10—17 11
8. Met. Oțelu Rosti 11 4 2 5 15—12 10
9. Minerul Mold. Nouă 11 4 2 5 18—15 10

10. Minerul Rovinari 11 3 4 4 12—14 10
H. Meva Drobeta Tr. S. n 4 1 6 11-13 9
IX Cimentul Tg. Jiu 11 3 3 5 9—24 9
13. Victoria Craiova 11 4 1 5 9—26 9
14. Sttlnta Petroșani 11 4 0 7 11—14 8

Etapa viitoare : Minerul Motru — Meva 
Drobeta Tr. Severin. Minerul Moldova 
Nouă — Minerul Rovinari. Metalul oțelu 
Roșu — A.S. Bocșa. StUnta Petroșani — 
Pandurii Tg. Jiu. Vulturii textila Lugoj 
— Metalul Toplet. Cimentul Tg. Jiu - 
Steagul roșu Pienița. Dunărea Calafat — 
Victoria Craiova.

SERIA a Vlll-a
Progresul Timișoara — Electromotor 

Timișoara 1—1 (1—1)
Gloria Arad — U.M. Timișoara 0-3 

(0-2)

Arad. Vagonul Arad — Furnirul Deta, 
Electromotor Timișoara — Victoria Că- 
lan, Mureșul Deva — U.M. Timișoara.

SERIA a IX-a
Tehnofrig Cluj — c.I.L. Gherla 0-1 

(0—1)
Metalul Aiud - C.I.n. Blaj 3—2 (1—1) 

(s-a Jucat la Teiuș).
Unirea Alba lulia — Soda Ocna Mureș 

2—0 (0—0)
Aurul Brad — Dermata Cluj 1—0 (I—0) 
Minau? Zlatrta — Arieșul Clmpiâ Turtii 

1—0 (1—0)
Industria strmel CImpla Turzii — Uni

rea Det S—1 (2—0)
Arieșul Turda — Minerul Bihor 5—1 

(4-1)
(Coresnondențl ■ F. Fehervarl. I. Somo- 

evi. I. FiHpescu. M. Susan, N. Bâițan, 
St. Giurgiu șl P. Lazăr).

CLASAMENT
1. Aurul Brad 11 7 2 2 17— î 16
2. Minaur Zlatna 11 6 1 4 15—11 13
3. C.I.L. Blaț 11 6 0S 13—11 12
4. Arieșul Turda 11 7 1 3 25—15 11
5. Metalul Aiud 11 5 1 5 11—11 11
6. Unirea Del 11 6 2 3 18— 9 .0
7. Arieșul C. Turzii 11 5 0 8 12—12 10
8. Unirea Alba rulla 11 4 2 5 9—13 10
9. Minerul Bihor 11 S 0 0 10-22 10

10. fnd. s. C. Turzii 11 5 2 4 17—13 8
ÎL C.LL Gherla 11 4 01 13—17 8
12. Tehndfrig Cluj 11 2 4 5 5—10 8
13. Soda O<sia Mure? 11 3 2 6 8—17 8
14. Dermata Cluj 11 2 3 6 7—12 7

Etapa viitoare 5 Unirea De1 — Aurul 
Brad. Dermata Ciul — Soda Ocna Mure*. 
C.I.L. Gherla — Mlnaur Zlatna. Arieșul 
Utmnla Turzii — Minerul Bihor. Arieșul 
Turda — Industria Strmel Ctmpla Turzii, 
C.I.L. Bla1 — Unirea Alba lulia. Metalul 
Aîud — Tehnotrle Cluj.

SERIA a X-o
Voința Cărei — Recolta Saionta 3—« 

(0-0)
Constructorul Bala Mare — Bradul 

Vlseu 2—0 (1—0)
Someșul Satu Mare — Victoria Cărei

1— 3 (0—1)
Unirea Zalău — Minerul Baia Bzrp

2— 2 (2—0)
Minerul cavnie — Minerul Bai» Sprie 

2—1 (1—t)
C.I.L. Siahetul Marmatîel — Tooitoru! 

Bala Ma-e 2—1 (2—0)
Ranld Jibou — Bihoreana Marghita 1—1 

(1-1)
(Corespondent : Tr. SHațhl. T Teodor, 

Z. Kovacs, M, Boulolu, Z. Debrețeni, V. 
Mihall).

(Corespondenți : c. Albu. A. Plaloga,
I. Pintea. V, Pașcanu, I. Ion, Gh. Briotâ 
șl R. Medleșan).

CLASAMENT
1. Gaz metan Mediaș2 ——— — - - -
S.
4.
5.
6.
7.
*.
9.

10.
II.
12.
13.
14.

Textila Odorhel 
Lacul Ursu Sovata 
Viitorul Tg Mures 
Viitorul nheorghîenl 
Minerul Hâlan 
Unirea Cristur 
Oltul Sf. Gheorahe 
Vitrometan Mediaș 
Mureșul Toplita 
Someșul Beclean 
Forestierul Ta. See. 
Carnatl Covasna 
Foresta Suseni

10
11
11
11
11
11
11
10
11
11
11
11
10
10

8 3
7 I
5 3
6 1
6 0
4 3
3 4
4 1
6 1
3 3

1 28- 1 15 
3 23—13 IS
3
4
5
4
4
5
4
5

21—r<
21 — 1-
14—1F
8-10 

14—1? 
30—10 
14—12 
14—lt
9—40 

14—15 
16—15
9—33

Etapa viitoare • Foresta Susenii Bfreău- 
Iui — Someșul Beclean. Viitorul Tg. 
Mureș — Minerul Blllin, vitrometan Me
dias — Forestierul Ta. Secuiesc. Unirea 
Cristur — Gaz metan Mediaș, Mureșul 
Tonltta _ Oltul St. Gheorehe. Carnâtl 
Covasna — Viitorul Gheorahienl. Latul 
Ursu Sovata — Textile nrtnrhet.

SERIA a Xll-o
Tractorul Brasov — Independența CTS- 

nfldle 3—0 (3—0)
Chimia Or Victoria — Textila Sebeș 

4—0 (1—0)
C.S U. Brașov — Torpedo Zărneștt )- 0 
Lotrul Brezoi — Carpați Brașov 1—0 

(1—0)
C.F.R. sighișoara - t.C.f.M. Brașov 1-0 

0—0)
Oltul Rm. Vtloea — Chimica Ttrnăveni 

1—1 (1—0)
Metalul Copșa Mică — UPA sibiu 

4—0 (2—0)

(Corespondenți 1 F. Bogdan. Gh. Ma
tei. B. Eugen. I. Zldaru. I. TUrJan G. 
Lorac șl M. Fallelu).

CLASAMENT
1. Tractorul Brașov 11 7 3 1 t9— î n
2. I.C.I M. Brașov 11 1 1 3 29— t 15
3. Chimia victoria 115 2 4 |8—1? 12
♦. Oltu) Rm. vil cea 11 4 4 3 17-tt 12
5. Chimica Tlrnăvânl 11 4 4 3 13—15 ’2
6. C.F R. Sighișoara 114 3 4 11—12 ‘1
7. Metalul Copșa M. 114 3 5 14-1? 10
8. C.S U Brașov 11 3 4 4 10~-1 i 10
9. tndepen Clsnădie 11 4 2 5 14—17 10

19. Carnatl Brasov 11 4 1 6 13—11 9
11. Lotrul Brezol 11 3 > 5 8—14 9
12. U.P.A Sibiu 11 3 3 5 13—23 »
13. Torpedo Zărneștl 11 3 2 6 13—14 8
14. TeX’lla Sebeș 11 5 0 8 n—23 8

Etapa viitoare : Torpedo Zărneștl — 
Tractorul Brașov. t.C.t.M. Brașov — Lo
trul Brez.ot, Metalul Copșa Mica — Tex
tila Sebeș. Chimica Ttmăvenl — C.S U. 
Brașov. U.P.A. Sibiu — tndepertden;a 
Clsnădle, Chimia Or. Victoria - ' F R. 
Slehîșoara, Carpați Brașov — Oltul Rm. 
Vtlcea.



BOGATĂ ACTIVITATE INTERNAȚIONALĂ
A HALTEROFILILOR ROMÂNI • C. S M. Cluj învingătoare

Zilele trecute halterofilii noștri 
fruntași au fost angrenați în dife
rite competiții internaționale sau au 
participat la concursuri de verifi
care în vederea Balcaniadei care va 
avea loc la Salonic (Grecia) între 23 
și 26 noiembrie.

La Cluj, echipa locală C.S.M. a 
susținut o dublă întîlnire (seniori 
și juniori) cu selecționata Bratisla
va!. în ambele reuniuni victoria a 
revenit halterofililor clujeni : 6—1 
ia juniori și 6—0 la seniori. Cu,a- 
cest prilej, la categoria grea (110 kg) 
Spiridon Herghelegiu a obținut un 
valoros record național la „aruncat" 
cu 182,5 kg. La juniori (cat. 110 
kg), Stefan Kreicik a realizat trei 
recorduri : 117,5 kg la „smuls", 157,5 
la „aruncat" și 405 kg la totalul ce
lor trei probe (inclusiv „împinsul").

La Moghilev (U.R.S.S.) s-a desfă
șurat întîlnirea internațională din
tre selecționatele 
mâniei și R.S.S. 
rea s-a încheiat 
21. Pe totalul de 
a revenit formației noastre, iar la 
punctajul pe categorii, gazdele au 
cîștigat cu scorul de 5—4. Cele mai 
bune rezultate la două stiluri au 
fost realizate de sportivii români, 
care au obținut și victorii la cate
goriile respective : cat muscă — 
V. Iancu 182.5 kg; cat. cocoș — 
Hie Nicu 205 kg ; cat semimijlorie 
Gh. Mîinea 280 kg : cat. sapergrea 
V. Deac 310 kg.

★
La București, in concursul de ve

rificare pentru Balcaniada ce la

de tineret ale Ro- ’ 
Bieloruse. întîlni- 
la egalitate : 21— 
kilograme victoria

Salonic, selecționabilii au realizat 
următoarele performanțe : cat.
muscă: L Hortopan 205 kg: cat 
cocoș : M. Grigoraș 225 kg; cat 
pană : V. Rusa 225 kg; cat semi- 
mijîocie : F. Balaș 265 kg : cat. mij
locie : D. Constantin 275 kg.

• Concurs de verificare In
vederea Balcaniadei

• Echipa tie tineret In URS S.

In preliminariile campionatului europeanIN TURNEUL COUBERTIN

LA TIRANA: ALBANIA

PINA CIND ATITEA
DUBLE DESCALIFICĂRI

IN CAMPIONATUL
DE LUPTE PE ECHIPE?

cores-

cesca- 
aceste

Duminică s-a consumat cea de 
a doua etapă din cadrul returului 
campionatului republican de lupte 
libere pe echipe. Din partidele ur
mărite la București, ca și din re
latările corespondenților noștri, am 
desprins concluzia că în timp ce 
unele formații privesc cu toată se
riozitatea problema pregătirii lor 
în vederea participării ]a cea ma: 
mare competiție pe echipe a țării, 
altele fac numai act de prezență, 
sportivii fiind neantrenați 
pun ză tor.

Numărul m.-e de duble 
lificări dictate c. arbitri in
ultime întreceri atrage în mod ca
tegoric atenția. Faptul vorbește de 
la sine despre maniera în care un:i 
antrenori înțeleg să pună în prac
tică noua orientare a federație: 
privind dinamizarea luptei. Din pă
cate, cu actuala optică a unor an
trenori manifestată în pregătire si 
concursuri, luptele din țara noas
tră nu pot extinde planurile valo
rice ale binemeritatei sale afirmări 
internaționale.

Datorită numărului mare de du
ble descalificări înregistrate dumi
nică (ca urmare a luptei pasive, 
concretizată în procedee de strictă 
apărare sau luptă de uzură în 
care cei doi parteneri de întrecere 
se împiedică unul pe altul de a

In campionatul municipal (prima 
etapă ' pe primele locuri s-au clasat : 
cat. muscă : M. Coste» (Rapid) 177.5 
kg : cat. cocoș : L Hortopan (Olim
pia) 305 kg ; cat. pană : AL Ștefan 
Steaua) 193 kg.

PRIMUL ADVERSAR AL LUI MASTASI
M. Orantes (accidentat) nu se prezintă!

r1

PARIS, 30 (Agerpres). — Au în
ceput întrecerile preliminarii ale 
turneului internațional de tenis, 
care are loc în sala „Coubertin" 
din Paris și care contează pentru 
„Manele Premiu — F.I.L.T.". Tină- 
nil jucător maghiar Balasz Taroczi 
l-a eliminat în mod surprinzător 
pe francezul Jean Baptiste Chan- 
freau. de care a dispus cu 7—5, 
7—6 EI O va întîlni in primul tur 
Pe Ilie Sistase, favoritul nr. I al 
concursului.

t : importante :
Barclay (Franța) — Barazutti (Ita- 
lia 6 7, 6—-0. o—1 ; N Godrella 
<Trez'.ă — Bouteleaux (Franța) 
6—2. 6—3 ; Deblicker (Franța) — 
Spear (Iugoslavia) 6—4; 6—2 ; Jean

Paul Meyer (Franța) — Jean Loup 
Rouyer (Franța) 6—1, 7—6 ; Zuga- 
relli (Italia) — Contet (Franța) 6—3, 
7—6.

★
de tenis a ex- 
organ izatoril or,
Manuel Oran-

PRIMUL TUR
EUROPENE

Federația spaniolă 
pediat o telegramă 
prin care anunță că 
tes nu va participa la acest turneu, 
deoarece s-a accidentat în timpul 
desfășurării campionatelor Spaniei. 
Acestea au avut loc la Murcia, în 
proba de simplu bărbați, titlul re
venind Iui Andres Gimeno, care 
l-a învins cu 4—6, 4—6, 7—5, 6—0, 
6—0 pe Manuel Orantes, accidentat 
în ultimele două seturi.

CUPEI
LA TENISArbitrul St St*7i- 

ciu dirtrazd o 
r.cmă desceăficc- 
re. cs io 
luptei 
practicată
doi compeîifori

Foto: 
Dragoș NEAGU

acumula punrteL numărul total de 
puncte (40) puse în joc in întîlnirea 
dintie două formali: x-a fast acor
dat ■ decît Intr-o singură par
tidă i Nicotină Lașă — Totnts- 
tex Constanta 2S3—115. Dar. 
cum este vorba de ultimele două 
clasate in seria Est. se pâre eă re
zultatul ctnsemr. =: este ma: mrlt 
o urmare a necunoașterii procede
elor de apărare, dedt a aplicării 
noii or.entăr: a federații de resort

Ce putem spune despre meciul 
Mureșul Tg Mureș — ASA. Bra
șov. încheiat cu scorul de 19-5— 
0.5 (!) In care 5 din cele 10 part de 
s-au teraunat cu decizii de duble 
descalificări pentru lipsă de eaot-

dintre echipele de tenis 
și Belgiei, disputat la 

‘ ’ tur
aco- 

de
ma-

ale Ungariei .
Br-xe .es fe oadral primului 
a2 O-pe: ezropeae pe teren 
pent, w eu scorul
3—* Iz trvoarea sportivilor

VAN LENNEP 
CAMPION EUROPEAN
DE AUTOMOBILISM

Fruntașele șahului feminin in întrecere

LA CLUJ A ÎNOTUL
FINALA CAMPIONATULUI NATIONAL

J

La Sao Paulo

FITTIPALDI

ghiari. In ultima zi a întrecerii 
s-au înregistrat următoarele rezul
tate i Baranyi — Hombergen 6—3, 
6—4 ; Baranyi, Szoke — Drossard, 
Mignot 3—6, 18—16, 7—5, 4—6,
6—1 ; Mignot — Szoke 6—2, 6—2.

La Oslo, selecționata R.F. a Ger
maniei a întrecut cu 4—1 repre
zentativa Norvegiei. La Ziirich, 
echipa Elveției a dispus cu 3—2 
de formația Austriei, iar la Praga. 
Cehoslovacia a învins cu 4—1 se
lecționata Poloniei.

ROMANIA 1-1 (0-1)
• Autorul golului echipei noastre — Roznai • Gazdele au ega

lat printr-un autogol în penultimul minut de joc I
schimbîndu-i direcția, a intrat în 
poartă. Cu toate acestea, consider 
promițător debutul echipei în Cam
pionatul european. Cu ceva mai mul
tă șansă în atac și fără gafa amin
tită în apărare, puteam să ne în
toarcem de la Tirana cu o victorie. 
Dintre jucători, bine s-au comportat 
Sameș. Aelenei, Jurcă, Tănăsescu, 
Beldeanu și Bbloni ; satisfăcător Roz
nai și Grigoraș ; sub posibilități Ma
rin Stelian și Troi.

In partida de la Tirana au jucat 
următoarele formații: ALBANIA :
Mahmut — Curi — Gogu, Host.:, 
Gjeci, Dacipi — Braho, Xhombazi 
(min. 70 î Bulku) — Ferezay, Guli, 
Xhafa.

ROMANIA : Ștefan — Jurcă, Ciu
garin, Sameș (min. 65 : Grigoraș), 
Tănăsescu — Beldeanu, B61ony — 
Troi, Marin Stelian, Roznai, Aelenei. 

A arbitrat i LA JOS ȘOMLAY (Un
garia), foarte bine.

O cursă specială TAROM i-a re
adus, aseară, în Capitală, pe jucăto
rii echipei noastre de tineret care 
a susținut, duminică, la Tirana, în 
compania reprezentativei similare a 
Albaniei, primul ei joc din cadrul 
preliminariilor noii ediții a Campio
natului european. Puțin timp după 
aterizarea avionului, antrenorul Cor
nel Drăgușin ne-a pus la curent cu 
realitățile meciului disputat pe sta
dionul ,,Kemal Stata", în prezența a 
circa 15 00» de spectatori.

— Prima repriză a aparținut, în 
întregime, echipei noastre, care, prin- 
tr-o toarte bună circulație a balonu
lui și-a pus în dificultate adversarul. 
In apărare, Sameș și Tănăsescu l-au 
anihilat pe cei mal periculoși ata- 
canți ai gazdelor, Spiro Guli și Sefe- 
din Braho, BolSni și ’Beldeanu au 
stăpînit cu autoritate mijlocul tere
nului, iar atacul și-a creat cîteva 
mari ocazii de gol, dar pe care Roz
nai, Aelenei și Beldeanu le-au ratat. 
Totuși, scorul a fost deschis de echi
pa noastră în min. 24 : Roznai, bine 
plasat în fața porții lui. Mahmut, a 
reluat, cu capul, în plasă, o lovitură 
liberă executată cu precizie, de la 
circa 40 de metri, de fundașul Jurca. 
Același Roznai (min. 30) și apoi Troi 
(min, 40) au irosit două mari situații 
de a majora scorul. In repriza secun
dă, tinerii jucători albanezi au avut 
o revenire puternică și, timp de 20 
de minute, au pus stăpînire pe joc. 
Apărarea echipei noastre a rezolvat 
însă cu promptitudine încercările ata- 
canților albanezi de a obține ega- 
larea Tn ultima parte a reprizei me
ciul s-a echilibrat și din nou Roz
nai, Aelenei și Beldeanu au ratat. 
Cînd nimeni nu se mai aștepta, a 
survenit, surprinzător, egalarea. A 
fost, de fapt, un autogol cum rar 
sg vede pe stadioanele noastre. Cu 
două minute înainte de sfîrșitul jo
cului, Ciugarin a trimis ușor mingea 
spre Ștefan. Clujeanul .a ieșit s-o 
prindă dar, din mînă, i-a sărit și,

TURNEUL DE ȘAH
DE LA NOVI SAD
BELGRAD, 30 (Agerpres). — Du

pă consumarea a 6 runde, în tur
neul internațional de șali de la 
Novi Sad continuă să conducă ma
rele maestru sovietic Lein cu 5 1/2 
puncte, urmat de Ivkov și Pianinei 
(ambii Iugoslavia) — 4 puncte,
Benko (S.U.A.) — 3 1/2 (2), Radulov 
(Bulgaria), Lengyel (Ungaria) — 
31/2 puncte etc.

în runda a 6-a, Lein l-a învins 
pe Masici. A fost consemnată re
miza în partidele Deze — Radulov 
și Lengyel — Ivkov. Celelalte par
tide s-au întrerupt.

Ia

CAMPIONATE DE FOTBAL ÎN EUROPA
IUGOSLAVIA (etapa a 11-a) : 

Sarajevo — Hajduk 2—0, Sloboda — 
Radnicki 1—0, Sutjeska — Zelezni- 
cear 3—2, Vardar — Vojvodina 2-1, 
O.F.K. — Steaua roșie 1—1, Celik — 
Dinamo 4—1, Olimpia — Spartak 
•—2. Bor - 
Vele; 2—2. 
Steaua Roșie cu 18 
Ve*ej să Bacnicki cu 
lezrurear 14 r ete.

FRANȚA (etapa a 
«eiUe 
SL 1 
9—5;
tia — Angers 2—0; Reni 
jaccio 1—1 : Valenciennes

, Olimpia
Bora; 0—0, Partizan— 

In clasament conduce 
p. urmată de 
cite 15 p. Ze-

-4

La Cluj a început finala campio
natului național feminin de șah. în
trecerea, care va desemna pe prima 
jucătoare a țării, poartă — la ac
tuala ediție — un caracter aparte, 
determinat de marele număr de ti
nere care și-au cucerit dreptul de 
a lua parte la turneu. Ne referim la 
ploieștencele Daniela Nicola și Vio
rica Ilie (12 ani !), la campioana de 
junioare, Mariana Băloianu, la Li- 
gia Jicman și Anca Gbeorghe, spre 
a nu aminti decît cîteva. Alături de 
ele luptă pentru supremație maes- 
trele internaționale Elisabeta Po- 
lihroniade — deținătoarea titlului 
—, Margareta Teodorescu, Maria 
Pogorevici, Suzana Makai, cam
pioana universitară, clujeanca Mar
gareta Juncu și alte jucătoare con
sacrate în arena eșichierului româ
nesc. Lipsesc de pe tabela concu
rentelor maestrele internaționale 
Alexandra Nicolau și Gertrude 
Baumstarck, angajate, de la 3 no
iembrie, în turneul zonal pentru 
campionatul mondial, care se va 
desfășura la Pemik, în Bulgaria.

Tragerea la sorți a dat următoa
rea ordine a concurentelor pe ta
bela de concurs :

1, Vera Zsigmond, 2. Renee Far
kas, 3. Margareta Teodorescu, 4. Da
niela Nicola, 5. Clara Borsoș. 6. Zări 
Karibian, 7. Margareta Juncu. 8. 
Viorica Ilie, 9. Mariana Băloianu.

I

L 
1. 
X 
<. 
X
X

I

L

* <

1

(Urmare din pag. 1)

se angrena în jocul de uzură al 
rapidiștilor, au folosit doar rareori 
contraatacul și au șutat slab șj im
precis (în specia] Zamfirescu) Ia 
poartă. Feroviarii, în schimb, s-au 
apărat, cînd a fost nevoie, cu multă 
atenție, iar în atac au speculat de 
cîteva ori erorile defensivei ad
verse. In urma aceste victorii, echi
pa pregătită de C. Vasiliu reintră 
cu șanse sporite în lupta pentru 
titlu.

Partida de duminică ne-a mai 
reținut atenția (cu regret însă) prin 
două greșeli de arbitraj care — 
am subliniat-o și în numărul pre
cedent — nu au influențat rezul
tatul final. în primul rînd este 
vorba de neatenția dr. I. Drâgan 
la reintrarea în joc a lui M. Po
pescu după o eliminare de un mi
nut, în repriza a 4-a. Deși a fost 
sesizată de către secretariat asupra 
neregularității comise (la reintrare, 
un jucător eliminat nu are voie să 
se ajute de nici un mijloc pentru 
a pătrunde în bazin, iar Popescu 
a sărit de pe bordura bazinului 
direct în apă), arbitrul a permis 
dinamovistului să continue jocul, în 
loc să dicteze împotriva sa o nouă 
eliminare.

în al doilea rînd, ne referim Ia 
faza mult controversată din finalul 
întîlnirii. Să recapitulăm mai întîi 
(aptele. Mai erau de jucat 55 de se-

runde $j Un pokxsi dlnasoovist a 
fost eliminat. Jucătorii de la Rapid 
au intrat In posesia balonului, dar 
Ia pregătirea atacului au fost sur
prinși de scurgerea celor 45 de se
cunde regulamentare. Cum era și 
normal, arbitrul a fost sesizat de 
secretariat și mingea a fost atri
buit dinamovlștilor. Scorul era 
2—2 șj mai erau 10 secunde de joc. 
A urmat eliminarea (justă) a lui 
O’ac și începutul unui atac al cam
pionilor întrerupt (în mod nejus
tificat) ce arbitru. Ia protestele fe
roviarilor, care contestau (fără nici 
un temei) împlinirea perioadei de 
45 de secunde.

In mod normal, dr. I. Drâgan 
nu trebuia să întrerupă meciul și 
eventua; să soluționeze contestația 
rapidiștilor la sfîrșit- El a făcut-o 
însă, șj după angajamentul de 
„unu la unu" care a urmat, Țăra- 
nu a intrat tn posesia mingii și a 
înscris golul victoriei. Și această 
greșeală a arbitrului este evidentă, 
dar In nici un caz ea nu scuză ero
rile comise pe rînd de Zamfirescu, 
Nastaslu și Frățilă, care dacă nu 
gafau, puteau să preîntîmpine mar
carea punctului.

In meciurile de aseară : Rapid 
— I.E.F.S. 14—3 (4—0. 3—0, 5—2, 
2—1); Dinamo — Voința 10—2 
(6—0. 1—0, 2—2, 1—0).
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DIN NOU ÎNVINGĂTOR

București în „Cupa cupelor", a ju
cat pe teren propriu cu AȘK Linz, 
în fața căreia a pierdut eu scorul 
de 1—2. Alte rezultate i Voest 
Linz — Eisenstadt 1—0 ț Neustadt 
— Austria Klagenfurt 1—2 ; AK 
Graz — Sturm Graz 4—0 ț Wacker 
Innsbruck — Austria Salzburg 0 -1; 
Alpine Donawitz — Bregenz 3—1; 
Wiener Sport Club — Austria Vie- 
na 2—2 ț FC Vienne — Admira 
Wacker 1—1. Clasament i I. Admira 
Wacker — 16 PI 2. ASK Linz — 
15 p I 3. Voest Linz — 13 pl 4. 
Rapid Viena — 14 p.

SPANIA (etapa a 8-a): Ovldeo—■ 
Burgos 1—0 ț Espanol Barcelona — 
Saragossa 3—1, Atletico Bilbao — 
Granada 0—1 | Real Socledad —CF 
Barcelona 2—Oj Atletico Madrid — 
Malaga 1—01 Celta Vigo — Las 
Palmas 3—1 j Castellon — Gijon 
1—0 | Betis — Valencia 0—0; Real 
Madrid — Coruna 0—0 (dintr-o e- 
roare de transmisie a agențiilor In
ternaționale de presă, prima oară 
s-a comunicat că formația Real 
Madrid a pierdut cu 1—0). Clasa
ment I 1. CF Barcelona — 13 p;
2. Espanol Barcelona - 11 p; 3. 
Atletico Madrid — XI p;... 6. Real 
Madrid — 9 p.

p; 2. Vasas — 9 p; 3. Ferencvaros
— 9 p.

R.D. GERMANA (etapa a 7-a); 
FC Karl Marx Stadt — Chemie 
Halle 2—1 t Dynamo Berlin — FC 
Magdeburg 1—1 ; Dynamo Dresda — 
Vorwărts Frankfurt pe Oder 3—0, 
Wismut Aue — FC Union Berlin 
2—1 t Sachsenring Zwickau — Eo- 
L___X. L „ 2 ~ ~
zTg — FC Carl Zeiss Jena 0—0; Rot- 
weiss Erfurt — ” ” ‘ n n
Clasament i I. ---------
14 p; 2. Carl Zeiss Jena 
3. Sachsenring Zwickau -

BULGARIA (etapa a 9-a): T.S.K.A.
— Laskov 8—1 (Jekov a marcat 
5 goluri I), Trakia — Pernik 1—1, 
Spartak — Volov 2—0, Cernomoreț
— Levski-Spartak 1—0, Beroe — 
Akademik 0—2, Slavia — Lokomotiv 
Plovdiv 2—1, Botev’ — J.S.K. Spar
tak 2—0, Dunav — Etar 1—0. Cerno 
More — Lokomotiv Sofia 0—1. Cla
samentul are în frunte pe T-S.K.A. 
cu 13 p, urmată de Lokomotiv Plov
div cu același număr de puncte, 
Akademik 12 p etc.

AUSTRIA (etapa a U-a) ; După 
cum am anunțat, echipa Rapid 
Viena, adversara formației Rapid

komotiv _Le]pzig_2—4;_Chemie Lelp-
Hansa Rostock 2—0. 
Dynamo Dresda — 

■ ' - 10 p|
9 p.

__ ___________ 13-a): Mar-
—’Red Star 3—0: Sochaux — 

Etienne 3—1, Sedan — Nice 
Nantes — Reims 0—0; Bas- 
Angers 2—0 ; Rennes — A-

__ __  ____ 1___ 3 - Metz
1- i; Lyon — Nimes 1—0; Nancy—
Bordeaux 2—1 ; F. C. Paris — Stras- 
Snsrg 1—1. Clasament: 1. Nice —
23 p; 2. Nantes — 17 p; 3. Lyon 
— 17 n.

UNGARIA (etapa a 6-a): Sal- 
gotarjan — Videoton 2—0; Ujpesti 
Docsa — Komlo 4—1 ; Csepel — 
Za’aegerszeg 2—2 J Ferencvaros — 
Szeged 1—1: Honved — Tatabanya 
4—1; Egyetertes — Pecs 1—0; Raba 
Eto — Diosgyor 3—1; Vasas —MTK
2— 2, Clasament: L Honved — 10

ȘTIRI •REZULTATE
•

naționale
cadrul competițiilor lnter- 

______ _ de fotbal se vor disputa 
ir. această șâotămînă numai două 
partide, ambele fiind programate 
miercuri 1 noiembrie. Tntr-un joc 
contind pentru preliminariile cam
pionatului mondial (grupa a 3-a), 
seietțiogata Olandei va întîlni, pe 
teren propriu, reprezentativa Norve
giei Cea de-a doua partidă va opu
ne în cadrul „16“-imîlor de finală 
;meci retur) ale „Cupei UEFA".

formațiile Fiorentina și Vitoria Se- 
tubal. In primul joc. fotbaliștii de 
la Setubal au cîștigaț cu scorul 
de 1—0.

In localitatea bulgară Lovecj s-a 
disputat întilnirea internațională a- 
micală de fotbal dintre reprezenta
tivele de juniori ale R.D. Germane 
și Bulgariei. Tinerii fotbaliști din 
R.D. Germană au terminat învin
gători cu scorul de 2—1 (1—1).

A început cursa cicliști de șase zile 
de la Grenoble. După 24 de ore de între
cere, pe primul loc se află cicliștii fran
cezi Van Lancker șî Guimard eu 26 de 
puncte. îi urmează perechile Seeuws 
(Belgia) — Gimondi (Italia) cu 20 p țl 
Grosskost (Franța) — Pijnen (Olanda) cu 
13 p.

TRADIȚII ALE SPORTULUI CUBANEZ
Nu este un secret pentru nimeni 

faptul că sportul cubanez este. la 
aceaată oră, port drapelul mișcării 
sportive dm America Latină. Cele 
dcuă mari competiții la care repre
zentanții Cubei au participat în ul
timii doi ani — Jocurile Paname
ricane de la Caii (Columbia) în 
1971 și Jocurile Olimpice de la 
Munchen — au arătat că în întrea
ga zonă a celor două continente 
americane. Cuba este a doua forță 
sportivă, după S.U.A., lucru cu to
tul remarcabil, mai ales raportînd 
aceasta la suprafața și populația ei.

La baza acestor succese stă aten
ția deosebită acordată competițiilor 
de masă, care atrag cea mai mare 
parte a tineretului cubanez. Prin
tre aceste numeroase manifestări 
cu o largă bază de participare se 
numără și „Jocurile Naționale ale 
elevilor" competiție devenită tra
dițională. care se află anul acesta 
la ediția jubiliară, a X-a. Jocurile 
Naționale sînt deschise tuturor șco
larilor între 11 ți 16 ani, singura 
condiție impusă participanților fi
ind aceea a unei bune situații Ia

învățătură. întrecerile se desfășoa
ră în diferite faze. Ia nivel local, 
apoi regional, campionfi regiunilor 
participind apoi Ia finala pe țară. 
Finaliștii competiției se întrec timp 
de două săptămîni la atletsm. na- 
tație, gimnastică, ciclism, baschet, 
voiei. baseball (sport de mare tra
diție în Cuba), șah etc. în total. 
20 de discipline sportive. Dintre 
sparturile olimpice, numai hocheiul 
pe iarbă nu este inăus în progra
mul acestor Jocuri.

Din rîndul tinerilor corr-petitori 
sînt selecționați cei cu aptitudini 
deosebite. Urmînd o pregătire in
tensivă ei pot ajunge rapid in e- 
chipele reprezentative a> țării. Un 
caz tipdc al acestei evoluții îl con
stituie Pedro Perez-Duenas — p:nă 
de curînd recordman mondial Ia 
triplusalt — descoperit în urmă eu 
cîțiva ani cu ocazia Jocurilor Na
ționale ale elevilor cubanezi. E nu 
este un exemplu singular, cea mai 
mare parte a campionilor de azi ai 
Cubei făcînd primii pași in sport 
în cadrul acestei competiții.

3 MILIOANE DE
Un sector important al activității 

fotbalistice din Uniunea Sovietică 
este dedicat tinerei generații. In 
această direcție, una din cele mai 
prețioase inițiative aparține fede
rației unionale de fotbal și ziaru
lui „Pionerskala Pravda", datind

DARUL IUBITORILOR DE
Handbalul prinde tot mai mult 

teren în R.S.F. Iugoslavia și popu
laritatea lui amenință serios bas
chetul, fotbalul și poloul pe apă, 
pînă acum disciplinele cele mai în
drăgite de iubitorii sportului din 
această țară.

La Banja-Luka activează echipa 
de handbal Boraț care are în rîn- 
dul ei trei jucători de mare for
mat : Arslahaghici, Karalici și Po- 
povici. Ei sînt, totodată echipieri de

bază ai reprezentativei țării. La re
întoarcerea lor de la Jocurile Olim
pice de la Miinchen, cei trei hand- 
baliști au aflat că primăria orașu
lui lor natal a hotărît să constru
iască o nouă sală de sport, cu o 
capacitate de 8 000 locuri. In pre
zența edililor orașului și a jucăto
rilor echipei Boraț s-au inaugurat 
de curînd lucrările, urmînd ca mo
derna sală să fie pusă la dispoziția 
sportivilor în cursul anului viitor.

un

HANDBAL
„Este cel mai frumos cadou, pe 

care noi handbaliștii II primim din 
partea orașului nostru. Este
semn că hadbalul pătrunde în ini
mile tuturor" — a declarat porta
rul echipei reprezentative Arslaha- 
Rhici.

Desigur, un cadou care va trebui 
onorat cu rezultate cit mai înalte 
în viitoarele competiții.

MICI FOTBALIȘTI
din 1964, cină a fost creat clubul 
„Balonul de piele", care reunește 
tineri jucători din rindurile pionie
rilor și școlarilor. In cadrul acestui 
club — care are sedii în toate re
publicile unionale — se desfășoară 
anual competiții urmărite cu deo
sebit interes în mediul școlăresc. 
Întrecerile au loc in cadrul a două 
turnee pe categorii de vîrstă: 
11—12 ani și 13—14 ani. La ultima 
ediție a tradiționalului turneu au 
participat nu mai puțin de 3 mili
oane de tineri

In fotografia 
mira o fază a 
cu ardoare in 
„Balonului de
nul din Celiabinsk, 
echipe pionierești.

fotbaliști.
noastră, putem ad- 
unui meci disputat 
cadrul 
piele",

competiției 
pe stadio- 

între două

Au luat sftrșît Întrecerile turneului In
ternațional de tenis de la Essen, disputat 
în cadrul campionatului mondial al ju
cătorilor profesioniști. In finala probei 
de simplu s-au întîlnit iugoslavul Nikola 
Pilicl și americanul Bob Lutz. Ba ca
pătul unei partide echilibrate, care a 
necesitat cinci seturi, victoria a revenit 
CU 4—6. 6—4. 3—6. 6—4. 7—6 lui PiliCi. 
Proba de dublu a fost cîștigată de pe
rechea Tom Okker (Olanda) — Marty 
Riessen (SUA). care, în finală, a dispus 
cu 6_4. 2—6. 6—4 de cuplul australian 
Terry Adisson — Bob Carmichael.

tn prima zi a turneului Internațional 
masculin de volei de la Nitra (Cehosl - 
vacla). echipa Slavia Kosice a învins 
cu scorul de 2—o (15—9. 15—11), formația 
maghiară Bnasc Budapesta, tntr-un alt 
ioc, Slavia Nitra a dispus cu 2—1 (15—13, 
9—15. 15—10) de echipa Universității din 
Olomouc.

In „Cupa Mondială" ia rugby In xni, 
la Marsilia, s-au întîlnit selecționatele 
Franței și Noii Zeelande. Rugbyștii fran
cezi au obținut victoria cu 
20—9 -----
peste■
Noua
„greul" de culoare Ron Lyle.
a 18-a victorie consecutivă (11 ___  .. ..
învingîndu-I la Denver, înainte de limită; 
pe brazilianul Pires. In repriza a treia, 
ca urmare a unui croșeu Ia carotidă, 
Pires a fost făcut KO. Lyle este neîn
vins în carieră. în meci „semivedetă", 
„greul" Cleveland Williams I-a întrecut 
Ia punct» pe Jack O’HaUoran.

(11—6). Jocul a fost 
5 600 de spectatori.

speranță a boxului

scorul de 
urmărit de

american, 
a obținut 
prin KO),

Cursa cicliști internațională disputată la 
Boario Terme, pe muntele Campione, a 
revenit rutierului francez Bernard The- 
venet. cronometrat pe distanța de 34 km 
cu timpul de îh 10:40 (medie orară de 
28,867 km). Pe locurile următoare s-au 
clasat In ordine : Guimard (Franța) la 
13 sec.. Panlzza (Italia), Danguillaume 
(Franța). Thevenet a cîștlgat șl proba 
contracronometru acoperind 8,800 km în 
25:10,3.

Echipa cehoslovacă de hochei pe gheață 
T.V.J. Poprad, aflată în turneu în Po
lonia. a jucat ia Varșovia cu formația 
locală K.T.H, Hocheiștii cehoslovaci au 
obținut victoria cu scorul de 17—3 (3—li 
8—0. 6—2).

La Bad Kreuznach (B.F.G.). s-a desfă
șurat întîlnirea dintre selecționatele R.F. 
a Germaniei și suediei, contînd pentru 
Cupa Ligii europene la tenis de masă. 
Victoria a revenit gazdelor eu scorul ie 
4—3. Iată rezultatele înregistrate (primii 
sînt trecut! jucătorii vest-germanl) : Wil
fried Lieck — Stellan Bengtsson 0—2 
(7—21, 19—21); Eberhard Schoeler — Kjeil 
Johansson 2—1 (21—19, 15—21, 21—15);
Wiebke Hendriksen — Lena Andersson 
2—1 (21—13, 10—21, 21—14): Jochen Leișs. 
Klaus Sehmittinger — Bengtsson. Johans
son 0—2 (17—21, 16—21); Diane și Eber
hard Schoeler — Andersson. Bengtsson 
0—2 (18—21, 15—21); Lieck — Johansson 
2—1 (21—19, 18—21, 21—17): Schoeler — 
Bengtsson 2_o (21—14, 21—12).
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