
IMPORTiWIL SUCCESE i\ PRODUCȚIE, 

MIMEROASE ACȚIUNI DE MUNCĂ PATRIOTICĂ, 
AMPLE ACTIVITĂȚI CUETURAI-SPEJRTIVE

ÎN CINSTEA ANIVERSĂRII UEPIJB1ICII

O atmosferă de puternic entuziasm și de efervescență creatoare 
caracterizează fiecare din zilele care ne apropie de marea 
sărbătoare a acestui an, aniversarea unui pătrar de veac de 

la proclamarea Republicii.
Avînd drept călăuză sigură amplul program de edificare a socie

tății socialiste multilateral dezvoltate, adoptat la Congresul al X-lea 
și la Conferința Națională a partidului, transpunindu-I cu o neabă
tută consecvență în viață, oamenii muncii din patria noastră obțin 
succese remarcabile în producție, raportează importante depășiri ale 
cifrelor de plan, realizează însemnate economii, netezind astfel dru
mul pentru înfăptuirea înaltului angajament patriotic luat in fata 
partidului: CINCINALUL — ÎN PATRU ANI ȘI JUMĂTATE !

La redacție ne sosesc cotidian vești îmbucurătoare, tonice, des
pre efortul conjugat al întregii națiuni, pus in slujba nobilelor țeluri 
de progres și prosperitate.

28000000 LEI
SUPLIMENTAR LA U.M.G.B.

Harnicul colectiv al Uzinei de ma
șini grele București (U.M.G.B.) a reu
șit, în primele 10 luni ale acestui 
an, o producție suplimentară în va
loare de 28 milioane lei la planul pro
ducției marfă. S-au dat în plus i 
2500 tone de oțel în lingouri, desti
nate laminoarelor din tară, și 400 
tone piese forjate, iar prin acțiunea 
de autoutilare au fost economisite 
aproape 8 milioane lei.

Succesele uzinei au fost o urmare 
directă a memorabilei vizite de lu
cru pe care tovarășul NICOL.AE 
CEAUȘESCU a făcut-o la U.M.G.B. 
Indicațiile prețioase pe lt-a
dat secretarul general al partidului 
au constituit pentru muncitorii, ingi
nerii și tehnicienii de aici un pu
ternic imbold și un neprețuit sprijin.

culese zilnic și de muncitori ai Șan
tierului naval, ai Direcției naviga
ției fluviale ca și de către salariații 
Consiliului popular județean. Cu 
toții, de la mic la mare, și-au mobi
lizat forțele pentru urgentarea și 
încheierea cit mai grabnică a cam
paniei de recoltat porumbul, „aurul 
Bărăganului".

SIDERURGIȘTII ÎȘI TIN 
CUViNTUL DAT

lor fruntași din județ, la Craiova, 
Băilești și Calafat Se preconizează 
deschiderea unor expoziții de foto
grafii și trofee „Sportul doljean in 
anii Republicii".

In toate școlile județului se va 
desfășura tradiționala Cupă J30 De
cembrie", la baschet, volei, tenis 
de masă și șah.

Sportivii fruntași printre care 
Gheorghe Berceanu. campion p'-npy. 
vor lua parte la mai multe fntftniri 
cu tineri din școli, fabrici și uzine.

Numeroase a -ți-mi turistice și du
minici cultural-sportive vor nurca 
intimpinarea marelui eveniment âa
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MECIUL DE RUGBY
ROMÂNIA FRANȚA 

LA CONSTANȚA!
I

de antrenorul Radu Demian) 
ne-a pus la dispoziție numele

29 de rugbyști convocați la 
Dinu, Ortelecan, Bărgăunaș, 

Florin, Burghelea (de

SPORTIVII BRĂILENI STRING 
„AURUL BĂRĂGANULUI'7
Alături de miile de muncitori si 

funcționari din întreprinderile și in
stituțiile brăilene. profesorii de e- 
ducație fizică și sportivii cluburilor 
și asociațiilor orașului participă e- 
fectiv, zi de zi, la strinsul recoltei 
de porumb. Astfel, profesorii Școlii 
sportive, G. Butuc, C. Pirvu, V. 
Popescu, C. Drăgan și alții, în frun
te cu directorul Popi Fota, au mun
cit cu mult spor, alături de membrii 
cooperatori, la strinsul recoltei de 
porumb de pe lanurile C.A.P. Ca- 
zasu ca și din comunele Viziru, Tu- 
fești e’c.

In alte cooperative, sportivii de 
la Centrul școlar Progresul. Școala 
sanitară, Liceul chimic. Școala pro
fesională de construcții, au fost ală
turi de țăranii cooperatori, adueîn- 
du-și o contritmție însemnată la 
strinsul recoltei. Mii de hectare sînt

La Combinatul siderurgic din Hu
nedoara, întrecerea socialistă in 
cinstea zilei de 30 Decembrie se 
desfășoară la cea mai înaltă tempe
raturi, concurează — simbolic — 
incandescența marilor cuptoare.

In primele 10 luni ale anului, va
loarea producției globale obținute 
peste plan a fost de 73 milioane lei. 
Siderurgiștii hunedoreni au realizat 
suplimentar : aproape 24 000 tone
cocs metalurgic. 18 OOO tone fontă, 
23 000 tone oțel, 30 000 tune lami
nate. In acest an au fost înaintate 
Combinatului tehnic 117 propuneri 
de inovații, dintre care 82 au si fost 
aplicate in producție, conducind la 
economii de peste 10 milioane lei.

Printre cei mai vrednici muncitori 
se numără șl numeroși sportivi cum 
ar fi i fotbaliștii Vasile Ghebrea. 
Vaier Mercureanu, Moise Iustin, 
Barbu Nistor. voleibaliștii Constan
tin Ianiță, Dumitru Bctău. loan 
Covaci și alții.

PLANUL PE ZECE LUNI-

cu 7 zile njâi se-.-rene pUnui 
j ia ^valoare

CU ȘAPTE ZILE
AAAI DEVREME 1

Zeas* Iz r-.area 1
iei âe 30 Deceraurte. < 

□cețsl Bihor
Doi di fotbaliști remarcați la Tirana: Boloni (stingă) și 

Beldeanu

După cum se știe, în perioada 
ce urmează, în fața reprezentativei 
de rugby a țării stau trei meciuri 
importante, așa că de ieri — la 
ora prînzului — au început pregă
tirile. La sediul federației l-am în- 
tîlnit pe antrenorul prim al lotu
lui Teodor Rădulescu (ce va fi a- 
jutat 
care 
celor 
lot : .
Constantin
la Știința Petroșani), Baciu, Nico- 
Iescu, Florescu, Nica, Constantin, 
Dragomirescu (Dinamo), Iorgulescu, 
Drăgulescu, Atanasiu, Hariton, Fu- 
gigi (Sp. studențesc), Ciornei, Pos- 
toiache, Șerban, Durbac (Steaua), 
Ionescu Marin. Miciescu, Pop (Gri- 
vița Roșie), Marica, Motrescu (Poli
tehnica Iași), Rășcanu (Universita
tea Timișoara), Bucos, Dărăban 
(Farul), D. Rășcanu (C.S.M. Sibiu).

Cu rugbvștii din acest lot se vor 
forma echipele ce vor susține cele 
trei întîlniri. La 8 noiembrie : Se
lecționata divizionară — Selecțio
nata universitară a Franței ; la 12 
noiembrie : România — R. F. a Ger
maniei ; și la 26 noiembrie : Româ
nia — Franța. S-a stabilit și lo
cul de desfășurare a acestora : pri
mele două confruntări la București, 
ultima — cu Franța — la Constanța, 
ca răsplată pentru acest puternic

centru al rugbyului din țara 
noastră.

Ceea ce 
faptul că 
fost mult 
nume noi, 
tuală a jucătorilor. Din echipa care 
a evoluat anul trecut împotriva re
prezentativei Franței, au rămas doar 
8 jucători : Dinu, Baciu, Șerban, 
Rășcanu, Nicolescu, Nica, Durbac și 
Iorgulescu. Cum se va desfășura 
pregătirea, de la ce punct se por
nește ? — iată două întrebări Ia 
care ne-a răspuns T. Rădulescu : 
„Plecăm, evident, de la scheletul e- 
chipei care a evoluat de curînd, 
cu bune rezultate, in turneul din 
Anglia. Căutăm, în special, să a- 
clucem jucătorii în formă maximă, 
pentru posturile deficitare in acel 
turneu. în cadrul pregătirilor sint 
prevăzute, bineînțeles, o serie de în- 
tilniri amicale cu formații din Di
vizia A. Astfel, joi, vom juca cu 
Steaua, iar duminică cu Sp. stu
dențesc. Sper ca, împreună cu co
legul meu Radu Demian, să pre
gătim o echipă care să evolueze Ia 
nivelul pe care-1 doresc iubitorii 
sportului cu balonul oval din țara 
noastră".

se poate remarca este 
lotul echipei noastre a 
întinerit, cuprinzînd și 
în funcție de forma ac-

ALEXANDRA NICOLAU

UN AMPLU PLAN
DE ACJIUNI

. CULTURAL. SPORTIVE
In intimpinarea aniversării Re

publicii, C.J.E.F.S. — Dolj a adoptat 
un amplu plan de manifestări cul
tural-sportive. Astfel, se vor organi
za mai multe conferințe politice, 
urmate de demonstrații ale sportivi

accsia s—a ds’srax folosirii nai jv* 
diăoase a tehnicii mocerr.e, utilizării 
integrale a celor opt ore de lucru, 
valorificării superioare a materiei 
prime, creșterii indicelui de utili
zare a QvasinitPr, genetabzarii schim
bului II și extinderii schimbului III 
in marea majoritate a unităților eco-

Dîn excelentul bilanț al bihorenilor 
notăm producerea Dește pian a 2000 
tone alumină calcinată, mașini-unelte 
în valoare de pește 11 milioahe lei, 
mobilă in valoare de 7 milioane lei, 
textile însumind 67 milioane lei, a- 
proape 150 000 m.p. țesături de bum
bac, 110 000 tricotaje, 55.000 perechi 
de încălțăminte, 2500 tone ulei comes
tibil. 52C tone zahăr etc.

(După relatările corespondenților 
noștri : V. Sere. O. Guțu. L Vlad, 
T. Eaactoe și Șt. Gurgui).

DUPĂ COMPORTAREA PROMIȚĂTOARE DE LA TIRANA
Șl GERTRUDE BAUMSTARCK 

PARTICIPĂ LA TURNEUL

r

DINAMO SAU RAPID?
Titlul se decide azi, in ultimul meci al campionatului de polo

A'

ZONAL

SE CER FRUCTIFICATE PERSPECTIVELE
TINERILOR NOȘTRI FOTBALIȘTI

9► entn Âh .rrinnv Itin 
în preliminariile campionatu- 

european. Dincolo de rezultat
Meritorie, s-o spunem din capul 

locului, această comportare a re
prezentativei noastre de tineret 
care, reușind un egal (1—1), la Ti
rana, în compania selecționatei si
milare a Albaniei, a luat un start

bun 
lui 
însă, pe Cornel Drăgușin, antreno
rul echipei, cu care am discutat 
ieri, îl măgulesc mai ales, apre
cierile observatorului U.E.F.A., 
Kosta Popovici, care, la sfirșit, a 
felicitat combatantele pentru jocul 
lor vioi, tehnic și bine orientat tac-

9
acțiuni, orientarea dovedită de ce
lălalt fundaș Tănăsescu.

— Pe cine mai remarcați din ta
băra noastră ?

— în primul 
l-a neutralizat 
atac albanez ; 
Boloni, 
golului.

rînd, pe Sameș, care 
pe Guly, vîrtul de 
apoi pe Beldeanu. 

Aelenei, Roznai, autorul

DE LA
DE SAH3

PERNIK

*

Imagine din partida Rapid — Dinamo (3—2) cesfir-"’’ duminică 
in cadrul turneului final Cele două echipe sc vor i-t‘.dai din nou 
astă-seară in manșa decisivă centru obținerea titlvlia de campioznă 

Foto t a XEAGU

Dialog cu antrenorul CORNEL DRĂGUȘIN

fotbaliști. 
folosit la Ti-

de o manieră

— Apropo de 
pe Ștefan ? De 
pe Iordache ?

gol, sînteți supărat 
ce nu l-ați utilizat

G. NICOLAESCU

Penuitimul act al turneului final 
al campionatului de polo nu a adus 
nici un element nou în lupta pentru 
titlu. Cele două pretendente. Dinamo 
și Rapid, au obținut aseară victorii 
ușoare, normale. Rămîne așadar, ca 
disputa lor directă de astăzi să desem
neze campioana țării pe acest an. Pen
tru a întrerupte seria de 14 succese con
secutive ale dinamoviștilor. Rapidul 
are nevoie neapărat de victorie, în 
timp ce Dinamo, posesoarea unui 
golaveraj superior, cîștigă titlul și 
în cazul unui meci egal. Meciul de 
astă-seară se anunță pasionant, de

vreme titlul de campioană 
decis în ultima întilnire a

multă 
nu s-a _  ____ _______ __
campionatului.

Rezultatele de ieri : Dinamo — 
I.E.F.S. 11—2 (1—1, 3—0, 2—1. 5—0). 
Au marcat Novac (3), D. Popescu 
(3), Zamfirescu (2), St. Kroner, M. 
Popescu și Frîncu pentru Dinamo, P. 
Kroner și Weiss pentru I.E.F.S. Rapid— 
Voința 8—5 (3—1, 3—2, 2—0, 0—2). 
Autorii golurilor : Cornel Rusu (3), 
I. Slâvei (2). Culineac, Scherwan 
și Bâjenaru pentru Rapid, Claudiu 
Rusu (4) și Daroczi pentru Voința.

Programul de azi : ora 18 I.E.F.S. 
— Voința, ora 19 Rapid — Dinamo.

tic, în pofida terenului alunecos 
care a solicitat eforturi deosebite 
din partea tinerilor

— Ce așezare ați 
rana ?

— 1—4—3—3. dar
elastică, cu treceri rapide din apă
rare in atac șt., invers. In momen
tele de defensivă, marcajul nostru 
devenea foarte sever, Sameș ocu- 
pindu-se de virful avansat. Boioni 
de „centralul" retras, iar fundașii 
Jurcă și Tănăsescu de aripi. I se 
crea, astfel, lui Ciugarin posibilita
tea de a acționa fără om, de a du
bla la nevoie. Același Ciugarin 
urca, insă, înspre zona de mijloc 
cind balonul se afla in posesia 
noastră ; fundații laterali partici
pai, alternativ, la acțiunile ofen
sive. Marin Stelian ieșea și el 
linia a doua...

— Totul fără... cusur ?
— I-aș reproșa Iui Jurcă, de 

dă. faptul de a fi exagerat in con
ducerea mingii, el oferind, astfel, 
adversarului posibilitatea de a se 
stringe mai repede in fața propriei 
porti. Firește, am discutat cu el 
după meci, cind i-am recomandat 
să-și ia drept modeL la asemenea

(Continuare in pag. a 3-a)

I.E.F.S, A CÎȘTIGAT TURNEUL
INTERNATIONAL DE POLO DE LA HALLE

Echipa de polo I.E.F.S, a cîști
gat turneul internațional de la 
Halle. Studenții bucureșteni au în
vins pe Slavia Plsen cu 9—4, pe

. Empor Halle TI cu 10—2 și au ter
minat la egalitate (6—6) cu prima 
echipă a clubului Empor Halle.

ACȚIUNI DE MASA CU CHELTUIELI MINIME
• Crosuri și ^imnas 
tică în pauzele de pro 
ducțic • Extinderea 
culturismului și a 
sporturilor de iarnă
• „Cupa pandurilor 
oorjcni' -o intere

santă inițiativa

PE BAZE SPORTIVE SIMPLE
Activitatea desfășurată de orga

nele sindicale, asociațiile și clu
burile din întreprinderi ți institu
ții în vederea consolidării și diver
sificării educației fizice, turismului 
și sportuiui de masă, a făcut obiec
tul unei 
cutiv al 
U.G.S.R. 
un plan

A trecut, de atunci, aproape o 
jumătate de an. Timp suficient 
pentru ca toți factorii responsabili

analize in Comitetul exe- 
Consiliului Central al 

S-a stabilit, cu acel prilej 
detaliat de măsuri.

Incepînd de vineri, maestre le in
ternaționale Alexandra Nicolau și 
Gertrude Baumstarck vor partici
pa la turneul zonal, din cadrul cam
pionatului mondial feminin de șah, 
programat la Pernik, în Bulgara. 
Competiția se anunță deosebit de 
puternică, la ea luînd parte trei 
jucătoare aie țării gazdă, cîte două 
din Iugoslavia. Cehoslovacia, Un
garia, R.D. Germană șj Polonia, în 
total un număr de 16 concurente. 
Primele trei clasate se vor califica 
în turneul interzonal. Șahistele ro
mânce vor fi însoțite, în calitate de 
secundant, de către antrenorul e- 
merit Sergiu Samarian.

In cadrul prezentării monografice 
„SPORTUL ROMÂNESC 

ÎN 40 DE SINTEZE
Azi, județul ILFOV

în pag. a ll-a

A început sezonul de ciclocros

C. NEGOESCU (STEAUA)

Subliniam într-unul 
din. numerele trecute 
ale ziarului nostru 
surpriza din prima e- 

tapă a returului campiona
tului de lupte libere pe e- 
chipe, in care, la București, 
ultima clasată (Nicolina 
Iași) a învins pe fruntașa 
seriei, Dinamo București. 
Taina acestei Intîmplărl a- 
proape incredibile ne-a foit 
dezvăluită la puțină vreme 
după aceea.

înfrîngerea echipei dina
moviste s-a produs ca ur
mare a faptului că trei din
tre component!! ei, Vasile 
Țigănaș, Stelian Morcov și 
Ladislau Șimon, sportivi de 
certă valoare, membri ai 
loturilor naționale de tine
ret și chiar de seniori (Mar- 
cov și Șimon) au pierdut 
înainte de limită (Țigănaș

și Morcov prin tuș, iar Si
mon prin abandon) parti
dele susținute în compania 
unor juniori pe care în 
condiții normale îi pot în
vinge... cu un singur braț. 
Că înfrîngerea echipei Di-

Șimon". Autorii surprizei de 
proporții (victorie asupra 
dinamoviștilor bucureșteni) 
au pierdut întîlnirea urmă
toare, cu Autosport Sf. 
Gheorghe (formație clasată 
pe locul 7) la un scor con-

narea celor vlnovați (inclu
siv eliminarea lor din for
mație, într-un moment în 
care prezența lor ar fi fost 
atlt de necesară.) Doi dintre 
sportivii dinamoviștl sus- 
menționați (Țigănaș șl Mor-

Pe teme de educație

0 SURPRINZĂTOARE iNFRlNGERE Șl MISTERUL" El■ a.

namo n-a fost „lucru curat" 
s-au convins Imediat cei ce 
au asistat la această reuni
une, inclusiv arbitrul prin
cipal ai întîlnirii, Ladislau 
Bandi, care a consemnat în 
procesul verbali „sportivii 
de la Dinamo, Țigănaș și 
Morcov au predat meciurile 
ieșenilor. De asemenea, și

cludent: 20,5—10,5, în timp 
ce Dinamo a învins echipa 
din Sf. Gheorghe cu 23—17. 
Chiar și rezultatele vorbesc 
de la sine.

„Misterul" acestei surpri
ze ne-a fost deslușit apoi 
de către conducerea forma
ției dinamoviste, care a 
luat măsuri pentru sancțio-

cov) provin de la Iași. Cum 
echipa ieșeană (la care lup
tătorii respectivi urmau să 
se întoarcă peste puțin 
timp) se găsea într-o situa
ție precară (nu realizase 
nici o victorie în actualul 
campionat), conducerea for
mației moldovene a făcut 
apel Ia „bunăvoința" foști-

lor săi Sportivi, care nu 
s-au lăsat prea mult rugați. 
Ba mai mult, i-au convins 
repede și pe colegul lor. 
Șimon.

„Condițiile* ta care s-au 
dus aceste tratative nu ne 
sînt cunoscute, dar faptul 
că ele au existat este cert 
Asemenea practid slnt stră
ine eticii noastre socialiste 
și spiritului in care este e- 
ducat tineretul patriei noas
tre. motiv pentru care ele 
trebuie combitute cu toată 
tăria !

Tocmai de aceea, avem 
convingerea că federația de 
specialitate va da curs ce
rerii de sancționare exem
plară a sportivilor sus-men- 
ționați, adresată de către 
clubul Dinamo Și, probabil, 
sfera anchetei se va ex
tinde.

Mihai TRANCA

— incepind cu activiștii din gru
pele sindicale și terminind cu cei 
ai consiliilor județene ale sindica
telor — să întreprindă acțiuni ne
costisitoare și care nu solicită o 
bază materială pretențioasă: cro
suri. gimnastică în pauzele de pro
ducție. culturism, jocuri sportive 
(fotbal, volei, handbal), precum și 
tenis de masă, tir. schi etc.

Cum se îndeplinesc prevederile 
planului de măsuri din 12 iulie ?
— iată întrebarea la care ne-a răs
puns (vom solicita în continuare 
intervenții pe această temă) tova
rășul L CORLA X, responsabil al 
comisiei sport-turism a Consiliului 
județean al sindicatelor Gorj.

„Nu voi da detalii despre planul 
de măsuri pe care l-am întocmit 
la rtndul nostru. Clteva dintre ac
țiunile ce au fost organizate de că
tre unele comitete de sindicate, in 
colaborare cu asociațiile sportive, 
au înviorat — evident — mișcarea 
de edueafte fizică eu scop de agre
ment, destindere și refacere, lată, 
de pildă, o competiție inedită, și a- 
nume „Cupa pandurilor gorjeni“, 
disputată la atletism, handbal, 
lei, fotbal, țah, 
clism, popice și

DOUA VICTORII CONSECUTIVE

Condus de G. Negoescu, plutonul cicloturiștilor se înșiruie pe traseul 
accidentat

tenis de masă, 
trintă, a stîmit

vo
ci- 
un

(Continuare in pag. a 3-a)

Campionatele de velodrom — la 
care au luat parte atît pistarzii cit 
și fondiștii — au pus punct sezo
nului competițional 1972. O bună 
parte dintre cicliști nu vor intra 
insă in vacanță. Ei vor continua 
să se afle în activitate participînd 
la competiții de tranziție ce sînt 
programate în lunile de iarnă. Este 
vorba de întrecerile de ciclocros.

Noul sezon a început cu ctteva 
zile tn urmă. Startul a fost dat de 
clubul sportiv Voința, care și-a or
ganizat tradiționala sa întrecere pe 
traseul situat In cartierul Balta 
Albă — Titan. Peste 100 de aler
gători au participat — pe un traseu 
frumos, adecvat acestei probe — la 
o competiție reușită din toate punc
tele de vedere. La biciclete de tu
rism a cîștigat C. Făureanu (Vo
ința), la semicurse — M. Ciutu 
(Steaua), la juniori mici — I. To- 
tora (Șc. sp. 2), la juniori mari — 
M. Romașcanu (Dinamo). Proba se
niorilor a dat cîștig de cauză lui 
George Negoescu (Steaua), urmat de 
P. Drăgan (Voința), M. Ferfelea 
(Steaua), C. Popescu (Voința), T. 
Drăgan (Dinamo) ș.a.

Duminică, „Cupa Steaua" Ia ciclo- 
cros — întrecere organizată pe tra
seul din împrejurimile stadionului 
Ghencea — a cunoscut aceeași ani
mație.- Proba seniorilor a fost do
minată de duelul dintre George Ne
goescu și Petre Drăgan. Cei doi au 
ocazionat o luptă sportivă strînsă, 
frumoasă. In final a cîștigat George 
Negoescu care, astfel, iși înscrie ‘ a 
doua victorie consecutivă în acest 
sezon.

Cursa bicicletelor de turism a fost 
Cîștigată de C. Făureanu (Voința), 
urmat de A. Gărdescu (Olimpia) și 
N. Stan (Steaua), cea a semicurselor 
de M. Ciutu (Steaua), tatonat de 
Li011"?1?11 (5c- sp' n C. Jelev 
(Olimpia), cea a juniorilor mici de 
T. Ciumeti (Șc. sp. 3), în urma că
ruia s-au clasat St. Simion (Șc sp 2) 
Ș‘ Gh. Șchiopu (Sc. sp. 1), iar cea 
a juniorilor mari de M. Romașcanu 
(Dinamo), urmat de N. Voicari (Șc. 
sp. 3) și A. Florea (Șc. sp. 3). Cla- 
samentul Ia seniori * 1, G. Negoescu 
(Steaua) ; 2. P. Drăgan (Voința) ; 
3. V. Selejan (Dinamo).
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„PW.IM UN ACCENT DEOSEBIT
PE SPORTUL DE MASĂ"

Dialog cu tovarășul GHEORGHE NECULA* 
membru al C.C. al P.C.R., I

prim-secretar al Comitetului județean Ilfov al P.C.R.

1947 1968 1972
Asociații sportive 35 169 479
Școli sportive — 1 2
Profesori de educație fizică 38 156 228
Secții afiliate 53 182 245
Sportivi legitimați 845 3 497 4 930
Sportivi clasificați 590 3 044 3 4S0
Secții divizionare A,B,C,
juniori _ 7 15

1947 î*» 197?
Antrenori 15 04 110
Instructori sportivi M IM 325
Arbrtri M 185 306
Titluri naționale 1 4
Recorduri județene 24 72
Spcrtiri in Intwi nationoie — 3 •
Grupa de coori și jamori K 47 M
Bete spoftyv»

a

M n: 453

ACTIVITATE SPORTIVA 
DE PERFORMANTĂ? DA!

Scurt interviu cu președintele C.J.E.F.S. lifov ROMULUS CIOACĂ
— Se poate vorbi în județul Ilfov 

despre sport de performanță ?
— Fără îndoială că da. Referin- 

du-mă la ultimii ani, trebuie să vă 
spun că in 1968. de pildă, pe teri
toriul acestui județ nu exista nici o 
echipă divizionară. Astăzi, însă, a- 
vem : o echipă feminină — A. S. 
Cetatea — în divizia A de popice ; 
două în divizia B de fotbal — 
Ș. N. Oltenița și Dunărea Giurgiu ; 
formații în divizia B la rugby — 
Ș. N. Oltenița și Dunărea Giurgiu 
și trei reprezentante in divizia C de 
fotbal : Unirea Tricolor, Olimpia 
Giurgiu și Sportul Ciorogîrla.

— Dar în diviziile de juniori ?
— Două echipe de baschet: Șc. sp. 

Giurgiu — fete, Cetatea Giurgiu — 
băieți și una de volei băieți: Vo
ința Giurgiu.

— Rezultate remarcabile ?
— Echipa de atletism, reprezen

tanta județului participă in con
cursul interjudețean — seria I. A- 
vem apoi secții cu bune rezultate 
în finale ale campionatelor repu
blicane. A. S. Cetatea Giurgiu, de

pildă, a cucerit in 1972 două titluri de 
campioană republicană la navomo- 
delism prin Traian Iacob ți Adrian 
Ciistea și un loc U la campionatele 
europene. A. S. Avintul Curcani este 
campioană națională sătească — in 
1972 — la oină. Avem un loc II la 
campionatele republicane de ju
niori prin Andy Pirvulescu de Ia 
A. S. Tractorul Călugăreni. De fapt, 
de la această asociație s-au ridicat 
luptători buni — ca, de pildă. Tin- 
dache și Pircălabu — care in pre
zent pot fi intilniți Ia cluburile 
bucureștene Progresul și Steaua.

— Se poate spune că în județul 
Ilfov este concentrată atenția în 
mod deosebit asupra unor discipline 
la care vizați în viitor performanțe 2

— Da. Este vorba despre fotbal in 
primul rînd. Rețineți că avem 12* 
de echipe — împărțite pe 3 cate
gorii — in campionatele județene. 
Apoi, mal ales in ultimii £—3 ani. 
sint mult apreciate concursurile de 
orientare turistică. Numai In acest 
an, de pildă, circa 3 000 de tineri —

— Luna aceasta, în codrul rubri
cii „Sportul românesc în 40 de sin
teze" — ziarul nostru va publica o 
pagină specială despre județul Ilfov, 
înainte de a trece la discutarea 
unor probleme legate de mișcarea 
sportivă, v-am ruga, tovarășe prim- 
secretar, să prezentați din punct de 
vedere economie județul Ilfov,

— Apropiata aniversare a procla
mării Republicii, găsește oamenii 
muncii c n județul Ilfov în plin efort 
creator pentru înfăptuirea progra
mului de măsuri stabilit de Confe- 
ri—□ Națională a partidului. Pentru 
județul nostru, roadele politicii 
șt -• fice a partidului își găsesc cea 
mei concentrată expresie în faptul 
cc > cei 25 de ani care au trecut 
ce la proclamarea Republicii, Ilfo
vul s-a transformat dintr-un județ 
p-n excelență agricol intr-o înflo- 
rtoc'? u~ tete administrativă cu o 
puten- că economie industrial-agra- 
rfi. După cum este și firesc, acest 
proces înnoitor c atras după sine 
—oc-tc-te — o'cații de ordin so- 
cc ce‘e'~■ -înd, in primul rînd. o 
ctes*ere a— *‘cere a nivelului de 
—c r-ater a și spiritual al oame- 

or munci-
Astăzi, producția globală realiza

tă mtr-un an în agricultura _ județu
lui este de 4 ori moi mare față de cea 
obfnută în urmă cu 25 de ani, iar 
n industrie de 28 de ori mai marș. 
Cg na nd creșterea impetuoasa o 
iaJwtriei, stema județului nostru 
este do—»otă de simboluri noi, re- 
p»eze*'înd pr “cipciele ramuri in- 
Lc-ec’e : dezvoltcte in 
-- - c=-=, Împreună
Cu cc* cv “-ro, of'ată în plin pro- 

;'e zare, întregesc ima-
g nea u~e economii complexe, ar- 
r-c- ocse, plasată Pe traiectoria

cvînt continuu spre progres și

Ca e-m-c'e a politicii înțelepte a 
pe- du » Pe repartizare judicioasă 
o fcr*e or de procuct'8 pe întreg 
CuO—su' , industria județului 
ros~u a cunoscut o puternică dez- 
»c-;-e Concomitent cu dezvoltarea 
■■or ■ori obiective industriale, cum 
«te ani Șantierului naval Olte- 
e-te și oi SM. Giurgiu, s-au con- 
r-Mt ooi obiective economice mo- 
devBO cum sint: Filatura Oltenița 
p ȚesâMra _Du"creana“ din Giur- 
«■_ fieU» vclorîficarea cit mai e-

ficientă a importantelor cantități de 
materii prime pe care le furnizea
ză agricultura județului, se dezvol
tă continuu ramura industriei ali
mentare, care este reprezentată do 
unități moderne, cum ar. fi: Fabri
ca de zahăr din Giurgiu, fabricile 
de conserve din Valea Roșie, Buf
tea, Giurgiu, fabricile de produse 
lactate și altele.

In același timp cu dezvoltarea 
impetuoasa a industriei, Ilfovul își 
modernizează și își intensifică agri
cultura, care găsește aici condiții 
deosebit de favorabile. Ocupînd pri
mul Ioc față de celelalte județe, ale 
țării în ceeo ce privește mărimea 
suprafeței arabile. Ilfovul este un 
mare cultivator de coreale. Anul a- 
cesta, producția medie de grîu s-a 
ridicat la peste 3 000 kg. la ha, 
fiind cea mai mare producție din 
istoria județului ; se prevede, de 
asemenea, o recoltă bogată și la 
produsele de toamnă, datorită mun
cii pline de abnegație depusă de 
toți lucrătorii ogoarelor din județ, 
care în condițiile calamităților 
naturale din această perioadă fac 
eforturi deosebite pentru înlătura
rea urmărilor inundațiilor și pen
tru executarea tuturor lucrărilor a- 
gricole în timp util.

— Ați dori să vă referiți, pe 
scurt, la viitorul economic al ju
dețului, dar și la mobilul interesului 
manifestat pe aceste meleaguri pen
tru educație fizică, pentru sport ?

— Realizările obținute, ca și 
perspectivele insuflețitoare ce ne 
stau în față — de pildă, investi
țiile alocate județului Ilfov în a- 
cest cincinal sint aproape de două 
ori mai mari decît în cel precedent 
— presupun în continuare eforturi 
din partea tuturor oamenilor mun
cii din județ pentru îndeplinirea 
cincinalului in patru ani și juma; 
late. Complexitatea fenomenului 
sportiv, cu importantele sate valen
țe formative, educative și recreati
ve, se inlegreoză organic în impe
tuoasa dezvoltare a județului nos
tru. Este motivul pentru care punem 
un accent deosebit pe sportul de 
masă. Făurirea societății socialiste 
multilateral dezvoltate este condi
țională de formarea omului nou, 
sănătos, armonios dezvoltat fizic, 
cu o înaltă conștiință socialistă, ca
pabil să realizeze în cele mai bune

eondițiunî complexele cerințe ale 
unei economii moderne bazate pe 
ultimele cuceriri ăle științei și teh
nicii contemporane. Așadar, în in
dustria și agricultura județului avem 
nevoie de oameni sănătoși, puter
nici, cu dragoste de muncă. Nu ne 
este indiferent însă cum se odih
nesc acești oameni, cum se recrea- 
ză. Așa se explică atenfia ce se 
acordă la noi educației fizice și 
sportului — ca instrumente pentru 
îndeplinirea dezideratelor amintite.

— Cum se exercită, practic în
drumarea mișcării sportive ?

— Comitetul județean, comitetele 
orășenești și comunale de partid 
sprijină sportul. Conducerea acestui 
domeniu de activitate s« concreti
zează prin analiza periodică o 
principalelor aspecte ale activității 
sportive, prin instruirea lunară a 
activului de partid, dar și a apara
tului Consiliului popular județean. 
Se ajunge uneori chiar la ajutor di
rect în organizarea unor acțiuni de 
masă sau competiții sportive. Ca 
să ilustrez avintul continuu al spor
tului pe meleagurile ilfovene, aș 
menționa doar două cifre semnifi
cative : numărul terenurilor sportive» 
simple este de circa 450, ceea ce 
înseamnă că, practic, nu există lo
calitate sau școală fără bază spor
tivă ; existenta a 15 echipe divi
zionare, începînd cu eșalonul va
loric superior — Divizia A — șl 
pînă la cele de juniori. Merită a- 
mintii, de asemenea, interesul 
fa(ă de fotbal, cros, orientare tu
ristică — acestea schițind profilarea 
sportivă a județului nostru.

Evident, n-au fost epuizate toate 
resursele în acest domeniu de acti
vitate. Necesitatea practicării exer
cițiului fizic, îmbogățirea propagan
dei sportive, atragerea în număr 
mai mare a fetelor în activitatea 
sportivă, valorificarea mai raționa
lă a condițiilor naturale existente, 
redresarea unor ramuri sportive ră
mase în urmă, îmbunătățirea cola
borării — sint cîteva din jaloanele 
care trebuie să stea pe viitor în a- 
tenția factorilor de răspundere. A- 
vem convingerea că activitatea de 
educație fizică și sport se va în
scrie în coordonatele dezvoltării 
multilaterale, fără precedent, ale 
Ilfovului de mîine.
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NU NE MAI PUTEM DEZLIPI DE EL
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y~i din co-
pe

In județul Ilfov, crosul 
una din probele care stîrnesc in
teres în rindul tinerilor.

Momentul fericit al fotografierii
campioană sătească — pe a«*I 19‘2

ENTUZIAȘTI
CÎȚIVA DINTRE

ASOCIAȚII SPORTIVE MARI DIN JUDEȚ:

:te
*-

abtăți funcționează 
centre de inot 
ta. Ghimpați

AȚI AUZIT DE OINARII DIN CURCANI?
Hotărit ! Nu puteam străbate Ilfo

vul, pentru a scrie despre artirtra- 
tea sportivă de pe aceste meleaguri. 
fără să trecem prin Curcani. Aceas
tă comună — cu un nume original 
— este vestită in întreaga țară pen
tru oinarii pe care ii are yi to:-nci 
de aceea am dorit să le vizităm re
ședința.

Plecați din Oltenița spre linea
re ști. am străbătut cu o mațtad

azz fc rrpi a

* *2 X S- «*- B*
cw

irrrtx menfi

Este o vjrtitddine. Pe plan 
sportiv, în județ, s-au obținut 
rezultate bune. Ele se datoresc 
muncii depuse de mulți oameni 
care' iubesc cu pasiune sportul, 
care ajută la dezvoltarea lui. Să-i 
amintim pe toți este imposibil. 
Vom căuta să scoatem, totuși, la 
„lumina tiparului" pe cîțiva din
tre ei.
Prof. AT AN ASIE ANGHELESCU 

„Nu zice niciodată nu. orice i 
s-ar cere să facă. Profesor de e- 
ducație fizică, conduce ia Liceul 
„Ion Maiorescu" din Giurgiu 
secția sportivă — grupa de bas
chet fete. Inimos, harnic, apro
piat de copii, priceput. Frumoasa 
bază — bituminizată — a li
ceului (teren de volei, handbal, 
baschet cu instalație de noc
turnă), s-a născut datorită, in 
special, spiritului său de gospo
dar. Baschetbalistele de care se 

r ocupă au obținut rezultate bune : 
,,,in finala pe țară a școlilor spor

tive — locui VI, in 1968 ; locul II 
pe țară la criteriul național al 
copiilor, tot în 1968 ; locul VI la 
junicare mici. In prezent, echipa 
antrenată de el (baschet fete) o- 
cupă locul II în divizie, seria 
București — înaintea unor echipe 
ca Progresul, Rapid, Șe. sportivă. 
Eleve pregătite de el joacă în 
livizia A de baschet".

Cine este acest mare „sufletist" 
din județ ? Atanasie Angheiescu 
este giurgiuvean, a absolvit 
i.E.F.S.-ul și, în 1961, după ce 
și-a dat Examenul de stat, a re
venit în Giurgiu. S-a căsătorit tot 
cu o baschetbalistă — Anca

Riureanu. jucătoare la I.EFS. — 
și în prezent are doi copii. .O 
floare rară*, așa este numit pro
fesorul Angheiescu pentru pasiu
nea pe care o depune în activi
zarea sportului din oraș și din 
județ, pentru dăruirea sa.

...Inginer ION CRISTEA—
Unul dintre acei oameni care, 

deși are multiple îndatoriri pro
fesionale, de mare răspundere, 
găsește timp și pentru sport, a- 
jută efectiv la încurajarea aces
tuia. Inginerul Ion Cristea, este' 
directorul Șantierului naval Ol
tenița. Se spune despre acest 
mare iubitor și sprijinitor al 
sportului că, întotdeauna, între 
problemele grele de producție — 
proiectarea unor noi tipuri de 
vase, lansarea 
ș.a. — găsește mereu o 
de timp liber 
dice sportului.

Succesele de seamă 
ciației sportive cunoscută sub 
cele trei litere — Ș.N.O. — au la 
bază solicitudinea, pasiunea spor
tivă a inginerului Ion Cristea.

rate pe frumoasa noastră bază spor
tivă rin fn medie 2 008 de specta
tori. De jucători, ca și de specta
tori. n-avem. deci, a ne pltnge.

Ne-am dat seama șt noi. eu pri
lejul vizitei. Avintul Curcani este 
in — plin arini.

1* 4rwBul nootra pria )odet
— i— o»r.t la d-îer.te cawew Ia

*a ele — F-eraiați a Q r- 
. «Mi in A, taai »*- 

no* » Întrebat; tabia *»•<"
tal ia t—tn1 2 *»i*-i trcaM
de ca>ii T*

ÎT:a că se puteau pane întrebări 
lor. Ne-am dat oea- 

na după râspunsur.:* prompte, coa- 
vingătoare. primite. .Dară-l iabtm ? 
Apoi aoi na ee mai potnl ăootiai 
de ei. Copii, tineri, vimiiiei-* Da 
cete aflate ulterior, ne-am cnanns 
că. intr-adevăr, sportul a pătruns 
adine in viața oamenilor din Iîfmr 
Pretutindeni, in județ ceee_-e
Întinse, fabrici, dar și — neGps:
— terenuri de fotbaL popicarii, i 
menajări pentru atletism ș-a.

Imposibil, evident, să amintești 
de tot ceea ce se face pe linie de 
sport în comune și sate. De preocu
parea existentă pe acest plan, ce 
amploarea acțiunilor, vorbesc însă 
convingător cîteva cifre $1 fapte pe 
care le publicăm în rindurile ce 
urmează.

o în juder, activitatea sportivă 
rste organizată de către 188 asocia
ții sportive existente in școlile ge
nerale și alte 134 in comune și 
sate.

o Cîteva din acțiunile mai im
portante organizate pentru tineri :

— din iarnă 
de la sate (șah, 

ită) a reunit la 
ftwt 88888 *e Hâtri ; In -Cupa U- 

j sate* (vară) desfă-
j at>*. sm. cc’ sm, trtntâ. 

tedbai. «vM. fMta!. ocnă — « 
it tarrn ; la .Crtsul tineretului*

Mai este nevoie ti rd spunem cit este de iubit șahul in rindul elevilor 
din comuna Fierbinți ?

la apă

pe care

a altora 
„fărîmă" 
s-o de

ale aso-

MOZAIC

Ș.N.O.
{Șantierele navale Oltenița)

— înființată : 1949.
— Număr de membri : 3 000.
— Are următoarele secții: fotbal — div. B, rugby — div. B, (juniori 

— tamp, republican), box, lupte, șah, judo, handbal.
— Nume demne a fi reținute, ale activiștilor și sportivilor fruntași 

a! asociației, cu merite și în activitatea de producție: Mihai Alexan- 
drescu (președintele C.O.E.F.S.), Mircea Buciu (secretarul asociației), Hagi< 
vreta Țascn — fotbalist (funcționar), Paraschiv Chivu — fotbalist (elec
trician). Nicolae Ionescu — rugbyst (mecanic), Gheorghe 
bvst (timplar), Marian Vizirii — rugbyst (lăcătuș).

CETATEA
(Direcția da navigație fluvială Navrom și I. L. Steagul

, din Giurgiu)

...ȘI

Activiști din comisiile jude
țene : Cristian Popescu (fotbal), 
Ion Frățilă (șah) H. Zommer (o- 
tientare turistică), I. Tănase 
(fotbal — Giurgiu), Eugen Voicu 
'fotbal — Oltenița), Aurel Ște-

ALȚII
făreanu (volei — Urziceni), Gri- 
gore Mirea (Videle), George Po- 
oescu (Fierbinți), Viorel Niculescu 
(Gruiu), Ștefan Sotir (Mihăilești), 
Gh. Bratu (Mihăilești), C. Po
pescu (satul Buda).

• Trei frați, oinari, in comuna
Curcani : Marin Gruianu —
maestru al sportului, Gheorghiță — 
maestru al sportului. Ion — cu cele 
patru norme necesare pentru ca
pă tarea aceluiași titlu ;

o Un entuziast : Ion Florea, in
giner șef la autobaza l.T.A. Olte
nița a înființat și antrenează — 
cu bune rezultate — o echipă 
masculină de handbal;

• O secție de box puternică : 
A.S. Viitorul din comuna Vidra;

• La toate școlile din orașe exis
tă terenuri bitumintzate de 
baschet, tenis 
școli generale

• Bazin de 
această vară 
ferite din Urziceni, cu dimensiuni 
olimpice ;

• In comuna Joița există poli
gon pentru tir — talere — dotat 
cu toate cele necesare, foarte fru
mos amenajat ;

• Un merituos președinte de 
asociație sportivă la Brezoaiele : 
învățătorul Ștefan Ciomirtăn ;

O Unirea Tricolor — , echipa 
fruntașă de fotbal feminin din

iar în 
și licee 
inot — 
— la

void, 
comune, la

inaugurat In 
Fabrica de

fete (performanță

Roșu — ambeta

Gliegheș — rug-

LOTUL" DE FOTBALIȘTI Al JUDEȚULUI

— înființată : 1958.
— Număr de membri: 1300.
— Discipline la care activează asociația : popice —• fete (performantă 

— divizia A), navomodele (performanță), baschet (performanță), tir (per
formanță și sport de masă), canotaj (nivel județean), tenis de niasă (nivel 
județean și sport de masă), tenis de cîmp, șah, volei, fotbal, canotaj (toata 
sport de masă).

— Dispune de o frumoasă bază sportivă, care cuprinde : două tere
nuri bituminizate (pe care se poate juca volei, baschet, handbal tenis) 
cu tribună de 700 locuri și instalație de nocturnă ; poligon de tir eu 6 
paturi ; sală de popice cu două piste (încălzită și iluminată cu neon) i 
sală de șah și tenis de masă.

Practicînd cu multă plăcere educația 
se fortifică, trăiesc multe ore in aer 

tor fete din Fundulea,
Capitală, este a județului Ilfov. 
Jucătoarele ei sînt salariate la în
treprinderea de transporturi auto 
Ilfov ;

• o sală de sport — 18 mz9 m
— la Școala nr 2 din Urziceni ;

• Un. parc sportiv frumos la

fizică și sportul — copiii din județ 
liber. In plus ajung întocmai aces- 
demne de toată lauda
Ghimpați. Și tot aici un bazin de 
înot ;

• La Oltenița: un teren gazo- 
nat de fotbal, pistă de atletism 
(400 m cu 6 piste), sectoare de 
atletism, terenuri de fotbal, hand
bal și volei.

O precizare a tovarășului Alexan
dru Pană, președintele C.M.E.F.S. 
Giurgiu : „în județul Ilfov au cres
cut mulți fotbaliști buni. Dacă nu 
credeți citiți această listă". Ne-am 
conformat și... o reproducem întru- 
cît conținea numele multor fotbaliști 
care au activat sau activează în 
diviziile A și B. Jucători plecați 
pînă în 1968 : Grozea, Dragomir, 
Năsturescu, Mareș, Coman, Mețcas, 
Miu, Tănase (Farul). Și după 1968 : 
Bălosu (Farul), Mustață (P. Neamț),

Leșeanu și 
țese), Popa 
(Făgăraș).

„Lotul reprezentativ de fotbal al 
județului", cum numea tov. Pană 
grupul de jucători amintiți mai sus.

Pană (Sportul studen- 
(Tîrgoviște), Purcaru

Pagină realizată de
Modesto FERRARINI

Fotografii de
Mihaj LERESCU
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la «m-DAji „CALE LIBERĂ" 
REPREZENTATIVEI PÎNA LA 21 DE ANI!

A APĂRUT Nr. 336 AL 
REVISTEI

iN DEZBATERE, ACTIVITATEA „CAVALERILOR FLUIERULUI"

IN GENERAL, ARBITRAJELE AU FOST BUNE,
LIPSIT NICI... EXCEPȚIILE"

Discuție cu ing Andrei Radulescu,

președintele colegiului central
montului de joc. Colegiul a con
statat că pregătirea multor arbitri 
se face sporadic, fără o bază meto
dică, aspect față de care se cuvine 
a fi luate măsuri corespunzătoare. 
Ca și unii jucători, mulți arbitri 
își cam termină resursele fizice în 
partea a doua a meciului, ceea ce 
duce
Zător și împiedică luarea celei mai 
bune

la un plasament necorespun-

— Știm că duminica trecută, ar
bitrii de Divizia A au fost convo- 
cați la federație. în calitatea 
de președinte al colegiului 
ce ne puteți spune despre 
acțiune ?

— La jumătatea turului 
lului campionat, colegiul 
central a considerat necesară o a- 
naliză a activității arbitrilor în a- 
ceastă perioadă. Au luat parte la 
această consfătuire toți membrii 
colegiului central și 31 de arbitri 
divizionari A.

— Și care au fost concluziile fo
rului de resort ?

— Desfășurarea primei părți a 
turului campionatului ne-a oferit 
suficiente posibilități să tragem u- 
nele concluzii privitoare la arbitra
jele prestate la primul eșalon, am 
numit Divizia A, ca și de ceilalți 
cavaleri ai fluierului, în general. 
Din rapoartele observatorilor fede
rali și însemnările celor locali, cît 
și din constatările altor per
soane oficiale, s-a apreciat că 
în prima parte a campionatului, 
arbitrajele prestate la diviziile A 
și B au fost, în general, bune. Co
legiul î-a remarcat, printre alțiî. 
pe C. Ghemigean, Gh. Limona, V. 
Pâdureanu, C. Petrea. Gh. Popovict. 
Tr. Moarcăș, Gr. Bîrsan, V. Liga, 
P. Sotir. Au mai fost și alții care 
s-au achitat bine de misiunea lor, 
dar numărul mic de jocuri conduse 
ne-a făcut să nu ne pronunțăm 
deocamdată.

— Au fost însă, șl arbitraje care 
au nemulțumit, ce n-au întrunit 
sufragiile echipelor, publicului, al 
presei și poate, chiar, ale colegiului 
Central.

— Desigur, s-au comis și greșeli în 
arbitraj, rezultat al lipsei de pregă
tire corespunzătoare sub toate as
pectele — fizic, tehnic și psihic. 
Unii au manifestat, chiar, lipsă de 
curaj, de hotărîre în faze mai difi
cile, au oferit interpretări necon
forme cu litera și spiritul regula-

dv. 
central, 
această

actua- 
nostru

decizii.
Credem că aceste aprecieri 

s-au referit, desigur, și la arbitrii de 
linie, care au cam creat probleme 
în acest sezon. Facem această' re
marcă pentru că știm cît de impor
tantă e misiunea lor.

— Da, mai ales sub raportul co
laborării, unde, la unele meciuri, 
s-au constatat deficiențe serioase. 
E cazul arbitrilor I. Rus — I. Soos 
(la meciul Dinamo — F.C. Argeș), 
N. Petriceanu — C. Dragotescu 
(„U“ Craiova — F.C. Argeș), M. 
Bicâ — M. Popescu (A.S.A. — „U“ 
Craiava), O. Anderco — I. Catană 
(Dinamo — „U“ Craiova). I. Dră- 
ghici — E. Martin și Al. Paras- 
chiv (Chimia Făgăraș — Politehni
ca Timișoara), care au scos în evi
dență lipsuri de ambele părți, ur
mate de nemulțumiri, reclamații Și 
aprecieri nefavorabile. S-a atras a- 
tenția asupra acestui aspect al ar
bitrajului, colaborarea arbitrului de 
centru cu tușierii, căreia trebuie 
să i se acorde o maximă atenție și 
să aibă la bază încrederea recipro
că.

— Am vrea să vi referiți, pe 
scurt, și la un alt asoect. la autorita
tea arbitrului. S-a discutat de așa 
ceva în ședință ?

— Nu s-a ocolit această proble
mă acută și nu s-a negat faptul că

în această toamnă, mai pregnant 
ca oricînd, a apărut o nedoritâ „cri
ză" de autoritate la unii arbitri, 
chiar din lotul U.E.F.A. Lipsa a- 
aceasta e sesizată de jucătorii re- 
crlc’itranți. ea subminează însăși po
ziția arbitrului și prevederile ar
ticolului 5 al regulamentului — 
„prestigiul și autoritatea condu
cătorului de joc". Deși n-a comis 
greșeli grave, care să influențeze 
rezultatul, N. Rainea a tolerat ieși
rile nesportive în meciul U.T.A. — 
Dinamo, la fel N. Petriceanu („U“ 
Craiova — F.C. Argeș), și Ion Rus 
(Dinamo — F.C. Argeș) a căror 
„indulgență" a dus la scene repro
babile în teren. Ion Rus, de atlfel, 
a fost chiar el insultat și îmbrîn- 
cit, fapt ce nu l-a consemnat nici 
în foaia de arbitraj.

— Din păcate. îngăduința anor 
cavaleri ai fluierului a favorizat 
jocul dur, unele accidentări destul 
de grave.

— De acord cu dv. Accidentarea 
gravă a lui Olteanu (Steagul ro
șu), ca și a lui Mulțescu (Jiul), 
doi componenți ai loturilor națio
nale, trebuie să constituie un ul
tim semnal de alarmă pentru toți 
arbitrii neștri. Este o îndatorire de 
prim ordin a fiecărui conducător 
de joc să suprime cu toată hotă- 
rîrea brutalitățile, tendințele de 
joc dur. Față de cei ce le vor to- 
k-ra colegiul se va dovedi intran
sigent așa cum a procedat cu St. 
Mataizer. suspendat din activitate, 
per.tru ieșiri necorespunzătoare 
față de o brigadă ce a arbitrat la 
Craiova. „Colocviul" nostru cu cei 
31 de arbitri divizionari A îl consi
derăm util și, sperăm, eficient

Constantin ALEXE

Reluăm astăzi. în speranța că 
va prinde pînă la urmă viață, 
propunerea înființării selecționa
tei alcătuită din jucători de pînă 
la 21 de ani. E o necesitate recla
mată de realități. Măi cu seamă 
In fotblul nostru care, prin men
ținerea campionatului de tineret- 
rezerve, are posibilități suplimen
tare de a prezenta o asemenea re
prezentativă, compusă pe bazele 
reale și permanente ale unei com
petiții de regularitate și durată.

De ce avem nevoie de o repre
zentativă „pînă la 21 de ani" ? In 
primul rînd spre a închide cercul 
reprezentat de itinerariul 
jucător care evoluează normal 
fericit. între echipa de juniori 
aceea de tinerei, de pînă la 23 
ani, 
pauză sau o uitare care poate 
fatală : ea a reprezentat explicația 
multor dispariții de talente, in a- 
fara acelor cazuri cu epilog deter
minat de însăși jucătorii în cauză, 
fotbaliști de mare valoare pe care 
i-am pierdut înainte de a-i 
cu adevărat.

Al doilea ni se pare a fi 
tatea mult mal mare decît 
cut cu care elementele de 
ale unei generații

intervine pentru mulți

unui

Și 
de

O 
fi

cîțtiga

rapidi- 
în tre- 
talent 

avansează și,

dacă li se oferă — cum spu
neam — posibilitatea unei activi
tăți oficiale interne prin campio
natul de tineret-rezerve, de ce nu 
le-am completa această experiență 
cu aceea, începută deja de unii la 
selecționata de juniori, a meciuri- 
rilor internațicnale inter-țări. Ar 
exista și un fapt, la această idee, 
v.n fapt adeseori neglijat dar plin 
de semnificații. în acest Irit și-ar 
găsi locul mulți dintre fotbaliștii 
de valoare ai Diviziei B, încadrați 
în limitele acestei vîrste și care, 
în mod obiectiv și inevitabil, nu 
sint selecționați în lotul de pînă 
la 23 de ani. Campania de promo
vări din campionatul secund, mai 
bogată ca niciodată în această sta
giune, ne-a demonstrat că aici sînț 
realmente mulți jucători dotați și 
că vorba că ,,in B există fotbaliști 
de un randament superior unora 
dintre titularii de la A“ nu-i o 
simplă expresie de șuetă.

Eșalonul nr. 3 ar prezenta an
trenorului de la veritabila selec
ționată de tineret, aceea de pînă 
la 23 de ani. un grup de elemente 
disciplinate tactic, obișnuite cu ri
gorile unei selecționări într-o re
prezentativă. Am ajunge, astfel, și 
la o mai puțin întâmplătoare aleă-

tuire a reprezentativei nr. 2 a ță
rii, astăzi mult prea fluctuantă, 
Văzînd pe titularii ei trecînd une
ori în goană prin formație. Prin- 
tr-o activitate la echipa de pînă 
la 21 de ani, și verdictele antre
norilor asupra perspectivelor jucă
torilor talentați vor fi mai puțin 
expuse contrazicerii, se va micșora 
procentajul de erori în această 
privință ; și există destule cazuri 
de greșeli egale cu compromiterea 
carierii internaționale a unui ju
cător prin verdicte nefondate sau 
insuficient documentate.

Ne întâlnim cu jucători care, cu 
pași mai mult sau mai puțin si
guri, au intrat pe scena primului 
campionat, Condruc, Batacliu, Cos- 
taș, Rotaru (Rapid), Orza, Păunes- 
cu, Dohose, Nițu, Dumitriu IV. Ră- 
dulescu nu sint mari candidaturi 
in prezent pentru selecționata de 
tineret, dar — alături de alte des
coperiri din Divizia B (aici, un 
bravo! pentru acțiunea întreprinsă 
în primăvară de F.R F„ prin acele 
trialuri productive ale selecționa
telor din al doilea și al treilea 
campionat al fotbalului nostru) 
și de alți „boboci" ai primei divi
zii, pot alcătui „anticamera" re
prezentativei de pînă la 23 de ani. 
Iată de ce cerem „cale liberă" pen
tru reprezentativa sub 21 de ani.

DUPĂ COMPORTAREA PROMIȚĂTOARE DE LA TIRANA
(Urmare din pag. I)

— îmi pare rău, desigur, că am 
fost egalați în min. 88, dar gafe 
ds genul aceleia efectuată de Ște
fan i se pot intimpla oricui. Și-apoi 
pină la autogol nu am ce să-i re
proșez. în ceea ce-1 privește pe 
Iordache, stelistul era titular, dar 
în preziua partidei a făcut o stare 
gripală...

— Ce perspective vedeți acestei 
echipe?

.,U* CLUJ — A.S.A. TG. MUREȘ 
3—0 (2—0)

CLUJ, 31 (prin telefon), — Marți, In 
cadrul pregătirilor pentru etapa de du
minica a Divizii! A, echipele Universi
tatea și A.S.A Tg. Mureș au susținut 
o partidă amicală, încheiată Cu victoria 
formației studențești, la scorul de 3—0 
(2—0). prin punctele realizate de Soo 
(min. 5 șl 85) și Barbu (min. 10). Echi
pele au oferit un spectacol fotbalistic 
plăcut. Succesul a revenit formației care 
a avut un plus de finalitate in fazele 
de poarta. (V, MOREA, eoresp.)

ARBITRII PARTIDELOR ETAPEI A XII-a A DIVIZIEI B
SEBIA I

Progresul București — CF.R. Pașcani 
Z. DRAGHICL ajutat la linie de 
Manole și A. Pitosian (toți din 
stanța) ;

Progresul Brăila — Politehnica

G’.l.
Cor.-

. _ _ Iași :
C. PETREA, ajutat ■. de . A- Munich și C.
ManușaritîS (toți din ''București) ;

Chimia Rm. Vilcea — Metalul Bucu
rești : N. CURSARU. ajutat de C. Săn- 
dulescu șl N. Dumitrescu (toți din Plo
iești) :

Dunărea Giurgiu — Ș.N. Oltenița : M. 
HANGANU. ajutat de R. Buzdun și Gh. 
V’asilescu n (toți din București):

Politehnica Galați — ~
Xeamț : G. DRAGOMtR. 
Maîei Si S. Er.e (toți din

Gloria Buzău — Metalul
RETEZAN. ajutat de Tr. _ ..
Ruse (toti din București):

Știința Bacău — F.C. Galați : EAL 
VLAICULESCU. ajutat de V. Neacșu și 
M. Moraru (toți din Ploiești):

Delta Tulcea — Clubul Sportiv Tirgo-

p.Ceahllui 
aiutat de
București) 
Plopenl : Gh.
Onicei $1

Gala*! :

Eftimie lONESCU

din cuprinsul căruia vă reco
mandăm :

• AMPLE COMENTARII A- 
SUFRA MECIULUI ROMÂNIA 
— ALBANIA ; cum au evoluai 
jucătorii, calificativele acorda
te ; un punct de vedere ai 
antrenorului ANGELO NIC’J- 
LESCU.

• La „INTERVIUL SAPTAMI- 
N!l", un oaspete de onoare : 
SANTIAGO BERNABEU, pre
ședintele clubului Real Ma
drid

• Avancronica etapei a IX-a 
a Diviziei A, arbitrii jocurilor

• O PAGINA CU... „INTI
MITĂȚILE GAZONULUI"

• După prima manșă a tu
rului II din Cupele europene : 
Ce sanse au F.C. Argeș și RA
PID în partidele retur de la 
Madrid și București? Vești din 
taberele adverse

• Anticipări la preliminarii
le C.M. 74, grupa Africii

• După ce a vizionat par
tida ROMÂNIA — ALBANIA 
antrenorul BUSCHNER, al re
prezentativei R.D.G., face con
fesiuni

• Corespondență specială 
din Brazilia : CAMPIOANA 
MONDIALA SI PROGRAMUL 
El PENTRU LUNGA „EXPEDI
ȚIE 73" ÎN 11 ȚARI europene

• Rubricile permanente : 
CARNETUL SCRIITORULUI, 
PRIM PLAN. CARNET EXTERN, 
MAGAZIN, CAMPIONATE NA
ȚIONALE IN EUROPA

riște : M. POPESCU, ajutat de St. Con- 
star.-.inescu și St. Lazăr (toți din Bucu
rești).

SERIA A H-A
Politehnica Timișoara — Metrom Bra

șov : V. GIUGORESCU. ajutat de V. Cii>- 
ctlteu și I. Blstriceanu ' " ’ * '
iova) ;

Corvinul Hunedoara — 
A. POP. ajutat de E. 
Vereș (toti din Cluj):

• - - C.S.M.

Minerul Bala Mare — C.F.R .Timișoara: 
I. CONSTANTINESCU (Cluj), ajutat de 
I. Rus II (Cluj) Și A. Vancea (Dej):

Metalurgistul Cugir — Chimia Făgăraș: 
Z. SZECSEI (Tg. Mureș), ajutat de P. 
Avrăm șl I. Both (ambii din Sighișoara).

— Destul de frumoase. Are o 
medie de vîrstă de invidiat — 20,3 
ani —, este alcătuită din jucători 
talentați...

— îi trebuie, însă, și un calen
dar adecvat...

— Nu încape vorbă. De altfel, 
am și ridicat această problemă în 
Biroul federal și am găsit înțele
gere, deoarece doar cu trei jocuri 
în 1972, dintre care unul singur 
oficial, este mult prea puțin. Mai 
ales tind, este știut, scopul major al 
existenței reprezentativei de tine
ret este acela de a furniza ele
mente echipei naționale. Or, mij
locul ideal, factorul favorizant, I-aș 
numi eu, ni-1 oferă doar competiția.

— în acest scop, foarte multe fe
derații naționale au alcătuit două 
reprezentative de tineret : una sub 
23 de ani. cealaltă sub 21. Fiecare, 
cu calendarul ei.

— Și la noi luase ființă o echipă 
de tineret sub 21 de ani, dar exis
tența ei a fost efemeră. în pre
zent, se discută realcătuirea ei, eu 
șanse mari de izbîndă, întrucît fac
torii responsabili ai fotbalului nos
tru sînt conștienți că numai în fe
lul acesta s-ar micșora și mai 
mult procentul de pierderi de la 
juniori la seniori. Mă refer, desi
gur, Ia elementele de talent
încheiat cu aceste cuvinte, interlo
cutorul noștri,!.. . . ,a ,

•. a:

PE LOCUL 1,

B. 
au 

alt- 
ori-

DISCIPLINA!

(to-ți din Cra- 

Minerul Anina: 
Căîbăjos și G.

Olimpia Oradea — "c.S.M. Sibiu: f. 
CTMPEANU (Cluj), ajutat de V. PopesffU 
fTurda) fi ' - —

Metalul ' 
Bistrița : 
VOcu și 
șoara*:

Olimpia
SOTIR 
doi

EJec-troputere Craiova — C.F.R. Arad: 
FR. COLZ3SL ajutat de H. Besen și C. 
Ar.gheiuțâ (toți din București);

.Tlufl. I------- — .
I. Tfrea (Cluj): 

Drobeta Tr. Severin 
A. S3ERCEA. 
L Bogdanov

Satu Mare — 
ajutat de M. Molnar 

(toți din Mediaș);

■ajutat 
(toți

F.C.

Gloria 
de V. 

din Ti mi-

Bihor : p. 
și A. t-re-

BRIGADA DE ARBITRI 
ROMANI LA MECIUL 
CEHOSLOVACIA — 

R. D. GERMANA
Partida amicală de fotbal dintre 

primele reprezentative ale Ceho
slovaciei și R. D. Germană care se 
dispută astăzi la Bratislava va fi 
condusă de o brigadă de arbitri 
români, avîndu-1 la centru pe 
C. Petrea iar la linie pe T. Moarcăș 
și C. Ghiță.

Azi, la Pitești
F. C. ARGEȘ — 

METALUL BUCUREȘTI
Continuîndu-și pregătirile in ve

derea meciului retur cu Real Ma
drid, echipa F. C. Argeș susține as
tăzi la Pitești un joc amical cu di
vizionara B Metalul București. în
tâlnirea este programată la ora 14,30.

Pauza de o săptămînă interveni
tă în desfășurarea campionatului 
Diviziei A, ne-a oferit prilejul de 
a ne opri și asupra unor însem
nări ale unor observatori federali, 
prezenți la meciuri din Divizia 

. precum și ale arbitrilor care 
condtis partidele respective. De 
fel, în „B“ n-a fost o zi... ca
care alta, în seria a II-a disputîn- 
du-se jocul dintre prima clasată, 
Politehnica Timișoara, și principala 
ei rivală în pasionanta întrecere 
dotată cu un loc în prima divizib 
a țării, F.C. Bihor.

Rezultatul se cunoaște: întâlnirea 
s-a încheiat la egalitate, ceea ce a 
însemnat, practic, un succes pentru 
lider, care juca în deplasare. Măr
turisim că ne-am cam temut de a- 
cest meci, de tensiunea în care se 
va juca, neoferindu-ne prea multe 
garanții nici.prezența la cîrma a- 
cestei partide atât de dificile, a u- 
nui arbitru bine pregătit, incontes
tabil, dar care nu este încă un 
„nume “ care să impună, din lu
mea „cavalerilor fluierului" : Ro
meo Stîncan.

Cu atît mai plăcută a fost sur
priza, lecturînd atît foaia de arbi
traj, cît și raportul observatorului 
federal, Gheorghe Constantinescu- 
Grecu, și aflînd că, din toate punc
tele de vedere, derby-ul de la Ora
dea a fost un derby, un meci de 
un bun nivel tehnic, desfășurat în-

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦*♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦<•
SEMINARUL „SALVAMONT" a , TENIS UN REȘIȚEAN,

UN UTIL SCHIMB DE EXPERIENȚĂ CAMPION NAȚIONAL DE COPII
Timp de patru zile, orașul Si

naia a 
de al 
țional

fost amabila gazdă a celui 
Il-lea seminar intema- 

,____ „Salvamont" la care
au participat conducători și mem
bri ai echipelor „Salvamont" din 
țară, reprezentanți ai unor foruri 
centrale precum și doi trimiși ai 
organizației similare din Cehoslova
cia „Horska Sluzba (invitații din 
Austria și R. F. a Germaniei au fost 
în imposibilitate de a face depla
sarea în România la această dată).

Temele principale dezbătute în 
cadrul acestui seminar s-au referit 
la probleme de instruire alpină, de 
dotare tehnică, de prevenire a acci
dentelor în munți ca și la cele de 
acordare a primului ajutor. Au pre
zentat referate în acest sens toate 
centrele prezente : SINAIA (M. 
Sirbu), BAIA MARE (dr. L. Gyorffi), 
REȘIȚA (Al. Orthmayer), BRAȘOV 
A. Stavros), ORAȘUL VICTORIA 
(dr. M. Lazarciuc), BĂILE HERCU- 
LANE (Gh. Toival). ZĂRNEȘTI

(Tr. Flucus), SIBIU (T. Boerescu). 
PITEȘTI D. Bulacu). CARANSEBEȘ 
(prof. Gh. Ardeleana). BUȘTENI (L 
Bratu), CÎMPULUNG MUSCEL (ing. 
L. Grabovschi).

Cu un deosebit interes au fost 
urmărite temele medicale prezen
tate de dr. Al. Macedonschi — Bra
șov („Influența temperaturilor joase 
asupra organismului uman" și „Con
siderații pe marginea transportului 
sanitar cu helicopterele”), dr. L 
Gyorffi — Baia Mare (-Erori ce 
trebuiesc evitate in primul ajutor 
și în transportul actidentatilor și 
bolnavilor în munți”) și dr. L. Tans 
— Brașov („Considerațiuni pe mar
ginea accidentelor de schi"'

Prof. Al. Floricioin — Brașov, a 
prezentat un referat pe marginea 
„Raliului Salvamont”. manifestare 
cu caracter practic desfășurată la 
începutul acestui an în munții Bu- 
cegi.

Reprezentanții organizației ceho
slovace „Horska Sluzba" dr. M. Kos-

nak și M. Vele au făcut ample 
expuneri cu privire la evoluția și 
rtructura actuală a acestei organi
za. _i precum și la metodologia uti
lizată în formarea cadrelor necesare.

Au mai luat cuvîntul o serie de 
reprezentanți ai Ministerului Turis- 
mului. organizației de Cruce Roșie 
ș_a_ iar, in încheiere, prof. M. Mi- 
hÂ iescu, secretarul general al Fe- 
dera tei române de turism-alpinism 
(organizatoarea seminarului), a tras 
concluziile ce s-au desprins din a- 
oeastă fructuoasă întâlnire a celor 
ce se străduiesc să prevină acci
dentele în munți și — tind este 
cazul — să intervină pentru salva
rea celor afla# in pericol, a celor 
ce au nevoie de asistență medicală 
urgentă. (S. B.).

Tenisul reșițean a început — după 
ani și ahi de anonimat — să iasă 
la lumină. Deocamdată orașul de 
pe Birzava se poate lăuda cu Radu 
Opreanu, campion național de copii, 
la categoria 11—12 ani in 1970 și 
declarat dublu campion în acest an, 
la simplu (13—14 ani) și la dublu 
(cu Eduard Pană de la clubul bucu- 
reștean „Cutezătorii").

La Reșița tenisul are mulți iu
bitori și, firesc, cei care se ocupă 
de popularizarea și consolidarea lui 
au in față destule probleme pe care 
trebuie să le rezolve. Președintele 
comisiei județene de specialitate, 
procurorul Eugen Vesei — el însuși 
fost jucător de tenis — ne-a răs
puns cu amabilitate, la citeva în
trebări.

ATLETISM K

PRINTRE CULOARE..

■ SCB1MÂ I CONSEMNĂRI ÎMBUCURĂTOARE

DAR Șl AMARE
LA SFÎRȘITUL CAMPIONATULUI DIVIZIONAR

S-a mai încheiat un campionat di
vizionar al celor mai bune formații 
de scrimă din țară și, ca de obicei, 
titlurile ia cele patru arme au avut 
același destinatar! clubul Steaua. 
Nici nu s-ar fi putut altfel deoarece 
.,roș-albaștrii“ posedă cele mai pu
ternice garnituri din țară, garnituri 
care dacă — uneori — au mai cu
noscut înfrîngerea, nu și-au văzut 
nici-odată periclitată poziția de li
deri.

Chiar în recent disputată etapa fi
nală a campionatului diviziei A, for
mația de sabie a clubului Steaua 
ă fosț întrecută de formația Po
litehnica — Iași dar trăgătorii 
bucureșteni se aflau deja în 
posesia titlului. Cum a fost posi
bilă această surpriză ? Credem că 
eâ a fost determinată de doi fac
tori : absenta lui O. Vintilă din 
echipa campionilor în acest meci 
și, pe de altă parte, verva demon
strată de D. Irimiciuc (neîntrecut 
de nici-un adversar) pe care l-a 
secundat cu succes D. Popescu (se 
pare, aflat Intr-un îmbucurător re
viriment).

Fiindcă ne aflăm ta capitolul 
..sabie", vom sublinia — din nou — 
buna comportare a echipei brașove
ne „Tractorul" (clasată pe locul ÎI) 
care a repurtat trei victorii si nu a 
cedat decît ieșenilor la limită și 
Stelei dar după ce a obținut 6 vic
torii individuale.

Tot în perimetrul sabrerilor tre
buie să remarcăm absenta unui va
loros trăgător, component al echipei 
Universitatea — București. Este 
vorba de Tostf Budahazi care la e- 
tapa trecută — deși promisese va 
veni Ia Brasov — a absentat fără a 
binevoi să-și anunțe antrenm-UI. sec
ția sau clubul nici măcar în zilele

următoare etapei că ar fi fost re
ținut, poate, de cauze absolut o- 
biective în București. Să fie. oare 
acesta deplorabilul preludiu al ple
cării cunoscutului sabrer din clubul 
unde a fost „răsfățat" (termenul nu 
ni se pare exagerat! pe durata stu
diilor sale universitare ?

Clasamentul final la floretă-fete 
a consfințit două, realități diametral 
opuse. In primul rînd. maturizarea, 
creșterea valorică a tinerei forma
ții Viitorul unde antrenorii L Gliș- 
că și T. Mureșan au crescut citeva 
elemente susceptibile de a ajunge 
într-o zi (sperăm, nu prea depăr
tată) în vîrful piramidei. Și nu-i 
puțin lucru să formezi trăgătoare de 
elită într-un sector al scrimei pe 
care l-au aureolat cu atîtea victorii 
de prestigiu Olga Szabo, Maria Vi
ed, Ileana Gyulai, Ana Pascu. Eca- 
terina Stahl. Dar în același timp 
sintem nevoiți să consemnăm, cu o 
firească amărăciune, plecarea din 
prima divizie a echipei Olimpia 
Satu Mare care — după cum se 
știe — a fost sursa unei bune părți 
a ceea ce ne place «ă numim ..gar
nitura de aur" a floretei feminina 
românești. Credem că acest feno
men de recesiune care se manifestă 
în cel mai important centru de 
scrimă din țară (după București) 
merită o analiză mai amănunțită pe 
care ziarul nostru nu va întârzia să 
o efectueze. Scrima din Satu Mare 
încheie acest campionat cu două 
eșecuri: cel din floreta feminină și 
cel de la sabie. Un studiu mai pro
fund merită, de altfel, și situația 
din echipa masculină de floretă a 
Clubului Progresul pare se numără 
printre noile retrogradate.

Sebastian BONIFACIU

Miine este programat la Tg. Mu
reș (dimineața de la ora 9 și după- 
armaza oe la ara 15» barajul ce 
calificare pentru zoea I și a II-* 
din cadrul campionatului interj u- 
dețean de atletism. La întreceri 
vor lua parte selecționatele județe
lor Ilfov, Hunedoara. Galati. Covas- 
r.a. Satu Mare și echipa Construc
torul București.

Barajul de calificare pentru divi
zia A. ce va opune selecționatele 
județelor Timiș, Bihor și echipa 
Școlii sportive de atletism din 
București a fost amînat pentru zi
lele de 14 și 15 aprilie 1973.

• Sportivii de la Dinamo Bucu
rești ocupă și primele 
clasamentele 
feminin) ale 
atletism :

• La Ploiești : S D^sa. 2.10 m 
— înălțime. Ge-crgeta Păcuraru 1.62 
m — înălțime. 1. Burcă 54.7 — 400 
ntf. și G. Oaai 7,21 m — lungime.

locuri în 
parțiale (masculin și 

diviziei naționale de

MASCULIN

î. Dînamo 8 2 » » J.3C4 18
2. Steaua |1 li 4-278 14
3. C.A.U. 8 « 0 t 4-234 12
4. Brașov 8 4 0 4 — 38 8
5. Arge$ 8 3 14 —118 7
6. Metalul ms-s» s
7. Rapid 8 116 —175 !
8. Timiș 8 116 —135 3
9. Cluj 8 116 —245 3

FEMININ

1. Dinamo 8 8 0 0 -ț-225 16
2. C.A U.
3. Cluj
4. Metalul
5. Rapid
6. Argeș
7. Timiș
8. Steaua
9. Brașov

® Tînărul

• Pe baza sportivă 
tâții “' *“
tradiționala competiție 
lor I". la care au participat peste 
250 de studenți de la 11 Facultăți. 
La băieți, pe primul loc s-au cla
sat repr»2ttrtânțl! Facultății de Fi
lozofie. iar la fete, studentele Fa
cultății de Fixieâ.

din Capitală s-a
a Universi- 

desfășurat 
„Cupa am

— Știm că sînteți nu numai pre
ședinte al comisiei de tenis, dar și 
instructor și, in această calitate, ați 
contribuit efectiv Ia succesele re
purtate de Radu Opreanu. Sint și 
aiți copii talentați in secție ?

— Radu Opreanu este, deocam
dată, speranța noastră Nr. 1. Prin- 
tr-o muncă de ani de zile el a 
reușit să se instaleze în vîri. Con
tinui să am încredere în posibili
tățile sale, ceea ce m-a și făcut 
să joc în fiecare zi douâ-trei ore 
cu el. Deocamdată n-am să amin
tesc și alte nume de copii, în ta
lentul cărora cred, preferind să-i 
las să se afirme singuri în viitoare 
competiții. Important, cred, este să 
vă spun că incepînd din anul 1968 
de tind a luat ființă secția noas
tră. am reușit să aducem pe tere
nurile de tenis mulți tineri dornici 
să practice acest sport : avem acum 
peste 100, dintre care 60 sint copii.

— I-ați angrenat in vreo 
tiție ?

— Organizăm în fiecare 
campionat județean, separat 
copii, juniori și seniori. La între
cerile din 1972 au participat 70 de 
jucători și jucătoare. Dar lucrurile 
merg destul de greu Ducem lipsă 
acută de materiale și, mărturisesc, 
nu mai 
Federația de specialitate ne ignoră 
total; de _ 
sintem afiliați acestui for, nu am 
primit nici mingi, nici rachete și 
nid măcar vreo repartiție pentru 
a ne putea procura din comerț toate 
acestea cu banii noștri. Vom face, 
in continuare, tot ce depinde de 
r.oi pentru ca acest frumos și a- 
tractiv sport să progreseze.

— Pe cite terenuri vă desfășu- 
rafi activitatea ?

— Deocamdată dispunem de nu
mai 
Dar, numai de noi depinde faptul 
dacă

tr-o notă de perfectă sportivitate, 
în teren și în tribune. Meritele se 
împart între cele două echipe și 
conducătorul jocului, tânărul ..arbi- J 
tru Romeo Stîncan, dar, desigur, 
pot fi felicitați și... spectatorii (cu 
excepția cîtorva tineri gălăgioși),! 
care s-au comportat corect pe par
cursul meciului, deși echipa lor 
favorită era ținută în șah de că
tre oaspeți. Acordîndu-i nota 9+, 
lui Romeo Stîncan, observatorul fe
deral, Gh .Constantinescu-Grecu,' 
subliniază felul „corect și autori
tar" cum a fost condusă 
partidă de la Oradea. La 
său, arbitrul de centru 
sublinieze ajutorul primit din par-i 
tea arbitrilor de linie, Ion Dancu 
și Gh. Olteanu, ale căror „semna-( 
iizări prompte și exacte" au...rontri- 
buit la reușita arbitrajului, la rea-, 
lizarea unor bup,e condiții de joc.

Mai puțin important, meciul F.C. 
Galați — Progresul Brăila, din se
ria I, a avut, în schimb, o desfă
șurare furtunoasă, soldîndu-se și 
cu eliminarea din joc a unui fot
balist de la Progresul: Vasile Io
nescu. S-a jucat dur, obstructionist, 
s-au plătit polițe, atmosfera din 
teren molipsind, cum era și de aș
teptat și tribunele, incit, la un mo
ment dat, stadionul „luase foc". 
Observatorul federal, Gheorghe 
Preda, își manifestă nemulțumirea 
și față de atitudinea conducători
lor echipei Progresul, ca și fată 
de... vocabularul antrenorului echi
pei F.C. Galați, C. Teașcă. El pro
pune, de altfel, ca această parti
dă „cu seîntei" să fie luată în dis
cuție de către Comisia centrală de 
competiții și disciplină.

Un aspect surprins nu oda
tă, îl relevă și arbitrul Tudor Mo- 
șoiu, care a condus partida Ș.N. 
Oltenița— Chimia Rîmnicu Vîlcea : 
„publicul cunoaște prea puțin din 
jocul de fotbal". Adăugați la a- 
ceasta, pasiunea pentru echipa lo
cală, și veți înțelege că, la Olteni
ța, ca și în multe alte orașe, FOT
BALUL nu este conceput decît ca 
un joc cu o singură regulă : toate 
deciziile trebuie date în favoarea 
formației gazdă. Dar, se face ceva, 
dacă nu pentru obiectivitatea spec
tatorilor (lucru greu !), măcar pen
tru un 
tul de

apriga 
rîndul 

ține să

contact al lor cu regulamen- 
joc, cu prevederile lui ?

Jack BERARIU

eompe-

an un 
pentru

știu cui să mă adresez.

aproape cinci ani de tind

trei terenuri cu zgură roșie.

în viitor vom avea sau nu

Ș 3 ft 5 — 99 6
8 1 0 7 —157 2
8 1 0 7 —145 2

atlet ieșean Radu Ga- 
vrilaș a înregistrat un nou record
național de juniori la pentatlon cu 
performanța de 3238 p (vechiul re
cord 3095 p). Iată și rezultatele sale 
parțiale : 6,50 m — lungime, 55,76 
m — suliță, 23,2 — 200 m, 39,80 m 
— disc și 5:01,4 — 1500 m.

La fileu, față in față, campionul 
național la copii. Radu Opreanu și 

antrenorul său. Eugen Vesei
Foto: Francisc CSON'KA — Reșița

ciai multe terenuri. Asociația spor
tivă a medicilor din localitate — în 
cadrul căreia își desfășoară activi
tatea secția de tenis — are proiecte 
pentru amenajarea și a altor tere
nuri. Pentru a prelungi activitatea 
în aer liber, am fost sprijiniți de 
conducerea Uzinei de construcții de 
mașini din Reșița, astfel că, în 
foarte scurt timp, unuia dintre te
renuri urmează să i se adauge in
stalația necesară în vederea jocu
rilor în nocturnă. Mă folosesc de 
acest prilej, aducînd mulțumiri pen
tru sprijinul oferit, tovarășului in
giner Mircea Popa, director general 
al U.C.M. în ceea ce privește pre
gătirile pe timp de iarnă, ni s-a per
mis să ne antrenăm în sala grupu
lui școlar profesional al uzinei.

Ion GAVRILESCU

Observatorul federal Dumî<P.S.
tru Ionescu a nimerit, două săptă- 
mîni la rînd, la meciuri conduse 
de același arbitru : Teodor Trcfin, 
din Galați. Și ține să releve com
petența și siguranța acestui „ca
valer al fluierului". Le relevăm și 
noi, așteptînd noi performanțe ase
mănătoare.

TRAGEREA EXCEPȚIONALA
PRONOEXPRES -

ACȚIUNI DE MASA

5 NOIEMBRIE 1972
Ne aflăm în plină vînzare a bi

letelor la tragerea excepțională 
PronoeXpres din 5 noiembrie 1972, 
tragere care se prezintă cu o bo
gată și atractivă listă de cîștiguri: 
autoturisme DACIA 1300 și SKODA 
S 100, excursii în ITALIA și R. D. 
GERMANĂ, precum și numeroase 
premii în bani de valoare fixă și 
variabilă.

Pentru stabilirea numerelor cîș- 
tigătoare vor fi efectuate 5 extra
geri de cite 8 numerâ din ’ 45. In 
total vor fi extrase 40 de numire.

Se poate participa cu următoa
rele taxe : 3 lei. 6 lei și 15 lei va
rianta, precum și pe variante com
binate și combinații „cap de pod".

Precizăm că variantele de 15 lei 
dau dreptul de participare 
cele 5 extrageri, la care 
se acordă pe 8 categorii.

Nu uitați! Participînd pe
de 15 lei aveți mai multe șanse de 
cîștig.

• Tragerea Pronoexpres de as
tăzi va fi televizată direct 
Studioul de Televiziune cu 
pere de la ora 18,35.

la toate 
premiile

variante

(Urmare din pag. I)

deosebit interes. La faza pe aso
ciații sportive au fost prezenți a- 
proape 8 000 de participanți. între
cerea s-a încheiat cu o etapă ju
dețeană (care a avut loc intre 1—3 
septembrie), unde au luat startul 
300 de sportivi amatori.

Ne-am ocupat, in continuare, de 
consolidarea tradiționalelor cam
pionate ale asociațiilor. „Cupa ci- 
mentistului" și campionatul asocia
ției ..Metalurgistul" — Sadu au fost 
bine organizate și, drept urmare, 
cele 5 discipline sportive, la care

au avut loc întreceri, s-au bucurat 
de succes. Au mai fost organizate 
cursuri de învățare a înotului (la 
ștrandurile din Tg. Jiu și Țicleni), 
gale demonstrative de box, pentru 
atragerea tineretului în practica
rea acestui sport.

Așa cum ni s-a indicat de către 
Uniunea Generală a Sindicatelor, 
am acordat atenție folosirii spații
lor de la cluburile și casele de cul
tură ale sindicatelor. La cluburile 
de la Sadu, Țicleni, C.T.E. Rogo- 
jelu, precum și la Casa de cultură 
de la Novaci au fost repartizate în
căperi speciale — cărora nu li se

va mai da altă destinație — pen
tru tenis de masă și șah.

Fotbalul nu a rămas neinclus în 
programele noastre. La „Cupa Eli
berării" au fost prezente (la eta
pa județeană) 8 echipe, câștigătoa
re fiind reprezentativa asociației 
„Minerul" Motru.

Vor începe, peste foarte puțin 
timp, competițiile dotate cu „Cupa 
30 Decembrie" la șah, tenis de 
masă și popice și, evident, ne vom 
ocupa de crearea condițiilor pentru 
practicarea de către un număr cit 
mai mare de salariați a sporturilor 
de iarnă".

PRrann.E concursului
PRONOSPORT NR. 44 

DIN 29 OCTOMBRIE 1972

din 
înce-

CATEGORIA I : (12 rezultate) 1
—% _ 77 3 variante 10% a

rezultate) 

rezultate) 

fost 
din

riantă 50% a 70 473 lei, 3 
14 095 lei.

CATEGORIA a n-a : 
34.40 variante a 3 933 lei.

CATEGORIA a Til-a :
321.9a variante a 631 Iei.

Premiul de categoria I 
obținu1 de 
București.

(11

(10

(50%) a
Petrescu Constantin

vă-



FINALA CAMPIONATULUI FEMININ DE ȘAH

ELISABETA P0L1HR0N1ADE
TUR AL TURNEULUI

DE
țSwwin lume DE TENIS

LA COUBERTIN

șahul mondial
apare la Ziirich în 
și engleză) insera în 
o informație picantă, 
liderul formației a-

LIDER AUTORITAR:V
A

4 PUNCTE DIN 4 POSIBILE!
Finala campionatului național fe

minin de șah, găzduită de ospita
liera sală a Casei de cultură a stu
denților din Cluj, prilejuiește o 
luptă interesantă, și de foarte bun 
nivel tehnic.

maestra internațională Margareta 
Teodoreseu, Virginia Steroiu — care 
reușește un început excelent — Re
nee Farkas și Suzana Makai, neîn
vinse pînă acum, campioana de ju
nioare Mariana Băloianu, Vera 
Zsigmond, Anca Gheorghe. Maestra 
internațională dr. Maria Pogorevici 
are toate șansele ca, după consu
marea întreruptelor, să se mențină 
în lupta pentru supremație. Desi
gur, întîlnirile directe dintre prota
gonistele turneului, programate în 
rundele următoare, vor avea darul 
să aducă primele clarificări.

La ora convorbirii noastre telefo
nice cu dr. Victor Malcoci, arbitrul 
principal al concursului, se juca 
partida Jicman — Juncu, aflată în- 
tr-o situație complicată. întrerupta 
Juncu — Pogorevici nu s-a reluat, 
dar ea va fi, după toate probabi
litățile, remiză.

Un

\ £
Maestra internațională

îlisabeta POLIHRONIADE

IN RUNDA A IV-A s-au înregis
trat următoarele rezultate : Miro
slav — Steroiu 0—1, Polihroniade — 
Juncu 1—0, Zsigmond — Nicola 1—0, 
Makai — Borsoș 1—0, Jicman — Bă
loianu și Farkaș — Teodoreseu, re
mize. Partidele Pogorevici — Iile 
și Gheorghe — Karibian s-au în
trerupt în poziții aproximativ egale. 
Este remarcabil cum mezina con
cursului, Viorica Tlie (12 ani), a 
rezistat în fața maestrei internațio
nale Marja Pogorevici.

CARE VA FI
URMĂTOAREA „MUTARE
A LUI BOBBY FISCHER?

PARIS, 31 (Agerpres). — Turneul 
internațional de tenis, contînd pen
tru Marele Premiu — F.I.L.T., care 
se desfășoară în aceste zile în sala 
Coubertin din Paris, a programat 
primele partide din cadrul turului 
1 al probei de simplu.

Jucătorul american Tom Gorman 
l-a învins cu 6—4,. 5—7, 6—4 pe 
francezul Michel Leclerc, austra
lianul Colin Dibley a dispus cu 
6—2, 6—4 de cehoslovacul Vladimir 
Zednik, iar francezul Pierre Bar-

thes l-a întrecut cu 7—6, 6—2 pe 
neozeelandezul Onny Parun. 
rezultate: Mignot (Belgia) - 
chan (Ungaria) 6—3, 6—3 ;
(Franța) — Meyer (Franța) 
7—5 ; Connors (S.U.A.) 
(Italia) 6—0, 6—0 ; Ph. 
tralia) — Ion Țiriac 
14—12 ; Fillol (Chile) 
(Spania) 6—3, 6—4.

Rezultatul partidei
Taroczi nu ne-a parvenit pînă la 
ora închiderii ediției.

Alte 
- Ma- 
Proisy 

6—3,
— Zugarelli
Moore (Aus- 
2-6, 6-4,
— Gisbert

Năstase

comentariu jic teme de actualitate in

Startul competiției a fost domi
nat net de către deținătoarea titlu
lui, maestra internațională Elisabeta 
Polihroniade, autoarea unui „nec 
plus ultra" : 4 puncte din 4 partide. 
Bucureșteanca a realizat cu preci
zie avantajul pe care îl deținea în 
întrerupta din runda a IÎI-a cu 
Zări Karibian, pentru ca a doua zi 
să cîștige o excelentă partidă de 
atac în fața talentatei clujence Mar
gareta Juncu, aflată — ce-i drept 
— nu în cea mai bună formă a sa.

Printre celelalte concurente se re
marcă fosta noastră campioană,

CLASAMENT : Polihroniade 4, 
Te.odorescu și Steroiu 3, Zsigmond, 
Farkaș, Băloianu, Makai 2'/2, Gheor- 
ghe 2 (1), Pogorevici l'/2 (2). Kari- 
bian l‘/2 (1) etc.

Ecourile epocalului meci Spasski — 
Fischer, care i-a îngăduit marelui 
maestru american să-și înscrie nu
mele ca al 11-lea campion mondial 
de șah. continuă în comentariile pre
sei ți în... librării. în multe țări ale 
lumii au apărut, sau se află sub ti
par, cărți despre această Intîlnire șa- 
histâ a secolului. Foarte operative au 
fost editurile din Iugoslavia. Ele au și 
scos trei volume aparținînd cunos- 
cuților publiciști Svetozar Gligorici, 
Bruno Parma și Bojan Hjelica. cartea 
cehii dintîi fiind solicitată pentru tra
ducere în limbile germană, engleză, 
franceză și spaniolă. In R. F. a Ger
maniei, un editor întreprinzător și 
cu mult spirit comercial a procedat 
foarte simplu și ingenios in același 
timp : unei cărți auto-biografice a lui 
Fischer el i-a adăugat drept anexă 
cele 20 de partide jucate la Reykja
vik, cu adnotări compilate din co
mentariile făcute în presă de dife
riți mari maeștri și maeștri.

Dar, înainte de toate, pe iubitorii 
șahului ii interesează : „Ce face 
Fischer ?“ Avem destul de puține in
formații despre activitatea noului 
campion al' lumii.

Așteptat la Olimpiada de la Skoplje, 
unde promisese ferm că va veni („in
diferent de rezultatul meciului cu 
Spasski"), Bobby a fost, totuși, ..for
fait" în echipa Statelor Unite. Prima 
explicație

Express" (care 
limbile germană 
numărul său 16 
potrivit căreia 
mericane nu s-a înțeles... la preț cu 
manajerul ei, pretinzînd, pentru par
ticiparea la Olimpiadă, 100.000 de do
lari ! Pe care colonelul Edmonson, 
secretarul general al federației de șah 
din S.U.A., nu a avut posibilitatea 
sâ-i ofere.

Absent, așadar, ca jucător, Fischer 
era, totuși, așteptat în orașul Olim
piadei, pentru a lua parte la Con
gresul F.I.D.E. al cărei membru a 
devenit, in mod automat, în calitate 
de campion al lumii. Ziarul local 
„Nova Makedonia" a publicat în nu
mărul său din 6 octombrie o știre 
senzațională, sub titlul : „Fischer so
sește astă-seară Ia Skoplje preci- 
zînd că i s-a reținut și un aparta- 
men’, la „Grand Hotel". Dar, marele 
maestru nu a venit...

Colonelul Edmonson, pe care zia
riștii l-au asaltat insistent, a fost 
zgîrcit în declarații, dînd în general 
răspunsuri evazive. Voi reproduce, pe 
scurt, o conversație avută la centrul 
de presă-; ;- ,

— Ce face Bobby?
Se odihnește.

T E L E X*T E L E X
La Moscova, s-a disputat returul semi
finalei „Cupei campionilor europeni" 
la hochei pe gheată dintre echipa locală 
Ț.S.K.A, și formația Dynamo Welss- 
Wasser (R.D. Germană). Hocheiștlj so
vietici au obtlnut victoria cu scorul de 
6—4 (4—1. 1—2, 1—1). învingătoare și în 
primul joc (scor 11—1). echipa Ț.S.K.A. 
Moscova s-a calificat în finala Competi
ției, unde va tntîlni formația suedeză 
Brynaes.

torilor profesioniști. Performerul primei 
zile de concurs a fost tînărul jucbtor 
american Jeff Borowiak (în vîrstă de 
22 de ani), care l-a eliminat tn trei se
turi, cu 6—1, S—6, 7—6 pe cunoscutul 
său compatriot Arthur Ashe. John 
Newcombe, a dispus cu 6—3, 6—2 de 
americanul Tom Leonard, iar Ismail el 
Shafei (Republica Arabă Egipt) a cîștî- 
gat cu 7—6. 7—5 partida disputată cu 
John Alexander (Australia).

explicație (cea oficială) a fost că 
„proaspătul învingător al lui Spasski 
este obosit și resimte efortul întîl- 
nirii". Dar, revista elvețiană „Schach

— Unde ?
— Probabil 

cificului ?
— Cînd își
— După ce

undeva pe

va relua

coasta Pa

pregătirea ?
se va odihni...

RUGBYȘTII CEHOSLOVACI ÎNVINGĂTORI LA SCOR
Orașul Ostrava a găzduit întâl

nirea internațională amicală de 
rugtiy dintre reprezentativele Ceho-

PROFIL

slovaciei și R. F. a Germaniei. Net 
superiori, rugbyștii cehoslovaci 
terminat învingători cu scorul 
47—3 (19—0).

După cum s-a mai anunțat, 
chipa R. F. a Germaniei va juca
12 noiembrie, la București, cu selec
ționata României.

au 
de

e- 
la

1 — Cînd se va produce prima sa a- 
pariție în concurs după victoria de 
la Reykjavik ?

—,vRol>by nu ș-ș, hotărît înță. Creți, 
totuși, ca nu va repeta greșeala Iui 
Spasski, care a jucat extrem de pu
țin după ce a cucerit coroana șahu
lui.

EDDY MERCKX

— Precis nu pot să vă spun. Pro
babil, Spasski. Se pare că adversarii 
de la Reykjavik au căzut de acord 
în acest sens, iar marele Cazinou 
din Las Vegas ar fi dispus să finan
țeze meciul în 1973. Cheltuielile se 
ridică, dună un calcul aproximativ, 
la o jumătate milion de dolari, din 
care aproape 300 000 sint premiile în
vingătorului și învinsului.

Născut la 17 iunie 1945 
Meensel Kiezegem (Belgia). 
1.31. m înălțime și 80 kg greutate. 
F.ste căsfltorit și are doi cooii. 

■'Soția sa. Clăudine, este fiica fos- 
.•utijlili .ciclist profesionist Lucien

; Acou. Campion mondial la fond 
i amatori în 1964 (Sallanches, 

Franța), F.cWy.trecus. la profe
sionism in anul următor.

In palmaresul său. mai complet 
Ca al oricărui alt mare 
se află : două titluri de 
pion al lumii la fond 
Heerlen, Olanda si 1971 
drisio. Elveția). 4 
..Turul Franței11, 

„ Italiei",,. 5 în
Remo, 2 în 
în „Trofeul 
ris — Nisa, 
ș.a. Ultima sa mare ispravă spor
tivă : Ia 25 octombrie, pe velo
dromul olinyiic din Ciudad de 
Mexico, un Viou record mondial

. al orei 49,408 km.

rutier, 
cam- 

<1967 —
— Men- 

locuri I în 
■3 în „Turul 

cursa Milano — San 
Paris — Roubaix, 3 
Baracchi“, 3 în Pa- 
2 în Turul Belgiei“

ARBITRII GRUPELOR

SEMIFINALE ALE

„C C. E.“ LA POLO
Biroul •Efg5PfecrropSie de natație 

a anunțat arbitrii care vor conduce 
partidele grupelor semifinale din 
cadrul „Cupei campionilor euro
peni" la polo. La Stockholm, unde 
va evolua și Dinamo București (de
legat L.E.N. Catalani — Italia) vor 
conduce Fuchs (Belgia) și Di Ste
fano (Italia), iar la Atena (delegat 
L.E.N. Lambașa — Iugoslavia) vor 
arbitra Brochman (R. F. a Germa
niei) și Coppulo (Italia).

anului în 
premiul I) 

participarea. 
, fi prezent, 
de la Palma 

se anunță

Oricum, la marele turneu ce se va 
organiza spre sfîrșitul 
S.U.A, (4.000. de dolari, 
Fischer nu și-a anunțat 
Spasski, în schimb, va 
în noiembrie, la turneul 
(Spania), întrecere care
deosebit de puternică, printre invi
tați aflîndu-se marii maeștri Gheller, 
PolugaevskF, Hiibner, Ivkov, Liuboe
vici, Fl. Gheorghiu. Olafsson, Ander
son, Bileki-SmejkaJ,- Pomar- ș.a.

In privîrfțâ""'viitdareloT' 1 meciuri 
pentru tithi; dr. Max Euwe, -țffeșe- 
dintele Federației internaționale, a 
repetat la Skoplje punctul, de vedere 
exprimat anterior : „Fischer poate
să-și pună oricînd titlul în joc, între 
meciurile cu candidații oficiali ai 
J'.I.D.E." (Programate, potrivit regu
lamentului C.M.. din 3 în 3 ani. 
n.n.).

— Care credeți că va fi următorul 
șalanger al., lui Bobby ?, l-am între- 
Aqt pe dl. Edmonson.

In rîndul ziariștilor iugoslavi aflați 
la Skoplje, circula zvonul că fede
rația de șah a acestei țări ar inten
ționa să-1 propună pe tînărul și ta
lentatul mare maestru Liuboevici drept 
adversar al lui Fischer. L-am între
bat chiar pe Liuboevici ce părere are 
despre o asemenea perspectivă.

— Nu m-am gîndit la ea... Oricum, 
un meci cu Fischer esîe cea mai 
grea încercare pentru orice șahist. 
Deocamdată mă preocupă pregătirea 
pentru turneul interzonal din 1973.

Pe de altă parte, unele cercuri 
șahiste din R.F.G. încurajate de re
zultatul excepțional al lui Hiibner 
obținut la olimpiadă (15 puncte din 
18 partide, Ia prima masă !) văd în 
persoana marelui maestru vest-ger- 
man un prezumtiv adversar al cam
pionului lumii. Un „Meccena", care 
să finanțeze meciul, caută și Bent 
Larsen, dar absența sa 
Danemarcei la Olimpiadă 
mult acțiunile.

Fără îndoială, nu pot

Turneul internațional de șah de la Nov) 
Sad a continuat cu disputarea parti
delor din runda a 7-a. Liderul clasa
mentului. marele maestru sovietic Leln, 
a remizat cu Jovtci, rezultat consemnat 
și tn partidele Ivkov — Benko și Ml- 
nev — Lengyel. Planincj a cîștigat la 

■ Byrne, Masiei la Deze, iar Radulov l-a 
învins pe Rosolimo. Clasament : 1.
T,ein (U.R.S.S.) — 6 p ; 2. BenkH
(S.U.A.) — 5Ve p : 3. Pianinei (Iugo
slavia) — 5 p : 4—5. Ivkov (Iugoslavia) 
șl Radulov (Bulgaria) — cîte 4'h p.■
I.a l isabona, s-a desfășurat meciul re
tur dintre echipa locaUl Benfica și for. 
mația engleză B.C. Sutton, conttna pen
tru primul tur al -Cupei Cupelor'1 la 
baschet masculin. Obtinind ■Victoria cu 
scorul de 77—71 (40—32), baschetbalișV.f 
portughezi s-au calificat pentru turul 
v-mă+or al competiției. Tn primul joc. 
disputat săptămîna trecută la Londra, 
echipa Benfica Lisabona a cîștigat cu 
scorul de 77—76.

In urma rezultatelor Înregistrate în tur
neul de tenis de la Essen, cîștigat de 
iugoslavul Nikola Pitici, In clasamen
tul campionatului mondial de tenis al 
jucătorilor profesioniști continuă să 
conducă australianul John Newcombe, 
cu 53 p, urmat de Arthur Ashe (S.U.A.) 
—. 41 p. Tom Okker (Olanda) — 30 p. 
Cliff Drysdale (U.S.A) și Marty Rie- 
ssen (S.U.A.) — cu cite 28 p, 
P’Uc! (Iugoslavia) — 27 p etc.

Nikola

cuplul 
Roger 
cursa

După 48 de ore de la start, 
italo-belgftm Felice Gimondi și 
Seeuws a preluat conducerea în 
ciclist!) de șase zile de la Grenoble. Ei 
au un avans de un tur față de pere
chile Van Lancker — Guimard (Fran
ța) și Grosskost (Franța) — Pijnen 
(Olanda).

din echipa
i-a scăzut

.. ...... .... __  fi socotite
serioase, sau demne de luat în con
siderație, intențiile de a-i opune lui 
Fischer pe brazilianul Meking sau pe 
veteranii șahului, Reshewski ori 
dorf. Așa ceva ar devaloriza cu 
meciul

Dar, 
ciș nu 
Fischer 
declarații i-au fost denaturate sau 
chiar atribuite. Probabil de aceea, a- 
jungînd campion al lumii, Bobby. a 
devenit mai tăcut și mai circumspect. 
Deocamdată el gîndește. Iar nouă nu 
ne rămîne nimic altceva decît să aș
teptăm următoarea lui . mutare"...

Naj-
totul

pentru titlu.
după cum vedeți, nimic pre
se cunoaște. Pe seama lui 
s-a fabulat nu o dată, multe

Valeriu CHIOSE

In ziua a doua a turneului Internațio
nal masculin de volei de la Nitra (Ceho
slovaca), s-au întîlnit eohim Universi
tății din Olonțouc. „și formația maghia
ră B.N.A.S.C, Budapesta. Victoria a re
venit cu scorul de 2—0 (15—11. 15—13) 
voleibaliștilor cehoslovaci.

Turul ciclist al Mexicului, dispulat în 
12 etape, s-a încheiat cu victoria rutie
rului columbian Alvaro Faction, urmat 
de mexicanii Rodolfo ■ Vitela și Mantiei 
Ceja la 3 sec.-șl respectiv 3:31., In ala- , 
samentul pe echipe.- primul loc a fost 
ocupat de selecționata Columbiei. Ulti
ma etapă a cursei, desfășurată pe tra
seul Puebla — Ciudad d» Mexico, a..re
venit purtătorului tricoului galben A. 
Pachon, cronometra^ pe distanța de 133 
km in 4 h SG :26; Pe locul doi a sosit 
italianul Luciano Conati.

L-a Goteborg, au început întrecerile 
penultimului turneu din cadrul cămpio. 
natului mondial de tenis rezervat jucâ- _

PATINATOAREA 
DOINA MITRICICĂ,

PE LOCUL 7

Uniunea 
un intere-

LA UFA
In localitatea Ufa din 

Sovietică s-a desfășurat 
sânt concurs internațional de pa
tinaj artistic, rezervat senioarelor. 
Reprezentanta țării noastre, Doina 
Mitricică, s-a numărat printre frun
tașele întrecerii, clasîndu-se înain
tea unor sportive din Cehoslovacia, 
Finlanda, Austria și Bulgaria. 
Clasamentul: 1. Alla Korneva, 2.
Marina Titova, 3. Ludmila Bakonina 
(toate din U.R.S.S.)... 7. Doina Mi
tricică (România).

I
-w—

AGENDA SĂPTĂMÎNII
30—5 CICLISM Cursă de 6 zile la Grenoble ; cursă 

de 6 zile la Frankfurt.
31—5 ... TENIS . ... Turneu pentru Marele Premiu — 

F.I.L.T. la Pafîs (categoria B).
1 FOTBAL Olanda — Norvegia (preliminariile 

C.M. 1974) la Amsterdam ; Ceho
slovacia — R. D. Germană (a- 
mical) la Bratislava.

1 RUGBY Franța — Anglia, la Grenoble 
;(C.W. — rugby XIII).

2—5 AUTO Raliul S.U.A.
3—5 AUTO Turul Corsicii.

4 RUGBY Noua Zeelandă — • Anglia, la Pau
(C.M. — rugby XIII).

Eddy Merckx continuă să ui- • 
meăscă lumea sportivă. El spulbe
ră — cu viteza fulgerului — toate 
miturile, toate legendele acestui 
sport de legendă, atacă cele mai 
diferite recorduri, se dovedește de 
neîntrecut în toate genurile spor
tului .cu pedale. La .Ciudad de 
Mexico, după cîteva zile de tato
nare, Eddy n-a mai avut răbdare. 
In dimineața zilei de 25 octombrie 
s-a sculat la ora 4 și la 5,39 se 
afla pe velodrom. Toată suita (ex
trem de numeroasă, cuprinzînd de 
la consilieri tehnici pînă la con- 
șțruțtorț de biciclete, precum si 
peste 70 de ziariști) s-a alertat. 
Unii au crezut că este o farsă, alții 
— cunoscînd dorința aprigă a cam
pionului de a infringe și această 
.barieră â celebrității — au știut 
că a venit ziua unui nou record 
în clasica probă a celor 60 de 
minute de alergare solitară. Anun
țați de buletinul sportiv radio,________ radio, 
peste 2.000 de spectatori se aflau 
la ora 7,52 — cînd Eddy Merckx 
a luat startul în tentativa de re
cord — in tribunele velodromului 
olimpic...

Eddy Merckx a pornit fantastic 
ele- tare, Pe primii 10 km a avut 
o medie orară de 50,500 km ! Spe
cialiștii consideră că aceasta a fost 
o gravă eroare. Ei spun de a=e- 
-menea că numai un alergător cu 
valoarea și temperamentul atît de 
bătăios, atît de dîrz ca al iui Eddy 
putea să termine o cursă începută 
greșit. într-un tempo care putea 
să-l sufoce. Este adevărat, grafi
cul atestă' că media orară a cursei 
lui Eddy Merckx a scăzut perma-

nent, dar ea s-a oprit la 49,408 km 
(exact: 49.408.68 m), adică la ni
velul unui super-record mondial! 
In alergarea în care a comis „o 
mare eroare", Eddy a spulberat 
trei recorduri mondiale (la 10 km 
la 20 km și la o oră)... Ce s-ar 
fi întîmplat dacă n-ar fi pornit a- 
tît de furtunos ? Sigur ar fi în
trecut și fabuloasa cifră de 50 km! 
Și mai sigur este că dacă Merckx 
ar fi avut răbdarea (sau timpul ne
cesar) pentru a petrece trei săptă- 
jriînj la Ciudad de Mexico— adică 
pentru a facie aclimatizarea cu al
titudinea si 
se impunea 
atît cît îi 
neobișnuit

Este Eddy
Da. dacă considerăm fenomen un 
om care dedică sportului 11 luni 
dintr-un an. un om care a ajuns
— cu ajutorul nelimitat al medi
cilor, biologilor, fizicienilor și, 
mai ales, al său — să-și cunoască 
cele mai ascunse unghere ale fiin
ței. limita resurselor. Da, dacă 
considerăm fenomen, un om care 
a ajuns să înscrie integral pre
gătirea sportivă în limitele științei, 
să facă din alimentație o artă. Da. 
dacă considerăm fenomen un om 
care pornește în fiecare întrecere
— mică sau mare — cu dorința 
neabătută de a ciștiga si face to
tul. absolut, totul, pentru a-și în
vinge adversarii in limitele regu
lamentelor și ale loialității. Atunci 
Eddy Merckx este un fenomen.

Hristache NAUM

CAMPIONATE

7

w

CAMPIONATE...

pregătirea specială ce 
— ar fi putut realiza 
permite talentul său

Merckx un fenomen ?

ELVEȚIA (etapa a 12-a) : Chaux de 
Fonds — F.C. Basel 2—3: Chiasso — Lu
gano 1—3: Lausanne — St. Gail 2—2; 
Sion — Fribourg 3—1: Winterthur — 
Servette Geneva 3—0: Young Boys Beni®
— Grasshoppers Zurich 4—3: F.C. Zurich
— Granges 4—0. Clasament : 1. ~ 
Basel — 17 P’T 2, Grasshoppers
— 15 p; 3. Winterthur. — 14 p.

BELGIA- (etapa a 8-a> : S.C. 
lecht — F.C. Diest 4—0: Racing
— F.C. \_ 
Cetele Bruges o—1; S.K. Lierse - 
sing Scharebeeck 1—0: St. Trond 
Malines 2—2: F.C. Bruges — Union Gii- 
lolse 3—0: Antwerp — Berchem 1—« : 
Beringen — Beerschot 0—0. Clasament : 
1. F.C. Bruges — 14 p: 21 SC Anderlecht
— 11 p; 3. SK Lierse 10 p.

POLONIA (etapa a n-a) : Ruch 
zow — Zaglebie Sosnoxviee 3—0; 
Cracovia — Gwardia Varșovia 1—0: 
Varșovia — Pogon Szczecin 1—0: 
Opolle — Sul Mielec 2—2: 
Walbrzych — Lech Poznan 1—0; 
Bytom — Row Rybnik 3—0. Clasament: 
l Ruch — 14 p; 2. Sial Mielec — 14 p: 
3*. LKS — 14 p.

2—3: Barreirense — Monti jo 4—4; B^lc- 
nenses Atletico 3—2; Vitoria Setubal 
— Benfica Lisabona 0—1; Unio Tomar — 
Farense 3—1 ;• FC Porto — Guimaraes 
1—2; Sporting Lisabona — Leixoes 0—1 
(meciul a fost întrerupt de arbitru din 
cauza invadării terenului de spectatori). 
Clasament :. 1. .Benfiga — 16 p: 2. Bele- 
nenșeș. ,7- . 12 p :. 3. ..Sporting . — .11 p (un 
joc^mai puțin’).' ? 1 ;

...■ ■■■;..
S & A

• :

a $

AnJ-er-
F.C. Diest 4—0: Racing White 

LiCge 0—0: Standard Liege — . _ ... cr'®-
- F.C

Chor- 
Wisla 
Legi? 
Odra 

Zaglebie 
Polonia

PORTUGALIA (etapa a 8-a) î C.U.F. --
Beira Mar 2—1; Coimbra — Boa vista

CONGRES EXTRAORDINAR AL 
U.E.F.A. LA 15 MARTIE 1973

HONKA TAPIOLA, 0 ADVERSARĂ REDUTABILĂ 
PENTRU BASCHETBALIȘTII DE LA DINAMO
Campioana de baschet a Romă- 

niei, Dinamo București, inaugurează, 
sîmbătă seară (ora 19) în sala pro
prie, seria meciurilor ce le vor 
susține echipele românești în com
petițiile europene intercluburi, C.C.E. 
și Cupa cupelor. Dinamo va juca 
cu campioana Finlandei, Honka Ta- 
piola, urmlnd ca in zilele următoare 
să-si facă .apariția pe arena inter
națională șF celelalte reprezentante 
ale țării 'noastre : Rapid în C.C.E. 
la fete (cu Maccabi Tel Aviv, la 
9 și 11 noiembrie la București), 
Steaua în Cupa cupelor la băieți 
(cu Maccabi Ramat Gan, la 9 noiem
brie la Ramat Gan, la 15 noiembrie 
la București). I.E.F.S. în Cupa cu
pelor la fete (cu Spartacus Anvers, 
■la 9 noiembrie la Anvers, la 18 no
iembrie la București).

Dinamoviștii.Dinamoviștii, dornici să aibă o 
evoluție cît mai bună în această 
întrecere de prestigiu, se antrenea
ză cu sîrguință și cu puțină vreme 
Jn urmă au susținut și cîteva me
ciuri de verificare cu prilejul tur
neului întreprins în Italia și a par
tidelor disputate în compania forma
ției cehoslovace Ruda Hvezda Par
dubice Team-ul prof. Dan Niculescu 
este conștient că va întlni în Honka 
Tapiola o adversară dificilă, repre
zentantă a unei țări în care bas
chetul cunoaște o dezvoltare din 
ce în ce mai mare. De altfel, nu 
trebuie omis că. de-a lungul anilor, 
selecționata României a avut de 
furcă cu echipa Finlandei, pe care 
a învins-o de trei ori în cadrul

se

*

campionatelor europene (39—55 in
1963 la Wroclaw, 85—61 în 19<i5 la 
Moscova, 71—64 în 1967 Ia Helsinki), 
dar a și cedat de două ori (51—59 
în 1953 la Moscova, 51—57 în 19'7 
la Helsinki). Cit privește caracte
risticile jocului prestat de baschet- 
baliștii finlandezi, ele sint bine cu
noscute de unii 
care antrenorul 
Popescu, căruia 
rerea în acest 
finlandeze au în . s 
tori cu talie înaltă, combativi .
la duritate, capabili să facă foarte 
bine față unui singur meci în care 
să realizeze o surpriză. In atac 
aplică jocul pozițional bazat pe pi
voți, iar în apărare folosesc siste
mul om la om, dar nu omit „tona" 
atunci cînd situația din teren o im
pune".

Referitor la Honka Tapiola, tre
buie spus că ea este ______Z
rate ori campioană a Finlandei și 
participantă la C.C.E, în ediția 
1971—1972, Honka a trecut de cam- 
pioami Suediei (73—to ș> 91—7?,, 
dar a fost eliminată în turul al doi
lea de campioana Cehoslovaciei 
(80— 81 si 73 -101), Din lotul oaspe
ților ce-i vom vedea evoluînd sîm- 
bătă, se remarcă Uolevi Manninen 
(2,02 m). Karri Eahti (2,00 m). Karri 
Rbunholm (1,93 m), Lars Karell (1,90 
m), Jorrha Pilkevaara (1,87 m) și 
Jyrki Immonen (1,83 m), toți com
ponent! al repezentativei Finlandei.

tehnicieni, printre 
emerit Alexandru 

i-am solicitat oă- 
sens : „Formațiile 
componența jucă- 

pînă

de nenumă-
în ediția

0 STANCUIESCU

știe, in urma morții 
său. G. Wiederkehr,

După cum se 
președintelui 
U.E.F.A. are în fruntea sa un pre
ședinte interimar, pe Sandor 
Bares, ca cel mai vechi vicepreșe
dinte în funcție. Agențiile de presă 
au comunicat insă, zilele trecute că, 
la 15 martie 1973, la Roma, va avea 
loc al cincilea congres extraordinar 
pentru alegerea noului președinte 
al U.E F.A.

anua- 
echipa 
repre- 

19 ao-

ȘTIRI • REZULTATE
• Echipa engleză Crystal Palace 

va.întreprinde luna viitoare un tur
neu in Iran. Fotbaliștii englezi ur
mează să susțină, cu începere de la 
9 noiembrie, trei meciuri.

• Antrenorul Mladenov a 
țat că va păstra neschimbată 
Bulgariei pentru meciul cu 
zentativa Ciprului (Nicosia,
iembrie, în cadrul preliminariilor 
C. M.). Jekov, deci, nu va face parte 
în continuare din selecționată. Se 
pare, deci, că marele șuteur al cam
pionatului și fostul deținător «1 
„Ghetei de aur“ — France Football 
nu va mai reveni în formația Bul
gariei.

• în cadrul turului trei al „Cu
pei ligii engleze", s-a disputat cea 
de-a doua rejucare a partidei din
tre Tottenham Hotspur și Middles
brough. După 90 de minute de joc, 
scorul a fost din nou egal: 1—1. 
In prelungiri, fotbaliștii de la 
Tottenham au cîștigat cu 2—1. Go
lul victoriei a fost marcat de Alan 
Gilzean.

GRECIA (etapa a 6-a) : AEK — Aris 
3—I: Aegaleo — Fostir 2—1 : Olymplakcs 
Pireu. — Ethnikos 3-^-0: PAOK — Pa- 
nathinaikos 1—0: Panahaiki — oiympia- 
kos Volos 3—0; Kavala — Panionios 1—1: 
Trikala — Heraklis 2—1; Serrai — Kaia- 
maiâ i—1. Clasament : 1. PAOK — 17 p:
2. Panahaiki 16 p; 3. Panionios — 
14 »• .

TURCIA (etapa a 7-a): Besiktas — PTT 
1—1: Giresunspor — Galatasaray 1—i ; 
Mersin — Fenerbahce 0—0; Goztepe — 
Eskisehirspor 1—1; Skerespor — Aitay 
0—1; Bursaspor — Adana spor 3—0; 
Vefa — Boluspor 1—1. Clasament : 
Fenerbahce — 10 p; 2. Galatasaray — 9P;
3. Bursaspor — 9 p.
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DANEMARCA (etapa a 21-a) : Broer.s- 

hoe.j — Ve.fle Boldklub 1—3: Naestved — 
Aarhus 1—2: Nykoebing — Randers 
Freja 2—3: Frem — Odense 4—2: Hvido- 
Vre'4' — KoebenhavnȘ Boldklub 1—0. tn 
dasamerit conduce' formația Vejle eu 
33 p.

■ f i
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NUMAI CU BANII ÎNAINTE!
Turneele lungi de 10—15 

jocuri, uneori chiar mai mult, au 
devenit o cunoscută specialitate 
a echipei braziliene F. C. San
tos. in rîndurile căreia joacă — 
așa cum bine știu toți cei care 
mai angajează contracte cu fosta 
formație-f anion a fotbalului bra
zilian — celebrul Pele. Lucru 
foarte important, pentru că nu
mai .Jirma" F. C. Santos nu 
mai păcălește pe nimeni, numele 
nu mai posedă de mult garan
ția apriorică a unui spectacol de 
calitate. Așa stind lucrurile, fie
care contract are o clauză specia
lă, care prevede absoluta garan
ție a prezenței lui Pele fn teren, 
in caz contrar întreaga sumă pri
mită pentru medul respectiv (de 
obicei. Intre 20 000 și 30 000 de 
dolari) urmlnd a fi restituită...

Din păcate (pentru o-gantzato- 
•ii acestor turnee), clauza s-a 
dovedit adeseo-i insuficientă ți 
ineficace, ea neputlndu-l in nici 
un fel forța pe Pele si cum s4 
joace. „El -ey~ ocupă de obicei, 
un loc comod la mijlocul tere
nului. neangajindu-se deci: foar
te rar fn focul bătăliilor din ca
reu. și nu știm cine l-ar putea 
acuza pentru asta, cunosetnd, in 
același timp, numărul imens de 
partide pe an (aproape 100 !) im
pus de principalii beneficiari ai

acestor turnee — conducătorii 
clubului brazilian. Spectatorii 
vin insă să-l vadă pe adevăratul 
Pele și, decepționați, nu se sfiesc 
să-l taxeze drept „bălrîn". Dar 
asta are mai puțină importanță, 
mai a>es că meciurile ..șușanea" 
au loc departe de circuitul fot- 
balitsic de prima mină, de spe
cialiștii și ziariștii cu drept de 
decizie Și asta, pentru că — 
prin'r-un fenomen normal de 
sunrasaturare a ..piețelor" euro
pene sau sudamericane — F. C. 
Santos a fost nevoită de mai 
multă vreme să-și mute turneele 
in Statele Unite, in Africa, sau 
— ca ultim caz — in Australia 
ți Asia de sud-est.

fn țara cangurilor, a avut loc 
un incident care poate deveni 
simptomatic pentru această „po
litică" a clubului brazilian. Cu o 
jumătate de ori Incinte de în
ceperea meciului dintre „Pele 
F. C.“ șl selecționata Australiei, 
atunci tind toți deținătorii ce
lor peste 52 000 de bilete vlndute 
(record de asistență, dar și de... 
incăsări, dat fiind fao'ul ci unii 
dintre spectatori plătiseră opt 
dolari pentru a putea asista la 
meci) umpluseră la maximum 
„Sportsground"-ul din Sydney. 
F. C. Santos refuza si joace ! Ce 
se tntîmplase ? Printr-o nelnțele

gere, cererea echipei braziliene 
de a i se plăti, cu 24 de ore inain- 
te de meci, în valută americană 
(dolari S.U.A.) nu fusese îndepli
nită. La acea Oră, F. C. Santos 
se afla încă la motelul la care: 
trăsese, iar discuțile se mai pur
tau încă între promotorul bra
zilian Jorge Gutman și oficialii 
federației australiene (A.S.F.) 
Parte dintre cei 35 000 de dolari 
datorați fuseseră plătiți în ..bani 
gheață", restul în cecuri. Toată 
suma a fost cerută în „bani 
gheață" sau, in caz contrar. 
Santos refuza să joace...

Tîrziu, cu greu, s-a ajuns ta 
un acord. Meciul a putut începe, 
su 40 mitiute intîrziere. luerti 
care a ruinat planurile de trans
misie televizată a partidei.

Nu întîmplător am lăsat la ur
mă meciul propriu-zis și rezul
tatul său. Pele, Edu, Alcindo. 
Leao și ceilalți au furnizat un 
joc slab, departe de valoarea 
stabilită a. fotbalului brazilian, 
iar sfirțltul partidei a fost aproa
pe jalnic, F. C- Santos șl Pele 
— care nu a fost dectî un jucă
tor cu totul obișnuit — se stră
duiau să tnfrlngă opoziția selec
ționatei Australiei (o revelație), 
fără a reuși. Meciul s-a termi
nat nedecis: 2—21 Dar. in de
finitiv. asta nu prea mai avea 
importanță pentru Santos: con
turile — cu banii încasați dina
inte — fuseseră încheiate pe con
tinentul australian...

D. GRAUR

Min. 91 al meciului R. D. Germa
nă — Finlanda (5—0): iată-i pe 
Kreische, Streich, Bransch și Spar- 
wasser, patru dintre realizatorii 
victoriei. Trei dintre ei, Kreische 
(1), Streich (2) și Sparwasser (2) au 
marcat cele cinci goluri și cu toții 
se vor alinia și azi, la Bratislava, 
în partida amicală cu Cehoslovacia

SE APROPIE C.M. — 1974: 
LA 1 APRILIE 1973 SE PUN TN 

VINZARE BILETELE PENTRU 
TURNEUL FINAL

Mt’NCHEN, 31 (Agerpres). — „Bi
letele pentru turneul final al cam
pionatului mondial de fotbal — e- 
diția 1974 — vor fi puse în vin- 
zare cu începere de la 1 aprilie 
1973“, a anunțat un purtător de cu- 
vînt al Federației de fotbal a 
R, F. a Germaniei, țara organiza
toare a competiției. S-a prevăzut ca 
20 la sută din bilete să fie vîn- 
dute în străinătate, 30—40 la sută 
vor fi rezervate orașelor care găz
duiesc întîlnirile turneului, iar res
tul celorlalte localități din R. F. a 
Germaniei.

Pînă în prezent, au fost primite 
cereri de bilete din S.U.A., Africa și 
Brazilia. Prețurile biletelor vor va
na între 5 și 60 de mărci.
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