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Roadele hărniciei! 14000000 IEI MOMII

Cadrele tehnico-inginerești, colecti
vele de muncitori din industria în 
plină dezvoltare a județului Dîmbovița 
se preocupă susținut de perfecționa
rea mașinilor, utilajelor, instalațiilor 
și proceselor tehnologice.

Printre alte acțiuni, un exemplu 
concludent ni-1 oferă numărul mare 
de inovații propuse și aplicate. Ast
fel, de la începutul anului și pînă 
prezent au fost aplicate peste 350 
propuneri cu eficiență economică 
peste 14 000 000 lei. evidențiindu-se 
mod deosebit preocuparea de care 
dat dovadă cercurile inovatorilor . 
la Uzina de Utilaj Petrolier Tîrgo- 
viște, Exploatarea Minieră Șotînga, 
Uzina de Piese de Schimb Găești, în
treprinderea Mecanică Mija, schelele 
petroliere Moreni. Tîrgoviște și Titu, 
Cimentul Fieni, Steaua Electrică Fieni 
și altele.

Am menționa, de asemenea, că la 
chemarea comisiei județene a ingine
rilor și tehnicienilor, tot mai multe 
cadre din întreprinderile industriale 
ale județului își asumă angajamentul 
de a rezolva — în afara sarcinilor de 
serviciu — o problemă tehnică de o 
importanță majoră.

Pentru a da Impuls mișcării de 
inovații, încă de la începutul anului, 
consiliul județean al sindicatelor a

în 
de 
de 
in 
au 
de

organizat concursul cercurilor inova
torilor, avînd ca obiectiv creșterea 
numărului de inovatori și orientarea 
acestora spre problemele majore ale 
activității economice și îndeosebi pen
tru sporirea productivității muncii, 
reducerea consumurilor specifice și a 
cheltuielilor de producție, diversifica
rea și îmbunătățirea calității prexiu- 
selor etc. în vederea obținerii unei 
eficiențe economice maxime.

De asemenea, comitetele sindicate
lor, prin consiliile economice și cele 
ale inginerilor și tehnicienilor, pre- 
ocupîndu-se de atragerea unui număr 
cît mai mare de muncitori, tehnic: er.i 
și ingineri la activitatea de 
a organizat întrajutorarea 
pentru realizarea ideii ce 
completarea documentației, 
desene etc., a inițiat periodic_____
le obștești asupra respectării legăls ției.

Am evidențiat doar cîteva aspecl 
ale modului cum oamer.il muncă di 
industria județului Dîmbovița îj: =a 
nifestâ hotărirea fermă de a fcia toal 
măsurile pentru dezvoltarea bazei 
materiale necesare îndepliniri: cinci
nalului In patru ani și j-rmâ-_s-.e

acestora 
iZiOvațze. 

schite.
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ARBITRII MECIURILOR DE BASCHET
FEMININ RAPID - MACCABI

TEL AVIV DIN CADRUL C.C.E.
După cum am i^ial anunțat, me

ciurile tur-retur Rapid București 
— Maccabi Tel Aviv. din cadrul 
etapei inaugurale a Cupei cam
pionilor europeni 1& baschet fe
minin, vor avea loc în zilele de 
9 și 11 noiembrie, în capitala ță
rii noastre.

în vederea acestei duble par
tide, F.I.B.A. a delegat ca arbitri 
pe I. Gologanov (Bulgaria) și M. 
Klima j (Polonia).

ASTĂ SEARĂ, ÎN SALA DINAMO,

DINAMO-HONKA TAPIOLA, o atractivă
dispută baschetbaliste în cadrul C.C.E
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București, campioana de 
Rcmâniei, debutează astă 
i Dmamo, ora 19) în e- 
■T-a a prestigioasei cora
la campionilor europeni, 
trofeul ziarului FEquipe 

X campioana Finlandei, 
ocr Stars Honka Tapiola. 
XKureșteni, avînd un lot 

cei 11 jucători au fă- 
lac parte din lotul națio- 
■esc bocăniți să obțină o

FORMAȚII, ARBITRI

DINAMO (Intre paranteze, 
.1 -e și ir.il-

țimea): Cernea (4 — 1.96), 
Hanes (5 — 132), Chivulescu 
(6 — 135). Rotaru (7 — 133), 
Nîculesat (9 — 130). Georges
cu (10 — 2.00), Diac-onescu 
II — I36\ Novac (12 — 136), 

V'sner 13 — 130). Dragomi- 
resew (14 — 139), Popa (15 — 
135L Antrenor: prof. Dan 
Njc'—îescu.

HONKA TAPIOLA i Sands- 
râaa (4 — 1.7SX feMMMB1 
(5 — 133), Lindholm (C — 
134. Hoikkala (7 — 136). 
Kokko (S — 138). Laninen 
<9 — 134 Pannanen (10 — 
134. Rînnbolm (11 — 134). 
Pettis (12 — 1311 Litmanen 
(13 — 137). Lahti (14 — W), 
Douglas (15 — 2.07). Antre
nor: Sepp Kuusela.

In
Blocaj regulamentar la minge, temi exersată la ultimul antrenament al 
chipei Dinamo Foto : Ion MIHăICADE POPULARIZARE A EXERCIȚIILOR FIZICE Șl SPORTIIIUI

Sportivii județului Bistrița Năsăud 
întimpină cu noi succese in muncă 
aniversarea a 25 de ani de la pro
clamarea Republicii. Paralel, ei sînt 
prezenți la numeroase concursuri și 

populari- 
școli, In- 
unitâțile

competiții la acțiuni de 
zare a exercițiului fizic în 
treprinderi și instituții, în 
agricole.

Astfel, sub egida Școlii 
din orașul Bistrița Năsăud, 
fășurat o competiție de handbal cu 
participarea a 7 echipe, iar haltero
filii de la asociația sportivă Dacia 
Bistrița, a Uniunii județene a coope
rativelor meșteșugărești, au susținut 
un concurs triunghiular în compania 
celor de la Oțelul Tg. Mureș și 
C.S.M. Cluj. Se află în curs de or
ganizare un concurs de modelism, la 
care au fost invitate . “ '.
echipe. Continuă întrecerile organi
zate de asociația sportivă Foresta, 
unitate teritorială a Combinatului de 
exploatare și de industrializare a 
lemnului din Bistrița, la nivelul sec
țiilor din iudeț, în discipline ca șah, 
volei, tenis de masă, fotbal, popice 
și gimnastică.

în cinstea mărețului eveniment de 
la 30 Decembrie, organele sportive 
din județul Bistrița Năsăud pregă
tesc cîteva acțiuni de anvergură în 
direcția popularizării sportului. Este 
vorba, în primul rînd, de o expozi
ție cu realizări din sportul județean, 
în activitatea de masă, în cel șco
lar. de performanță, în domeniul tu-

sportive 
s-a des-

peste. 20 de

rismului, care cunoaște în această 
zonă a țării o continuă și vertigi
noasă dezvoltare. Expoziția va fi 
găzduită în holul tribunei stadionu
lui municipal. în cadrul aceleiași ac
țiuni va fi prezentată o galerie a 
celor mai reprezentativi sportivi din 
județ, care au activat în cei 25 de 
ani de la instaurarea Republicii. 
Expoziția va prezenta, de asemenea, 
o monografie sportivă, lucrare la 
redactarea căreia au fost solici
tați profesori de educație fizică de 
la orașe si sate, alte cadre didactice 
care manifestă pasiune și interes 
pentru continua dezvoltare a mișcă
rii sportive din Bistrița Năsăud.

în fine este de semnalat șl o altă 
acțiune propagandistică — o întîlnire 
cu participant! la J.O. de la Mun- 
chen, o parte dintre medaliați, 
precum și cu o serie de alțl sportivi 
fruntași, a căror prezență In mijlo
cul tineretului bistrițean va însemna, 
fără îndoială, o convingătoare ple
doarie pentru practicarea exercițiului 
fizic și sportului.

Și o altă Inițiativă a organelor 
sportive locale precum și a celor cu 
atribuțiuni în domeniul educației fi
zice de masă : în cistea zilei de 
30 Decembrie. în toate școlile si în 

elevi și de tineri din 
Va fi introdusă girnnas- 

Cu alte cuvinte, o tno- 
accesibilă de a apropia 
exercițiul fizic.

T. STAMA

performanță cit mai bună în această 
a cincea lor participare la C.C.E. 
Antrenamentele dinamoviștilor s-au 
încheiat joi la amiază, dar pregă
tirea partidei de la București a con
tinuat vineri, cînd antrenorul Dan 
Niculescu a expus jucătorilor tactica 
ce va fi folosită în întîlnirea cu 
Honka Tapiola.

Oaspeții au sosit vineri seară pe 
aeroportul internațional Otopeni, 
voioși și plini de optimism în ceea 
ce privește calificarea, ei conside- 
rînd că avantajul de a susține al

Ce condiții asigură asociațiile sportive
- — »——lMWlllllMWlWlllllHlirinilllllWBMII III II'

pentru practicarea exercițiilor fizice ?

Ieri am vizitat o mare întreprin
dere bucureșteană — uzina 
AUTOBUZUL. Ne propunem, în 
principal, să căutăm răspuns unei 
întrebări pe care o considerăm de 
mare actualitate și, bineînțeles, de 
importanță deosebită : ce condiții 
de Practicare a exercițiilor fizice, 
a activității de masă și de perfor
manță asigură asociațiile sportive ? 
La „Autobuzul" întrebarea noastră 
viza în mod special activitatea des
fășurată de asociația sportivă în 
perioada care s-a scurs de la în
ceputul acestui an.

TRADIȚII CARE SE CONFIRMA

Tovarășul Constantin Grigoriu, 
secretarul asociației sportive, ne-a 
prezentat cu multă amabilitate în
tregul calendar competițional oferit 
tineretului din uzină în cursul a- 
cestui an. Din sumedenia activită
ților încununate cu reușite, am re
ținut „priza" de care se bucură 
campionatul de fotbal al uzinei, 
precum și întrecerea la aceeași dis
ciplină pentru „Cupa old-boys“, in
teresul tineretului de aici pentru 
crosurile tradiționale, pentru între
cerile de șah etc. în fruntea tu
turor activităților cu caracter de 
masă organizate de A.S. Autobuzul 
se situează însă turismul, care an
grenează la fiecare sfîrșit de săp- 
tămfnă cite 50—60 de salariați. Iti- 
nerariile ales® trec deseori prin sta
țiunile de pe Valea Prahovei, prin 
Tușnad, Cheia, Pitești, Sibiu etc.

O altă inițiativă frumoasă a a- 
sociației, care merită să fie popu
larizată, este luarea în patronaj, 
din punct de vedere sportiv, a 
Școlii generale 111, sprijinită în 
aproape toate acțiunile organizate, 
fie cu echipament, fie cu instruc
tori sportivi, 
la rezultatele 
în acest an, 
formanță ai 
se cuvine să 
fotbal aflată 
zia C, componenții secției de tir, 
campioni pe sector, și pe cei ai sec
ției de șah care evoluează în cam
pionatul orășenesc. Aici, însă, tre
buie să punem punct realizărilor 
și să trecem la capitolul, destul 
de voluminos al neconcordanțelor 
și al lipsei de preocupare.

In fine, referindu-ne 
obținute pînă acum, 
de sportivii de per- 
asociațiej Autobuzul, 
remarcăm echipa de 
pe locul II în Divi-

GOSPODARI... PE JUMĂTATE I

Primul aspect 
surprins, a fost 
tive a asociației, 
părți din baza sportivă. Este vor
ba de cele două... pseudo-terenuri 
de volei, despre care secretarul 
asociației ne spusese că sînt între
buințate intens, atît de echipa aso
ciației, cît și de copiii cartierului, 
amatori de... tenis ! La fața locului, 
lucrurile stăteau, însă, altfel, cele

critic, care ne-a$ 
starea bazei spor- 
mai precis a unei

Horia ALEXANDRESCU

căminele de 
întreprinderi 
tica zilnică, 
dalitate larg 
tineretul de

După o zi de odihnă, finala 
campionatului feminin național de 
șah s-a reluat cu disputarea par
tidelor întrerupte. Deși s-a jucat 
doar la cîteva mese lupta a fost 
extrem de aprigă și de agitată.

în centrul atenției a stat întîlni- 
rea dintre maestra internațională 
Maria Pogorevici și mezina tur
neului, Viorica Ilie, în care ultima 
a opus o foarte dîrză rezistență. 
La mutarea 95 (!), după 12 ore 
și jumătate de dispută, Pogorevici 
acumulase un avantaj decisiv (doi

(Continuare tn pag. a 2-a)
doilea meci „acasă" poate fi de
cisiv. Honka. de șase ani campioa
nă a Finlandei, avînd în formație 
mulți internaționali, precum și doi 
baschetbaliști nord-americani (Pettis 
și Douglas), va fi o adversară difi
cilă pentru campionii României, 
dar sperăm că aceștia vor avea 
capacitatea necesară de a-și asigu
ra aici, la București, un avans care 
să-i scutească de surprize în me
ciul retur.

Retrospectiva atletica

1972-AN DE VIRF PENTRU
REPREZENTATIVA DE JUNIORI

FEMININ DE SAH
nebuni și pion contra turn) rare 
îi va aduce, probabil, victoria. 
Partida continua la ora convorbirii 
noastre telefonice cu Clujul. Tot 
într-o poziție de cîștig se afla Vir
ginia Steroiu în partida sa cu 
brașoveanca Ligia Jicman.

în cele 4 ore de joc ale între
ruptelor se încheiaseră trei întîl
niri. Margareta Juncu n-a putut 
obține decît remiza la reluarea 
partidei sale cu Anca Gheorghe, 
Vera Zsigmond a realizat avanta
jul material deținut la Clara Bor- 
soș, iar Suzana Makai a învins-o 
pe Zări Karibian.

ÎN CLASAMENT, maestra in
ternațională Elisabeta Polihroniade 
conduce cu punctaj maxim: 6-p, 
din 6 partide. O urmează Vera 
Zsigmond, Renee Farkaș, Marga
reta Teodorescu și Suzana Makai 
cu 4»/» p., Maria Pogorevici 4 p 
(1), Virginia Steroiu jl Anca 
Gheorghe 3 p (1).

ECOURI: DE CE IMIIÎ/IAII (sau lipsiți)
TOVARĂȘI PROFESORI ȘI ANTRENORI?

în raidul anchetă intitulat „Prea multă liniște și 
indiferență pe un mare stadion bucureștean", publi
cat în numărul nostru de ieri arătam, printre altele, 
implicațiile și... complicațiile măsurii cu privire la 
introducerea legitimațiilor care dau drept de acces 
în complexul sportiv de la „Tineretului". Sînt încă dis
cuții în legătură cu necesitatea și eficiența unei ase
menea dispoziții, așa îneît așteptăm ca factorii de 
resort să ajungă la o concluzie. Pînă atunci ne ex
primăm insatisfacția de a constata că APROAPE ÎN 
FIECARE DIMINEAȚA (așa cum se vede și In foto
grafie) GRUPURI DE TINERI, DORNICI DE A FACE

SPORT, ÎȘI PIERD TIMPUL — adesea pe vint și 
ploaie — ÎN AȘTEPTAREA PROFESORILOR SAU 
ANTRENORILOR FARA DE CARE NU LE ESTE 
ÎNGĂDUITĂ INTRAREA ÎN INCINTA COM
PLEXULUI. Crede, oare, cineva că după cîteva ase
menea așteptări matinale, uneori de ceasuri întregi, 
copiii vor continua să-și îndrepte pașii cu aceeași 
plăcere și bucurie spre stadionul Tineretului ? Să 
nu așteptăm o asemenea zi cî, în formele eele mai 
potrivite, factorii de resort să rezolve lucrurile ast- 
fel înclt porțile stadionului să fie Intradevăr larg 
deschise tineretului bucureștean.

• 10 intilniri —7 victorii • 23 juni
ori români printre cei mai bum perfor
meri europeni • Cînd 12 juniori sînt 
mai buni decit seniorii... • Intre 
juniorat și seniorat se pierd mulți 
pe drum • 1973 — premise pentru 
o bună comportare la C.E. de juniori

a marcat 
și închi- 

liber de-

Bătrînul port tomitan 
în acest an deschiderea 
derea sezonului în aer 
dicat eșalonului de speranțe ale 
atletismului românesc, găzduind — 
sub egida federației de specialitate 
și a forurilor locale de resort — 
primul și, apoi, ultimul concurs de 
anvergură al juniorilor : concursul 
republican de primăvară (6—7 mai) 
și triunghiularul România — 
R. D. Germană — Polonia (23—24 
septembrie), între aceste competiții 
de rezonanță desfășurîndu-se un 
sezon bogat în confruntări interne 
și internaționale. în această primă 
filă a retrospectivei noastre atle
tice ne oprim asupra comportării 
echipei naționale de juniori, a pers
pectivelor pe care atieții tinerei ge
nerații le-au lăsat să se întrevadă 
pentru 1973, anul campionatelor eu
ropene de juniori.

Și, pentru că orice bilanț nu se 
poate dispensa de aportul cifrelor, 
vom consemna, pentru început, că 
din cele 10 întîlniri (băieți și fete) 
aflate în calendarul internațional al 
acestui an, reprezentanții noștri au 
cîștigat 7, din care victoriile obți
nute în fața echipelor Poloniei și 
Ungariei — printre cele mai pu
ternice din Europa — ca și neta 
superioritate dovedită la J. B. de la 

. Izmir, au constituit succese dc pres
tigiu. Acestea trebuie corelate cu o 
altă statistică, cea privind prezența 
juniorilor români printre primii 10 
din Europa și care indică, de ase-

Onescu și-au început bogatul sezonTalentafii juniori Gh. Ghipu și N.
sportiv 1972 cu.crosul și și-l vor încheia tot în cadrul acestei frumoase 

atleticeprobe 
menea, rezultatele meritorii ale u- 
nor talente incontestabile : 1968 — 
11, 1969 — 11, 1970 — 16, 1971 — 12 
1972 — 23. Corelarea are un sens 
mult mai profund decît cel al sim
plei comparații, întrucît un obiectiv 
primordial al momentului actual îl 
constituie nu atît valoarea pe plan 
intern (numărul titlurilor de cam-

pioni și recorduri naționale), ci si
tuarea acestor valori in contextul 
performanțelor internaționale. în a- 
cest sens merită a fi relevate po-

Paul SLAVESCU
Htisiache NAUM

(Continuare In pag. ala)

ÎN DISCUȚIE DUBLĂ ÎNTÎLNIRE Dl JUNIORI

ECHIPA NAȚIONALA DE FOTBAL
Continuăm astăzi ancheta începută în ziarul de joi, în privința 

comportării din ultima vreme a echipei naționale de fotbal. Pentru 
astăzi am solicitat opinia maestrului emerit al sportului. Valeriu 
Călinoiu, fost component al reprezentativei noastre care răs
punde la următoarele întrebări :

Cum apreciați ultimele evoluții ale echipei naționale ? 
Cum vedeți îmbunătățirea jocului tricolorilor ?
Ce măsuri speciale preconizați pentru atingerea formei 
maxime,în mai 1973 ?

1. Logic, comportarea echipei na
ționale poate fi considerată ca nesa
tisfăcătoare, avînd în vedere perioa
da anilor 1968—71. Și asta cu atît 
mai mult cu cît la ora actuală se 
presupune că majoritatea jucătorilor, 
datorită numărului însemnat de con
fruntări internaționale au dobîndit 
suficientă experiență și maturitate în 
joc. De altfel, slaba comportare este 
în directă concordanță cu forma și 
evoluția jucătorilor din lot la nivelul 
echipelor lor de club in etapa actua
lă a campionatului. Se observă o vi
zibilă dezorientare în concepția de 
joc la foarte mulți jucători. Se pare 
că echipa națională traversează acum 
o perioadă de tranzacție de la ve
chiul sistem (de tatonare la mijlocul 
terenului), la altul nou, cu tendințe 
ofensive. Dar, trecerea de la 
tem la altul necesită răbdare 
îndelungat.

2. îmbunătățirea jocului 
naționale depinde în primul 
comportarea jucătorilor. Ei sînt prin
cipalii factori care concură direct la 
o activitate superioară. Aceasta se 
poate realiza printr-o autodepășire 
în ședințele de pregătire, printr-o 
mai mare mobilizare in timpul me
ciurilor. Dar o mare importanță au 
și ceilalți factori de răspundere. Mă 
refer la antrenorii și conducătorii 
cluburilor care dau jucători la lotul 
național. Nu se poate vorbi de o îm
bunătățire a jocului echipei naționale

un sis- 
și timp
echipei 

rînd de

atîta timp cît vom pers-ista In ideea 
de a ne mulțumi cu actualele metode 
de pregătire. Ridicarea cotei antre
namentului pe toate planurile (fizic, 
tehnic, tactic) iată secretul unei com- 

. portari superioare. Se impune diver
sificarea antrenamentelor care tre
buie să cuprindă procedee variate. 
Mai puține testări și mai multă 
practică. Mai multe ore de antrena
ment în condiții de joc. îmi amin
tesc, din activitatea generației mele 
de jucători, că la antrenamente exer
sam ore în șir diferite scheme tactice 
care pînă la urmă erau bine aplicate 
în timpul jocurilor.

3. Este bine știut că nicăieri In 
lume nu poate exista o echipă națio
nală de valoare atîta timp cît nu 
există. formații de club puternice. La 
nivelul echipelor divizionare trebuie 
să se lucreze mult mai conștiincios, 
cu mai multă rîvnă la antrenamente. 
Dar mai ales să nu se facă nici un 
rabat cazurilor de indisciplină indife
rent de numele jucătorului în cauză. 
Trebuie făcută o cotitură radicală la 
toate nivelele fotbalului nostru In 
privința măririi ritmului de joc. As
tăzi în limbajul multora excelează 
termenul „temporizare". Sigur că sînt 
momente în joc și de așa-zisă acal
mie, dar se pare că ea a cuprins, aș 
zice microbian, majoritatea echipelor 
noastre. Trebuie schimbată de ur
gență această mentalitate depășită cu 
o alta nouă care să aibă la bază o

Astăzi răspunde
I

concepție ofensivă, vu acțiuni purtate 
in viteză, cu o mai mare mișcare a 
jucătorilor pe toată suprafața tere
nului. Pînă la primăvară ședințele de 
antrenament trebuie să cuprindă cît 
mai multe jocuri-școală cu parteneri 
care să creeze probleme de dificul
tate jucătorilor, antrenamente care 
să urmărească aprofundarea unei 
idei tactice, constructiv-ofensive. 
Cred că trebuie să se acorde credit 
mai mare acelor jucători tineri și 
care s-au afirmat în meciurile de 
campionat. Cu actualul lot, în care 
unii dintre jucători sînt la capătul 
puterilor, potențialul maxim al echi
pei naționale va fi greu de atins.

★
Marți, opinia fostului internați

onal Ștefan Dobay.

LA POPICE INTRE ECHIPELE
ROMÂNIEI Șl D.F. A GERMANIEI

și junioare 
susține, la 
dublă Intll- 
similare ale 
cea de a

Reprezentativele de juniori 
ale României la popice vor 
efirțitul săptămtnli viitoare o 
nlre amicală cu selecționatele 
R. F. a Germaniei. Această___ ...
treia intUnire dintre tinerii popicari din 
cele două țări (ultima confruntare a a- 
vut loc în urmă cu doi ani, la Ploiești,- 
cind victoria a revenit, atît la băieți, 
cît șl la fete, reprezentanților -noștri) 
va avea loc tn orașul Waldkreiburg.

Din echipele române vor face parte, 
printre alții : Vasillca Pintea, Caliopla 
Băncilă, Erica Szasz, Aurel Marcu, ion 
Stefucz și Cezar Lebădă.

0 FRUMOASA CALĂ
INTERNAȚIONALĂ DE BOX

LA GALATI
în prezenta a peste 3000 de spec

tatori, Palatul Sporturilor din Ga
lați a găzduit întîlnirea amicală de 
box dintre echipele Constructorul 
din localitate și Wismuth Gera 
(R.D.G.). Gala a fost de un bun ni
vel tehnio și spectacular. în final, 
scorul a fost favorabil gazdelor 
17—5.

Iată rezultatele în ordinea cate
goriilor i P. Ganea b.k.o. 3 G. 
Winkler, A. Cojan m.n. P. Mathes, 
M. Toni b.ab 1 P. Wittau, O. A- 
ipăzăroaie b.p. M. Helmbold, C. 
Ewmb Uab. 3. P. Becheri, D. Mo- 
raru p.p. P. Iakob, Șt. Voicu b.p. 
R. Klausse, S. Tîrîlă p.jx Ț, Bieber, 
C. Cojocaru b.p. E. IJ*w<*Jzus, M. 
Florea b.ab. 1 P. Klaus, V. Lehă- 
duș b.ab. 2 O. Topel,

T. SlRIOPOL-coresp. județean.

oamer.il
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IN PREGĂTIRE PENTRU CAMPIONATUL MONDIAL DIN SUEDIA
■ La sfîrșitul acestui an și începu

tul lui 1973 în Suedia se va des
fășura una din marile competiții 
internaționale de handbal în 7 : 
campionatul mondial universitar, a- 
juns la a cincia sa ediție. Impor
tanța întrecerii nu rezultă numai 
din caracterul său, ci și din parti
cipare. Majoritatea selecționatelor 
prezintă efective în care figurează 
numeroși internaționali, figuri ar
hicunoscute și consacrate pe plan 
mondial adevărate echipe națio
nale prime. în ediția din 1970, de 
pildă, Iugoslavia a aliniat o for
mație cu mulți jucători din cei 
care la Munchen aveau să cuce
rească titlul olimpic. Deci, un cam
pionat care — spre, deosebire de 
alte competiții studențești interna
ționale (la fotbal, de exemplu) — 
se bucură de participare selectă, cu 
jucători cate asigură un nivel teh
nic ridicat.

Aceeași perspectivă o oferă și e- 
diția de anul acesta, care — cum 
am spus — se va desfășura in Su
edia, în orașele Malmb și Lund, 
între 26 decembrie 1972 și 7 ia
nuarie 1973. Din ultimele vești pri
mite îr. legătură cu acest campio
nat mondial, rezultă că și-au a- 
nunțat participarea reprezentative
le a 18 țări, printre care și Ro
mânia.

Care este lotul nostru reprezen
tativ ? Cînd vor începe pregătiri
le ? Ce etape mai importante cu
prinde programul de pregătire ? 
Iată cîteva întrebări cu care ne-am 
adresat antrenorului emerit Eugen

Trofin, care — împreună cu co
legul său clujean R. Sotiriu — se 
ocupă de selecționata noastră u- 
niversitară.

—— La 
puns E. 
iot mai 
tori de 
și Universitatea Cluj. Ne-am giu- 
dit la următorii handbaliști : Penu 
(Dinanto București), Banciu Uni
versitatea București), Orban (Stea
ua) și Slavici („U“ Cluj) — por
tari; Schobel, Tudosie, Stuparu, 
Chircu, Sajgo și Orosz („U“ Cluj), 
Cîrlan, Voina, Stef, Cosma și Roșu 
(Universitatea București), Dan Ma
rin (Dinamo București), Birtolom 
(Steaua) și Lieu (Dinamo 
rești).

în privința componenței lotului 
trebuie să fac insă, două 
zări :

1. Au drept de joc la campionat 
studenții de la toate formele de 
învățămint (cu frecvență, fără frec
vență etc.) ; absolvenții de facul
tăți din ultimii doi ani : studenții 
născuți între 1944—1950 Asta ca 
să nu surprindă pe nimeni pre
zența unor jucători care sînt ab
solvenți sau sînt înscriși la cursu
rile fără frecvență.

2. Participarea jucătorilor Orban 
și Birtolom de la Steaua este in 
funcție de adversarul pe care-1 vor 
desemna sorții echipei Steaua, in 
Cupa campionilor europeni. Iată de 
ce nu am definitivat încă lotuL

— în privința pregătirilor ce r»e 
puteți spune ?

ora actuală — ne-a răs- 
Trofin — dispunem de un 
larg, avind ca bază jucă- 
la Universitatea București

Bucu-

precl-

— în mod practic ele vor înce
pe după primele trej etape de cam
pionat in sală, programate la 17— 
19 noiembrie Ia Pitești. Lotul va fi 
convocat Ia un stagiu centralizat 
de cinci zile, după care va pleca 
in U.R.S.S., la un turneu interna
țional programat între 25 noiem
brie și 4 decembrie, Ia Tbilisi.

— După cîte sîntem informați, la 
acest turneu, devenit tradițional, 
se vor prezenta la start echipe na
ționale foarte bune. Cehoslovacii, 
de pildă, vor deplasa un lot din 
care vor face parte Krepindl, Ko- 
neeny, Satrapa, Lukosik, Haber, 
Jary, Kavan și alții.

— Cu atât mai bine, pentru că 
în aceste condiții turneul va servi 
pregătirii echipei noastre selecțio
nate. Va fi de altfel, etapa cea mai 
importantă din pregătire. Lotul se 
va deplasa apoi in Franța unde a- 
vem promisiunea unor partide ami
cale de verificare, ultimele înaintea 
campionatului mondial, in schimbul 
turneului selecționatei universitare 
franceze organizat in țara noastră. 
Dîd Franța vom lua drumul Sue
diei pentru a ne prezenta la star
tul importantei dar Ș> dificilei în
treceri.

Iată, așadar, handbalul nostru 
angajat — după turneul olimpic 
— într-o altă competiție de pres
tigiu, în care sperăm că se va com
porta la înălțimea bunelor apre
cieri de care se bucură. Valoarea 
lotului și priceperea colectivului 
său de tehnicieni constituie o ga
ranție.

ÎNTRECERILE

DIVIZIEI B IN PLINA DESFĂȘURARE

Axi și mâine

PARADOXURI Petre GAJU

Datorită turneului efectuat de se
lecționata României în 
precum și a campionatului primei 
divizii, întrecerea echipelor 
ei secunde a rămas, pentru 
tă perioadă, în umbră. Dar acești 
factori nu au fost în stare (precum 
nici alții — ploaie, terenuri grele, 
amînări) să împiedice buna desfă
șurare a campionatului diviziei B.

Așa cum se anunța la începutul 
campionatului, numeroase echipe, 
dintre care cîteva foste divizionare 
A. porneau favorite. Dar, cum so
coteala de pe hîrtie nu se potriveș
te cu cea de pe teren...

In seria I-a, Constructorul Bucu
rești candidată la promovare, ală
turi de Olimpia și Rapid, a reușit 
să se mențină încă de la început 
în fruntea clasamentului. Punctele 
acumulate, datorită unor victorii 
prețioase : 19—6 cu Rapid (d) șl 
9—0 cu Tînărul petrolist (d), pre
cum și a egalului din etapa trecu
tă : 0—0 cu Olimpia (d), permit 
elevilor antrenorului Mircea Horșa 
să privească cu încredere spre par
tidele următoare O surpriză plăcu
tă este și locul II ocupat de tână
ra echipă Chimistul din Pitești, la 
egalitate de puncte cu liderul. în 
rest, în cadrul seriei, rezultate și 
locuri mai mu!t sau mai puțin me
ritate.

Seria a Il-a este contrar tuturor 
așteptărilor cea mai dinamică. 
Astlei Farul II Constanța, după în- 
fri agerea suferită în prima etapă, 
reușește, de-a lungul următoarelor 
șase etape, să obțină punctajul 
maxim, datorită căruța, în prezent, 
este lidera clasamentului. în opozi
ție se află ech.pa Ideal Cernavodă

Anglia,

divlzi- 
o scur-

care, după victoria din prima eta
pă. nu a mai reușit nici măcar un 
,.egal“. Surpriza seriei o constituie 
unul din „outsiderii" campionatu
lui : Cimentul Medgidia. După păs
trarea șefiei clasamentului timp de 
cîteva etape, echipa din Medgidia 
se vede obligată a ocupa — proba
bil doar pentru o etapă — locul 
secund. Merite de remarcat Ia di
namizarea seriei a Il-a au și tinerii 
jucători de la S.S 2 I precum și 
cei de la Chimia Năvodari.

Seria a III-a este dominată cu 
autoritate de echipa U.R.A. Tecuci 
care nu numai că nu a cunoscut 
înfrîngerea dar, termină turul cu 
un essaveraj de 88—3. Noua echi
pă. Unirea Iași, cu numeroși ti
neri talentați, se prezintă ca ,.a 
doua" echipă a seriei. în seria a 
IV-a, divizionara A de anul trecut, 
Agronomia Clu j, face un „galop de 
sănătate" printre echipe cu vechi 
state în divizia B. O situație, dacă 
o putem numi așa. normală tinînd 
cont de valoarea echipei clujene.

George ROSNER
etape. 

București 
(20—0), 
Bucu- 
Pitești 

16—3

IN COMPETIȚII REPUBLICANE

Există, desigur, multe puncte 
pozitive în sportul românesc. 
Le atestă rezultatele remarca
bile obținute în numeroase con
fruntări cu caracter mondial,
contribuția reprezentanților
noștri la evoluția 
tactică a unui mare 
sporturi, precum și 
mulți tehnicieni de 
solicitați în țări cu 
atestă, desigur, progresul 
contenit al mișcării 
din România.

In acest context ies cu mal 
multă pregnanță la iveală unele 
carențe și, mai ales, lipsa de 
inițiativă pentru eliminarea lor. 
Iată, de pildă, cîteva parado
xuri în activitatea antrenorilor. 
Handbalul feminin este dominat 
— în activitatea internă — de 
echipele studențești Universita
tea Timișoara, I.E.F.S. și Uni
versitatea București. Antreno
rul lotului nu este însă nici u- 
nul dintre aceștia, ci antrenorul 
federal G. Zugrăvescu. Pînă aici 
nimic deosebit. în fond, un an
trenor federal își poate asuma și 
responsabilitatea pregătirii echi
pei naționale. Lucrurile încep 
să se complice însă atunci cînd 
G. Zugrăvescu își alege colabo
ratorul. De obicei (vezi C.M.) 
cheamă la lot din cei trei pe 
al... patrulea, adică antrenorul 
unei echipe care dă — în cel 
mai bun caz — o jucătoare la

tehnică 
număr 
faptul 
la noi 
tradiție. Le 

ne
sportive

Și 
de 
câ 

sînt

lot. Un alt exemplu : la clubul 
Steaua a fost înlocuit antreno
rul grupei de fondiști (fostul 
„alergător de cursă lungă" Ion 
Vasile) cu un fost... pistard. Șl, 
în sfrîșit, încă o mostră a ace
luiași soi de paradoxuri : Ana- 
tol Grințescu fostul poloist, este 
acum antrenorul lotului națio
nal. Apreciem această promo
vare pentru că fosta glorie a 
polo-ului românesc este șl un 
pedagog de clasă, un fin tehni
cian. Dar... El face parte din 
grupul de tehnicieni ai clubului 
Dinamo. Nu este însă nici pri
mul antrenor al echipei de polo 
a clubului, nici al doilea și nici 
al...șaptelea. Practic se întâlnește 
cu poloiștii din clubul său nu
mai cînd aceștia sînt chemați 
la Iot. Altfel...

Sînt, veți recunoaște, situații 
nefirești, care impietează asupra 
calității muncii. Cum se va pu
tea crea o legătură a activității 
de Ia club cu aceea de la lot, 
cum vor fi cunoscute particu
laritățile jucătoarelor și jucăto
rilor cînd antrenorii se schim
bă fără noimă ? Poate că, to
tuși, cineva se va încumeta să 
cerceteze aceste situații (și al
tele, pentru că „dosarul" cuprin
de, fără îndoială, mai multe 
exemple) și să le rezolve în fa
voarea sportului. Poate.

PRINTRE EI
NU E NICI UN CAMPION

• „I 
foarte 
boxez

colegii..." • „Visez să devin un sportiv
- - - - - place să

,lmi plăcea să mă bat cu 
cunoscut..." • „M-a impresionat Cassius Clay. Mi-ar 

ca el..."

din zilele trecute l-am

Hristoche NAUM

într-una
întâlnit la federația de box pe an
trenorul Ion Dumitru, de al cărui 
nume este legat debutul pugilistic 
al cîtorva dintre băieții care ne-au 
reprezentat la campionatele euro
pene de tineret. îl știam la clubul 
Progresul, unde, cu ani în urmă, 
îi pusese pentru prima dată mă
nușile de box îi mîini lui Aurel 
Dumir-escu,

— Ce mai e nou pe la club ? — 
l-am întrebat

— Nu maf știu. Am renunțat la 
„Progresul". Am renunțat chiar și 
la postul de profesor de educație 
fizică de la Liceul Aurel Vlaicu. 
Totul pentru o idee și o mare pa
siune. Pasiunea o știți — boxuL 
Ideea nu e nouă, dar am ajuns la 
concluzia că e cea mai aproape de 
adevăr: elevii școlilor profesio
nale constituie un izvor nesecat de 
talente pentru box. Acum lucrez la 
Școxa profesională CF.R. Am lua
t-o de la capăt cu începătorii. Dacă 
aveți timp, veni ți într-o d ipă-a- 
mîază să-mi vedeți băieții-

1-am făcut o vizită și am asistat 
la un antrenament Nu a fost ni
mic spectaculos, dar toată lecția a

O VERIFICARE UTILA
Meciurile dlnamovieților bucureștenl eu Dinamo Lukenwalde
Săptămîna trecută, joi și dumi

nică, echipa de lupte greco-romane 
a clubului Dinamo București a sus
ținut două partide internaționale în 
compania formației Dynamo Luken
walde din R. D. Germană. Cum 
luptătorii dinamoviști sînt în preaj
ma unui nou eveniment internațio
nal — Dinamoviada — ce se va 
disputa în R. D. Germană, la sfîr
șitul lunii noiembrie, o asemenea 
competiție era deosebit de utilă și 
chiar necesară. Aceste meciuri au 
avut darul să verifice potențialul de 
luptă al sportivilor bucureșteni în 
compania unor adversari necunos- 
cuți.

Vorbind despre echipa oaspe, an
trenorul Dumitru Cuc a evidențiat 
forma bună a majorității compo- 
nenților ei și, în același timp, va
loarea recunoscută a unor luptători 
ca H. Schmidt (52 kg), K. Rad- 
ginski (57 kg), R. Schroter (62 kg) 
și D. Heuer (90 kg), de multe ori 
selecționați în lotul național. în a- 
ceste condiții luptătorii de la Di
namo au trebuit să facă eforturi 
serioase pentru a se situa la ni
velul adversarilor. Dintre luptătorii 
dinamoviști au trecut cu bine acest

examen Ion Păun — victorios p. m 
tuș asupra lui Schrăter. intr-un 
meci foarte disputat — C«rnel Io
nescu (68 kg), Io» Enache (74 kg) 
și Nicolae Mandea (+100 kg). Aces
tora li se mai poate adăuga Ion 
Gibu (48 kg) care, deși n-a avut un 
adversar valoros, s-a mișca: bm-e. 
dovedind poftă de luptă. în aceeași 
situație se aGă și greul Victor Do- 
lipschi (a evoluat numai în par
tida de joi) 
versar care 
mult

Semigreul 
avut adversar, iai 
de bază al echipei 
fiind bolnav, n-a putut participa la 
aceste întreceri.

Vasile Fodorpataki a avut o com
portare contradictorie. întâlnind a- 
celași adversar valoros, D. Heuer,
în ambele meciuri, l-a întrecut clar 
în prima confruntare, cecind însă 
inexplicabil, in cea de a doua,

înfringeri. a unui
tește in mod

în compania unui *c- 
nu l-a solicitat prea

Nicolae M*rline*ra n-a 
un alt component 

Mirttl vud.

Cauza acestei 
sportiv care se pre; 
exemplar, trebuie căutată în greșe
lile de ordin tactic comise in al 
doilea meci, consecință a abordării 
luptei prea sigur pe el, motiv pen-

i (Urmare din pag. I)

două terenuri dovedindu-se a fi, de 
fapt, un maidan Cu smocuri de iar
bă răsărite prin zgura așternută 
probabil acum cîțiva ani! Nu exis- 
tad stâlpi pentru fileuri și nici fi
leuri. Același lucru era valabil și 
cu porticul de gimnastică, din care 
a rămas numai scheletul metalic—

în clădirea vestiarelor, aspectu
oasă pe dinafară, încăperea dușu
rilor arăta deplorabil, în vreme ce 
magazia de echipament fusese tran
sformată în... uscătorie ad-hoc I

Toate acestea, contrastând fla
grant cu gazonul de fotbal, elegant 
și îngrijit, flancat de o tribună 
cochetă, vopsită în urmă cu cîtva 
timp, ne-au făcut să ne gîndim că 
gospodarii de aici sînt gospodari 
numai pe jumătate

Din spusele gazdei noastre am 
aflat că bugetul asociației pe anul 
în curs se ridică la 243.831 lei.

Cl nd am Întrebat, Iasă, dt este 
repartizat din această sumă activi
tății de masă, tovarășul Grigoriu 
a ridicat din umeri și ne-a spus i 
„puneți și dv. 1»—20.000 lei r E 
vorba, deci, de o cifră aproxima
tivă, dar în orice caz mult prea 
mică în comparație cu cea alocată 
activității de performanță. Și su
bliniem lucrul acesta cu atît mai 
mult cu cit In cadrul asociației 
există cîteva secții de performanță 
departe de a justifica cheltuielile 
care se fac. Ne referim la secția 
de volei, a cărei echipă se zbate 
undeva pe la coada clasamentului 
din campionatul orășenesc (investi
ții 8.400 lei), la cele de tenis (6.700 
lei) și atletism (4.200 lei). Iată, deci, 
aproape 20.000 de lei cheltuiți care 
nu aduc nici un fej de rezultate, 
dar care, alocați sportului de masă, 
ar putea fi folosiți cu un scop mult 
mai concret, mai ales că în uzină 
există...

Luni, 6 noiembrie 1972jora 12,30, in sala Dalles; 

„ASPECTELE ȘI IMPLICAȚIILE DEMOGRAFICE 
ALE LOTURILOR OLIMPICE ROMÂNEȘTI"

Centrul de cercetări științifice și documentare tehnică al 
C.N.E.F.S., Consiliul municipal pentru educație fizică și sport. în 
colaborare cu Universitatea populară București, anunță lecția din 
cursul de reciclare, cu titlul î „Aspectele și implicațiile demogra
fice ale loturilor olimpice române".

Expunerea va fi făcută de prof. Corneliu Răduț în sala Dalles 
(bd. N. Bălcescu nr. 18) luni 6 noiembrie a.c., orele 12,30.

Va urma un film artistic.

și-a mai pregătit, așa

MUni TKANCA

600 DE HALTEROFILI SI O SIN
GURA— HALTERA I

Cifra reprezintă număra.’ de par- 
I3 concursul de

haldere populare c-rgar.:za: de aso- 
ciația sportivă a uzinei. Tovară
șul Grigoriu ne spunea câ întot
deauna acest concurs esze așteptat 
cu mare interes și că d'plameie 
oferite câștigătorilor au ajuns sâ 
fie trofee sportive foarte aprecia
te. Nimeni nu s-a gîndit însă că 
înființarea unei secții de haltere 
ar fi o inițiat:vă cu larg ecou in 
rindul iubitorilor de sport din uzi
nă, dar poate că ideea aceasta a 
fost ocolită pentru că o secție de 
haltere trebuie neapărat să aibă 
haltere, or In toată magazia nu se 
află decît.. una singură 1

★
Reiese în urma vizitei pe care 

am făcut-o la această asociație 
sportivă, că există încă resurse și po
sibilități nefolosite pentru a asigu
ra activității sportive — atît sub 
aspectul performanței, cit și a la- 
turei de masă — condiții optime 
de desfășurare. Bineînțeles, aceste 
lipsuri pot fi remediate printr-o 
preocupare sporită și printr-o mai 
judicioasă repartizare a forțelor, 
materialelor, cadrelor și fondurilor 
de care dispune asociația. Trebuie 
subliniat însă, și faptul că exem
plul A. S. Autobuzul București 
nu este singula* și că în 
alte asociații sportive mai 
încă asemenea rămîneri în 
Trebuie deci ca materialul 
să atenționeze nu numai conduce
rea asociației pe care am vizitat-o, 
ieri, ci și toate celela;te asociații 
sportive în care există astfel de si
tuații, /

multe 
există 
urmă 
nostru

fost interesantă și adesea 
tă. Abia ne-am reținut 
văzîndu-i pe flăcăii aceia de 14—16 
ani cam învață poziția de gardă și 
cum vor să arate cit mai boxeri, 
încrețindu-și frunțile și privind 
pe sub sprîncene. în timp ce băie
ții făceau diferite exerciții. în sală 
se auzea mereu vocea antrenorului 
și un cuvînt — .apărare" — reve
nea cu insistență : „Boxul e arta 
de a te apăra— Cînd faci pasul 
înapoi, păstrează poziția de gardă, 
pentru apărare, deoarece poți avea 
un adversar mai rapid decît tine 
și te poate lovi— Nu uitați nici o 
dată că o mină lovește, cealaltă 
apără..."

După antrenament i-am întrebat 
pe cîțiva dintre elevi ce i-a deter
minat 
dintre 
devin 
Moiui 
drone
mă bat cu colegii. Acum îmi con
sum această pasiune în sala de 
box* (Ion Voicu — anul 
impresionat Cassius Clay în meciul 
cu Frazier. Mi-ar place 
ca el" (Ion Crăciun —
Cît de serioase vă par aceste... ex
plicații ale elevilor-boxeri, nu știm. 
Vă putem spune însă cu certitudine 
că în spatele unor declarații de ge
nul „Visez să devin un sportiv 
foarte cunoscut" se află o mare 
ambiție, o mare putere de mun
că și. după cum ne asigură antre
norul Ion Dumitru, un foarte bo
gat izvor de talent. Sperăm că toa
te acestea vor contribui la apari
ția printre campionii noștri de ju
niori și a elevilor ceferiști.

Petre HENJ

amuian- 
zimbetul

să vină la box Iată cîteva 
răspunsurile lor: „Visez să 
un sportiv foarte cunoscut 
meu este Cuțov“ (Ion An- 

— anul II) ; „îmi plăcea să

D : „M-a

să boxez 
anul II).

(Urmare din pag l)

zi;.ile fruntașe ale unor juniori ro
mâni in ierarhia europeană pe anul 
1972. Astfel, metalurgistul GH. 
GHIPU i antrenor Georgeta Dumi
trescu) eu 1:473 la 800 m (record 
de seniori al României, totodată) și 
I. STAN (Viitorul — antrenor 
C Mușal) eu 65.84 m la ciocan 
(7,257 kg), DEȚIN 
LOCURI, pe locul IV 
Rada Gavrilaș (CSM. 
Ba tnarc) 7 414 puncte 
(Joe I in Europa -

< sp. Cluj 
la su.

PRIMELE 
se situează 
Iași — Ion 
la decatlon 

7634 p). Era 
Zărge (Șc. sp. Cluj — Peter Nagy) 
5+33 m la suliță (loc I — 62.54 m). 
L. Pescara «C. S. Cîmpulung Muscel 
—Im Dumitrașcu) +4:09.0 la 10 km 
marș 0 oc I — 43 +6.4) ți ștafeta 
4 X 400 m băieți (echipa națională) 
cu 3:1 IA in timp ce sulițașul Gh. 
Megelea CȘc. sp. Reșița — Daniel 
Mayer) e plasat pe locul V cu 76.74 
m (loc I — 79.44 m) în aceeași ie
rarhie a celor mai buni juniori eu
ropeni. Prin aceeași prismă trebuie 
eontinuaU acțiunea federației de 
specialitate de a alcătui juniorilor 
un program Internațional adecvat 
care să aibă drept centra de greu
tate intilniri cu reprezentative ale 
unor țări eu un recunoscut poten
țial atletic și in care schimbul de 
ștafetă intre generații se face in 
cele mai bune condițiuni (de pildă. 
R. D. Germană, U-ISA, R. F. a 
Germaniei și altele). Aceasta pre
supune. insă, și o mai mare atenție 
acordată „viitorului II" care. în
deobște. ne reprezintă la tradițio
nalele concursuri anuale „Prietenia", 
ale tinerilor sportivi din țările so
cialiste și unde se perindă mulți 
dintre candidați cu perspective 
reale la viitoarele ediții ale J. O. 
Este, deci, un prilej nimerit 
un schimb de experiență, de 
vare atentă, de scrutare 
comparativă, a perspectivei, 
uităm că pregătirile pentru J. O. de 
Ia Montreal au și început...

pentru 
obser- 
lucidă, 
Să nu

Iată rezultatele ultimei 
Seria I-a Constructorul
— S.N. Oltenița 42—0 
A.S.E București — Olimpia 
rești 6—7 (3—4). Chimistul
— Arhitectura București 
(6—3). Dunărea Giurgiu — Tînărul 
Petrolist Ploiești 9—0 (6—0), Rapid
— Aeronautica 12—4 (7—0). Seria 
a Il-a : Constructorul Constanța — 
Dacia Constanța 15—6 (11—3), Por
tul Constanța — Voința Constanța 
3—0 (3—0). I.T. Constanța — Ci
mentul Medgidia 3—0 (0—0), S.S. 
2 I Constanța — Ideal Cernavodă 
23—0 (16—0). C.F.R. Constanta — 
Chimia Năvodari 15—8 (9—4). Fa
rul II Constanta — S.S. 2 II Con
stanța 56—3 (24—0). Seria a HI-a : 
Minerul Gura Humorului — Unirea 
Iași 10—10 (3—10). C.S.M. Iași - 
Agronomia Iași 7—10 (0—3), Anco
ra Galați — U.R.A. Tecuci 0—6 
(0—0). Seria a IV-a : Chimica Tîr- 
năveni — Știința II Petroșani 20—0 
(10—0), Aripile Brasov — Șoimii 
Sibiu 3—28 (0—14), Minerul Lupeni
— Voința Timișoara 4—0 (0—0),
C.F.R. Brasov — Electroputere Cra
iova 3—0 (3—0). Corespondenți : R. 
George. C. Harea, S. Ionescu. C. 
Popa. D. Bolohan, V. Diaeonescu, 
N. Sburlan, ~ ~
C. Gruia).

Două dintre cele cinci neînvinse 
ale ediției a XXIV-a a diviziei A 
la baschet masculin, I.C.H.F. și 
Voința București, își dispută, mîine 
dimineață, un meci atractiv prin 
potențialul manifestat în cele trei 
partide susținute pînă acum. 
I.C.H.F., o formație experimentată, 
cîștigătoarea unui joc de mare di
ficultate (duminica trecută, în 
fața Universității Timișoara), va 
încerca să treacă și de Voința care, 
însă, înviorată 
tul 1971—1972) 
talentați tineri, va căuta și ea șă 
înregistreze un 
perspectivă, o întrecere echilibrată, 
în care pe lîngă calitățile tehnice 
și fizice ale jucătorilor, vor conta 
în mare măsură tenacitatea și stă- 
pînirea nervoasă în ultimele mi
nute.

în celelalte jocuri ale etapei a 
IV-a, gazdele sînt favorite : Steaua 
— Rapid, Universitatea Cluj — 
Politehnica București, Farul Con
stanța — Politehnica Cluj și Uni
versitatea Timișoara — Academia 
Militară. Meciul Dinamo — I.E.F.S. 
va avea loc luni la ora 17 (sala 
Dinamo).

Gloria. Și în seria Nord își vor mă
sura forțele două dintre fruntașe, 
Hidromecanica Brașov și C.S.M. Re
șița. în competiția masculină, cele 
mai atractive jocuri se anunță cele 
dintre Constructorul Galați și Fla
căra Cîmpina (din seria Sud), Elec
trica Sibiu și Voința Tg. Mureș 
(seria Nord).

(țață de campiona- 
de prezența unor

nou succes. în

★

partida din etapa a 
a învins pe Politehnica

Susținînd

București cu 85—76 (52—37).

mîine programată
etapă a returului Cupei 
Cum partida dintre Se- 
Caraș-Severin și 

s-a
vor 

șapte întâlniri :
Portul

G. Card, I. Cotescu,

Clasamente după ultima etapă :
SERIA I

1. Constructorul (1) 5 4 10 110— 9 14
2. Chimistul (2) 5 4 1 0 56—13 14
3. Olimpia (3) 5 3 1 1 43—16 12
4. Rapid (5) 5 3 0 2 40—39 11
5. Tînărul

Petrolist (4) 6 2 0 4 14—55 10
6. A.S.E. (6) 4 2 0 2 37—27 3
7. Dunărea (9) 5 1 0 4 25—72 7
8. Aeronautica (7) 4 1 0 3 21—53 6
9. S.N. Oltenița (3) 4 0 1 3 21—70 5

10. Arhitectura (10) 10 0 1 3—16 1

SERIA A n-A

SERIA

1. Farul n (3) 7 6 0 1 197— 34 19
2. Cimentul (1) 7 5 1 1 82— 18 18
3. Constructorul (4) 7 5 1 1 79— 16 18
4. Chimia (2) 7 5 0 2 211— 47 17
5. S.S. 2 I (5) 7 4 1 2 80—113 18
6. I.T.C. (D 7 2 3 2 43—113 14
7. Voința (6) 7 3 0 4 78— 95 13
8. C.F.R. (8) 7 2 2 3 44— 45 13
9. Portul (9) 7 2 1 4 43— 87 12

10. S.S. 2 H (10) 7 0 3 4 30—126 10
11. Ideal nn 7 1 0 6 22—113 9
12. Dacia (12) 7 1 0 6 30—107 9

ni-AA
1. U.R.A. (1) 5 5 0 0 88— 3 15
2. Agronomia (2) 5 4 0 1 37—25 13
3. Unirea (3) 5 2 1 2 31—40 10
4. Ancora (4) 5 2 0 3 43—35 9
5. Minerul (5) 5 1 1 3 29—64 8
6. C.S.M. (6) 5 0 0 5 17—78 5

SERIA A IV-A
1. Agronomia (1) 4 4 0 0 117— 3 12
2. C.F.R. (3) 4 3 1 0 60— 3 11
3. Electroputere (2) 5 3 0 2 37 —51 11
4. Minerul (4) 4 2 1 1 20— 9 9
5. Chimica (6) 5 2 0 3 34— 24 9
6. Șoimii (8) 4 2 0 2 37— 23 8
7. Voința (7) 5 1 1 3 49— 42 7
8. Știința H (5) 4 1 1 2 10— 55 7
9. Aripile (9) . 5 0 0 5 3—147 5

1912

Azi și 
penultima 
F.R. Box. 
lecționata 
Constructorul Galați 
tat duminica trecută, 
loc numai 
Bacău — combinata 
stanța + Cimentul Medgidia, Mus
celul Cîmpulung — Metalul + Ra
pid București, U.M. Timișoara — 
Electroputere Craiova, Selecționata 
Brăila — Dinamo Brașov, Nicolina 
Iași — Farul Constanța, Selecțio
nata Cluj — Crișul Oradea, Com
binata Baia Mare + Satu Mare — 
Motorul Arad.

echipa 
dispu- 

avea 
A.S.A.

Con-

Divizia națională de lupte greco- 
romane se află în fața penultimei 
etape din cadrul întrecerilor tur- 
retur în cele două serii. Duminică 
sînt programate o serie de întâlniri 
deosebit de interesante pentru con
figurația clasamentului final. La 
București: Metalul — Aluminiu 
Slatina — Dunărea Galați ; la Ră
dăuți: IPROFIL — A.S.A. Bacău 
— Steaua ; Ia Pitești : C.S. Pi
tești — Dunărea Tulcea — Rapid 
București ; la Brașov : Steagul 
roșu — Dinamo București — Elec- 
troputere Craiova ; la Timișoara : 
C.F.R. Timișoara — Progresul 
București — Vulturii Textila Lu
goj ; la Oradea: Crișul Oradea — 
A.S.A. Cluj Olimpia Satu
Mare.

Sîmbătă și duminică sînt progra
mate în Capitală și șase orașe din 
provincie partidele etapei a Vl-a, 
etapă cu care campionatele națio
nale de volei au pășit în cea de a 
doua jumătate a turului.

în competiția feminină, cea mai 
echilibrată partidă este cea dintre 
Dinamo și Constructorul, ambele 
formații învingătoare în etapa pre
cedentă. Studentele de la I.E.F.S. 
sînt favorite în fața colegelor lor 
de la Universitatea București, care 
nu au obținut nici un succes în 
cele 5 meciuri susținute pînă acum. 
Și Medicina, ocupanta locului al 
doilea în clasament, nu poate scăpa 
victoria în meciul cu Farul Con
stanța, echipă care se comportă, 
însă, mult mai bine în deplasare 
decît pe teren propriu. La Cluj, li
dera clasamentului Rapid, poate să 
învingă pe Universitatea, pentru a 
se menține în lupta pentru primul 
loc, serios amenințat de Penicilina 
Iași, care joacă la P. Neamț cu 
Ceahlăul și unde nu poate pierde. 
De asemenea, la Sibiu, Universita
tea Timișoara, deși în 
este favorită în disputa 
clasată, C.S.M.

La masculin, „capul de 
deținut de ocupantele locurilor 2 
și 4, Steaua și, respectiv, Viitorul 
Bacău, într-un joc cu un învingător 
greu de pronosticat. Rapid nu poate 
pierde în mod normal meciul cu 
Electra (dar echipa giuleșteană ne-a 
obișnuit deja cu „surprizele"), iar 
Dinamo confruntarea cu Progresul. 
I.E.F.S. are o misiune dificilă la 
Craiova, unde Universitatea este un 
adversar de temut. Universitatea 
Cluj are posibilitatea să înregis
treze al patrulea succes în fața Po
litehnicii Galați, care trece printr-o 
perioadă „obscură", ca și Tractorul 
Brașov la Arad, unde Voința nu 
și-a valorificat pînă acum avanta
jul terenului propriu.

deplasare, 
cu ultima

afiș" este

BARAJUL DE CALIFICARE PENTRU

CAMPIONATUL INTERJUDEȚEAN
1

1

în campionatul diviziei A la po
pice, sînt programate, azi și mîine, 
în cadrul etapei a V-a, o serie de 
partide importante pentru majori
tatea formațiilor. Astfel, în seria 
Sud a competiției feminine se în
tâlnesc două dintre cele mai bune 
echipe, Voința, campioana țării, și

au avut loc între- 
de calificare pen-

La Tg. Mureș 
cerile barajului 
tru zonele I și a Il-a ale campio
natului interjudețean de atletism, 

primul loc s-au clasat sportivii 
la Constructorul București care 
acumulat 122 de puncte. Alături 
aceștia au mai obținut califica

rea sportivii din județul Galați, si
tuați pe locul doi cu 102 p. în con
tinuare s-au clasat județele Hune
doara 90 p, Covasna 81 p și Ilfov 
53 p. Sportivii din Satu Mare nu 
s-au prezentat la baraj.

C. ALBU — coresp.

âN DI VIRI PENTRU REPREZENTATIVA DE JUNIORI
58 de juniori figurează în acest 

sezon printre cei mai buni 10 atleți 
seniori din țară. Număr apreciabil, 
evident, care arată ascendența ti
neretului, ca și faptul — semnifi
cativ ! — că recent, în cadrul întâl
nirilor internaționale disputate în 
paralel la Constanța, la 12 probe 
juniorii au obținut rezultate mai 
bune decît seniorii. Semnificativ — 
pentru ce ? Pentru valoarea junio
rilor sau pentru nivelul scăzut al 
unor seniori ? Noi credem că pen
tru ambele 1 Și această afirmație se 
bazează nu 
concurs, ci 
ani care an 
perspectivă, 
seniorilor — a deplinei consacrări, 
de fapt — in anonimat. Să apelăm 
în acest sens doar Ia generația ’70, 
care dăduse 16 performeri printre 
primii 10 juniori europeni In diverse 
probe. Dintre aceștia, Andrei Na
talia. C Doșa, T. Szabo, C. Stan, 
S. Mitrofan și Florica Boca au a- 
juns in echipa națională de seniori, 
doar primii doi reușind să apară — 
meteoric ! — cu performanțe nota
bile pe plan continental. Cine mai 
aude însă, de Ceacoi (marș), Pasulă 
(sprint), Gedeon (400 m) sau Maria 
Illi (vicecampioană europeană de 
juniori la disc) într-o prestigioasă 
ierarhie internațională ? Această 
stare de lucruri necorespunzătoare 
(să mai amintim, aci. de randamen
tul sub așteptări al altor tineri abia 
ieșiți din virsta junioratului, sau la 
limita sa superioară : M. Chira, 
Marta Sat mari. Leontina Sălăjean, 
Valeria Ban, I. Coroiu, G. Călin, 
A. Cristal:, care sînt In regres), se 
datorește, evident, carențelor din 
procesul 
coautori 
pectivi, 
menirea 
de a traduce entuziasmul juvenil al 
elevilor lor, talentul lor nativ, in 
limbajul performanțelor înalte, care 
înseamnă, înainte de toate, MUNCA.

Anul 1973 înseamnă pentru mulți

numai pe evidența unui 
pe realitatea ultimilor 

scos la iveală juniori cu 
intrați. apoi, la virsta

de pregătire, 
pe antrenorii 
adică tocmai 
— instructivă

avind drept 
atleților reș
cei care au 
și educativă.

ANUNȚ
DEPARTAMENTUL POȘTELOR Șl TELECOMUNICAȚIILOR 

DIRECȚIA DE POȘTE Șl DIFUZARE A PRESEI 
aduce la cunoștința întreprinderilor, instituțiilor și unităților 
cooperatiste că abonamentele colecții pentru anul 1973 la

ZIARE Șl REVISTE
se primesc Ia direcțiile județene de poștă și telecomunicații 
și la oficiile municipale. (5979/2)

•ț

dintre cei mai talentați juniori ro
mâni confruntarea supremă pe plan 
continental, Ghipu, Megelca, Cris- 
tudor, Onescu, Korodi, Voîcu, Surdu, 
Lean, Bucătaru, Spinu urmărind 
participarea la campionatele euro
pene, în timp ce pentru alți tineri 
atleți de valoare ca de pildă, Anton, 
Gheorghiu, Kicsid, Iordan, Tudor, 
Gale, Bălan, Monoranu, Nedelcu, 
Vulpescu, Zorgii, acest an va în
semna perioada de cumpănă între 
vfrsta juniorilor și cea a seniorilor. 
Pentru ca evoluția ascendentă a a- 
cestora să marcheze și în anul vi
itor momente de rezonanță inter
națională este, după părerea noastră, 
absolut necesar ca participarea a-

cestora in concursuri să se facă 
respectînd principiul modern ca 
orice confruntare să fie precedată 
de o perioadă de pregătire și ur
mată de o perioadă de refacere, 
evitîndu-se astfel o suită neîntre
ruptă de concursuri care obosesc pe 
tinerii competitori mai mult psihic 
decit fizic.

Climatul de muncă, seriozitate și 
disciplină în care se desfășoară pre
gătirile și participarea echipei na
ționale de juniori — pe care l-am 
observat urmărind evoluția aces
teia atît în țară, cit și peste hotare 
— constituie o premisă de prim 
ordin în afirmarea tinerelor spe
ranțe ale atletismului românesc.

*
/
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RELUAREA CAMPIONATULUI DIVIZIEI A

UN MECI IMPORTANT, FARUL-RAPID, 
INAUGUREAZĂ AZI RUNDA A IX-a

• Reintrări, dar și absențe • Ultimul test pentru Rapid și F.C. Argeș înaintea returului din cupele 
europene © Trei echipe studențești in cuplajul de mîine, din București

FARUL - RAPID STEAUA - UNIVERSITATEA CLUJ

ui i i—n,-,. Imperativul etapei —

JOCUL OFENSIV SĂ DEVINĂ UN ACT REFLEX!
Sînt destui anii care au trecut de la primele in

dicații pe care Colegiul Central al antrenorilor 
le aducea la cunoștința echipelor divizionare A 
in dorința de a ridica și fotbalul nostru la un 
nivel cit mai aproape de un standard internațio
nal. Printre aceste indicații-jaloane, organul teh
nic al F.R. Fotbal înscria, pe atunci, la loc de 
cinste șj JOCUL OFENSIV, stabilind, cum era și 
firesc, in scopul aplicării acestei concepții, meto
dele și mijloacele de pregătire.

Dar timpul a trecut și multe din recomandările 
forului federal, printre care și aceasta, referitoare 
la jocul ofensiv, au rămas pe hîrtie. O parte din
tre specialiștii noștri, prvind lucrurile sănătos, 
in perspectiva lor. au pornit curajos la treabă ; 
cei mai mulți. însă, vizind rezultatul primului joc, 
de duminică, au dus „politica punctului cu orice 
preț" și ce ne-au oferit echipele lor, cu precădere 
în meciurile susținute în deplasare i o cantonare 
a jucătorilor în fața propriei porți, un joc defen
siv purtat, cel mai adesea, cu mijloacele dispe
rării, ale antijocului In duminica următoare, evo- 
luînd pe propriul teren, aceleași echipe urmăreau 
o schimbare a registrului tactic : încercau să joace 
altfel pentru... ambele puncte, dar reflexe, că
pătate în evoluția anterioară, le împiedicau să se 
desfășoare pe măsura dorințelor, a strădaniilor, 
nemaivorbmd că principalul obstacol venea din 
partea adversarului lor, animat ca și ele, în etapa 
trecută, de aceeași concepție-bumerang.

într-o oarecare măsură, sub impulsul contacte
lor mai dese cu fotbalul internațional, o serie de

divizionare A și-au. mai restructurat jocul, folosind 
pentru exprimarea lor în teren elemente ale jo
cului ofensiv. Dar aceste echipe, cu evoluții cît 
de cît constante pe planul jocului ofensiv, sînt, 
la ora actuală, prea puține la noi și cu excepții 
nu se poate asigura, firește, primei divizii a țării 
acei FOND VALORIC, strict necesar dezvoltării 
fotbalului, în pas cu progresele înregistrate peste 
hotare în sportul cu balonul rotund.

Reamintind faptul că o echipă națională, sub 
aspectul atitudinii ei în teren, este reflecția fot
balului intern, pe care-1 reprezintă, nu spunem, 
desigur, o noutate. O facem însă, invitînd, acum, 
mai stăruitor divizionarele A la un joc ofensiv, 
întrucît este prea mică distanța în timp între 
neputința selecționatei noastre duminică și lecția 
ofensivă a elevilor lui Georg Buschner în partida 
de miercuri, de la Bratislava. '

După evo'uția mediocră a fotbaliștilor noștri, 
în meciul susținut de ei cu Albania, un gînd 
de mai bine, de remediere a lacunelor, apare fi
resc Să creăm, deci, din vreme. în partidele de 
campionat ACEASTA OBIȘNUINȚA A JOCULUI 
OFENSIV,' A FOTBALULUI VIRIL, ORIENTAT 
PE DIRECȚIA PORȚII. Jucătorul român, vioi, de 
temperament, are aplicații spre un asemenea fot
bal. Să-i fie mai atent, mai cu grijă, cultivate 
calitățile lui native.

Cluburile, federația de specialitate au și ele 
cuvîntul 1

G. NICOLAESCU

REZULTATELE DIN ULTIMELE 
TREI CAMPIONATE: 1969—70 :
0—1, 3—0 ; 1970—71 : 2—2, 1—4 ;

1971—72 : 2—2, 0—1.

ANTRENAMENTE, FORMAȚII 
PROBABILE. Farul a profitat din 
plin de perioada de întrerupere și 
s-a pregătit cu o conștiinciozitate, 
de... lider. Titularii și, mai ales, re- 

, * zervele au fost foarte atenți la in
dicațiile date de conducerea tehnică 
(Hașoti, ajutat de Comăniță) și n-au 
precupețit eforturile pentru a se 
pune la punct la toate capitolele. 
Miercuri, în cadrul antrenamentului

RADUCANU — „Păi, se face,
Tufane, să staff acolo cu... gola

veraj negativ ?“

cu caracter de omogenizare, echipa I 
a susținut un joc-școală în compa
nia formației de tineret pe care a 
întrecut-o cu 4—0. La sfîrșitul par
tidei, Emanuel Hașoti a anunțat 
ll-le pentru jocul cu Rapid : Pilcă 
— Stoica, Antonescu, Bălosu, Nis- 
tor — I. Constantinescu. Mihu — 
Tănase, Tufan, Caraman, Ologu. Re
zerve : Popa, Ghirca, Turcu și Ră- 
dulescu.

Revenirea lui Nichi Dumitriu, în- 
tr-un moment în care feroviarii se 
comportă la înălțime în Cupa cupe
lor, a înviorat și mai mult atmo
sfera în Giulești. La antrenamentul 
de miercuri — un joc cu divizionara 
C „Electronica" — cîteva mii ds

SIMBATA
BASCHET : Sala Dinamo, ora 17.30: 

Steaua — Rapid (div. A m.), ora 19. 
Dlnamo — Honka Tapiola (C.C.E.)

POPICE : Arena Laromet : Laro 
met București _ Frigul București: 
arena Giulești: Rapid București - Ce
tatea Giurgiu; arena Voința: Voința 
București — Gloria București — par
tide feminine de divizia A. Reunlu 
rtlle sînt programate la ora 16.

VOLEI : Sala Dinamo, ora 16.30; 
Dinamo «— Progresul (A. m) î sala 
Giulești, ora 17: Universitatea Bucu
rești — I.E.F.3. (A. f). Rapid —
Electra (A. m.).

DUMINICA
BASCHET Sala Giulești, ora 10 : 

I.C.H.F. — Voința (dlv. A m.).

BOX : Sala UBEMOAS (cartierul 
Militari, capătul liniei tramvaiului 
13). ora 10: semifinala „Cupei Voința"

FOTBAL : Stadionul Republicii, ora 
12,15: Sportul studențesc — Universi
tatea Craiova (Div. A); ora 14: 
Steaua Buc. — Univ. Cluj (div. A); 
teren Politehnica, ora 10: Spor+ul 
studențesc — Universitatea Craiova 
(Dlv. A — tineret); teren Ghencoa. 
ora 10: Steaua Buc. — Univ. Cluj 
(Div. A — tineret): teren Progresii, 
ora II: Progresul București — C.F.R. 
Pașcani (div. B); teren Voința, o-a 
11: Voința Buc. — Dlnamo Ob«r 
(Dlv. C): teren Sirena, ora 11: Si
rena Buc. — Electronica Buc. (Dlv 
C): teren T.M.B., ora 11: T.M.B — 
Flacăra roșie Buc. (Dlv. C): teren 
Laromet, ora 11: Tehnometal Euc — 
Autobuzul Buc. (Dlv. C); teren Sein- 
teia, ora 11: Tarom Buc. — Caraima- 
nul Bușteni (Dlv. C); teren Construc
torul, ora 11: Unirea Tricolor Bu-. 
— Olimpia Giurgiu (Div. C).

LUPTE : Sala de atletism de la sta
dionul „23 August", ora 10: meciuri 
în cadrul campionatului național ps 
echipe (greco-romane): Metalul Bucu
rești — Alumina Slatina — Dunărea 
Galați.

POPICE : Arena Constructorul : 
Constructorul București — Rapid 
București : arena Uzinelor Republica: 
Gloria București — Victoria Bod; 
■trena Voința : Voința București — 
Rulmentul Brașov. Meciuri din cam
pionatul masculin divizia A. Jocurile 
sînt programate de la ora 8.

RUGBY : Teren Snagov, baza spor
tivă CNEFS, ora 10.30: Lotul repre
zentativ — Sportul studențesc (joc 
de pregătire).

VOLEI: Sala Dlnamo, ara fl: Medi
cina — Farul Constanta, Dlnamo — 
Constructorul (A. t). Steaua — Viito
rul Bacău (A. m.). 

suporteri au venit special să-l re
vadă pe „vrăjitorul balonului" în
tr-o linie de atac alături de Năstu- 
rescu, Neagu și Petreanu. Rapidiștii 
au combinat cu vervă și au înscris 
șase goluri. Acuzînd o ușoară stare 
gripală Boc (în locul lui a evoluat 
un tînăr talentat Marin Florin) a 
lipsit de la joc, dar, mai mult ca 
sigur, el va fi prezent în formația 
pe care Bazil Marian și Gh. Nu- 
țescu o vor alinia, astăzi, la Con
stanța.

DE O PARTE — FORȚA DE JOC, 
DE CEALALTA — ATU-UL FI
NEȚII. Cu vîntul la pupă și în 
dorința de a-și menține poziția 
fruntașă în clasament. Farul va a- 
taca meterezele rapidiste, mizînd, cu 
precădere, pe forța de șoc a ata
cului său, condus de buldozerul Ca
raman. Pînă în prezent, localnicii 
au evoluat cu o rapiditate redusă. 
Se vor angaja de astă dată pentru 
o porție dublă ? îi va rămîne for
mației oaspe să-și întărească reduta 
și să răspundă, în momentele de 
posesie a mingii, prin acțiuni de 
finețe de care dispeceri de tipul lui 
Dumitriu II si Marin Stelian sînt, 
firește, capabili. (G. NICOLAESCU)

JIUL - ST HOU ROȘU
REZULTATELE DIN ULTIMELE 

TREI CAMPIONATE. 1969/1970 : 
0—0 și 1—0 ; 1970/1971 : 2—1 și
0—1 ; 1971—1972 : 1—0 și 0—1.

ANTRENAMENTE, FORMAȚII 
PROBABILE. Duminica trecută, 
Jiul a evoluat la Arad, cu U.T.A., 
într-un meci prilejuit de sărbăto
rirea retragerii lui Lereter (1—2). A 
jucat fără Mulțescu (accidentat), fără 
Roznai și ■ Szabados, plecați la Ti
rana, cu selecționata de tineret a 
țării. La înapoierea din capitala 
Albaniei, Szabados și Roznai afir
mau despre meciul cu Steagul roșu : 
„Cred că vom cîștiga la două go
luri diferență" (Szabados) ; „Cu pu
țin noroc și multă, multă muncă 
în teren este posibil să învingem 
pe Steagul roșu“ (Roznai). în timpul 
săptămînii, petroșenenii și-au in
tensificat pregătirea. Cu apărarea, 
Ștefan Coidum nu are probleme. La 
mijloc Naghi — în mare formă — 
și Libardi se completează excelent. 
Modificări" vor exista doar în li
nia de atac. Probabil vor juca Stan, 
Roznai, Stoian și Szabados. De par
tea cealaltă, stegarii, mai ambițioși 
ca oricînd, cu Pescaru și Adama- 
che „pinioane centrale" într-un an
grenaj bine pus la punct, vor căuta, 
așa cum ne declara portarul echi
pei noastre naționale, să obțină la 
Petroșani „un rezultat foarte bun", 
care să-i mențină în lupta directă 
pentru primul loc. Probabil Pescaru 
(dacă nu, Alecu) va juca pe postul 
lui Olteanu.

ÎMPOTRIVA CELEI MAI BUNE 
APArARI. Conform tuturor ante
cedentelor este de așteptat ca, în 
cea mai mare parte a timpului jo
cul să se desfășoare în jumătatea 
de teren a brașovenilor. Dacă ti
nerii înaintași din Valea Jiului nu 
se vor precipita și, după primele

LOTO - PRO NOSPORT
TRAGEREA LA SORȚI A AUTOTURISMELOR ACORDATE LA CON

CURSUL SPECIAL PRONOSPORT DIN 15 OCTOMBRIE 1972
Tragerea la sorți a celor două 

autoturisme, un DACIA 1300 și pn 
autoturism TRABANT 601 acordate 
la concursul special Pronosport 
din 15 octombrie a.c., va avea loc 
mîine duminică 5 noiembrie a.c. 
tn sala Clubului Finanțe Bănci din 
str. Doamnei nr. 2, cu începere 
de la ora 18, înaintea operațiunilor 
de extragere a numerelor cîștigă- 
toare la tragerea excepțională 
Pronoexpres din aceeași dată.

Pentru tragerea la sorți a celor 
2 autoturisme toate variantele care 
îndeplinesc condițiile de obținere 
a cîștigurilor suplimentare au fost 
înscrise într-un tabel cu numere 
de ordine. Variantele 10% au pri
mit cîte 2 numere de ordine, cele 
50% cîte 10 numere de ordine, iar

REZULTATELE DIN ULTIMELE 
TREI CAMPIONATE. 1969/1970 : 
2—1 și 0—2 ; 1970/1971 : 3—1 și
2—0 ; 1971/1972 : 2—0 și 0—1.

ANTRENAMENTE, FORMAȚII 
PROBABILE. Cele două echipe s-au 
pregătit cu o deosebită minuțiozi
tate în cursul acestei săptămîni. 
Steaua a efectuat marți două an
trenamente fizico-tehnice, miercuri 
a susținut la „Ghencea" un meci de 
verificare în compania divizionarei 
C, Șoimii-Tarom (5—0, prin golu
rile înscrise de Vigu 2, Aelenei, 
Voinea și Năstase), joi și vineri 
instruirea a fost continuată pe te
renul de Ia Săftica, iar ieri a avut 
loc, în același loc, o ultimă ședință 
de pregătire. Formația probabilă ? 
Iordache — Sătmăreanu, Ciugarin, 
Negrea, Cristache — Ștefănescu, 
Vigu — Pantea, Iordănescu, Năstase, 
Aelenei. Așadar, două reintrări si
gure (Iordache și Cristache) și pro
babilă folosirea — în funcție de si
tuație — a lui Hăîmăgeanu, Tătaru, 
Voinea și chiar a lui Dumitru, re
făcut după accidentul suferit, dar 
încă incomplet pregătit

în tabăra clujenilor, după cum 
ne-a informat căpitanul „șepcilor 

nereușite, nu-și vor pierde capul, 
dacă vor evolua tot timpul lucizi, 
atunci ei îl vor putea învinge pe 
Adamache. în caz contrar, se vor.„ 
convinge că au în față cea mai 
bună apărare din campionat. (LAU- 
RENȚIU DUMITRESCU).

SPORTUL STUDENȚESC - „U“ CRAIOVA
REZULTATELE DIN ULTIMELE 

TREI CAMPIONATE : nu s-au în
tâlnit, Sportul studențesc fiind in 
Divizia B.

ANTRENAMENTE, FORMAȚII 
PROBABILE. Studenții bucureșteni 
au „cravașat" teribil în ultima săp- 
tămină. Simbăta trecută ei au ju
cat la Tg. Mureș cu A.S.A„ deci o 
partidă de verificare de maximă di
ficultate. De luni, antrenamentele 
au fost reluate la București și an
trenorul Gh. Ola n-a fost deloc 
zgîrcit nici cu durata și nici cu in
tensitatea lor. între timp s-a produs, 
ca o măsură profilactică de disci
plină și seriozitate, scoaterea din lot 
a lui D. Nicolae și Pană. Joi, Spor
tul studențesc a susținut ultima ve
rificare, cu echipa de juniori. în 
privința formației, punctele incerte 
sînt tricourile nr. 1 (unde se va a- 
lege între Ion Vasile și Suciu) și 
nr. 11 (pentru care candidează 
Kraus și Lucaci I, probabila achi
ziție de la A.S.A. Tg. Mureș). Cra- 
iovenii s-au antrenat sub îndruma
rea secundului lui Cernăianu, C. O- 
țet, antrenorul principal fiind ple
cat la simpozionul de la Bratislava. 
Sameș, ușor accidentat în jocul de 
la Tirana, s-a refăcut ; Manta a re
luat și el antrenamentele, se speră 
și în utilizarea lui Bălan. Marele 

cele 100% cîte 20 numere de ordi
ne.

Cu aceeași variantă nu se poate 
obține decît un singur autoturism. 
Variantele care cîștigă autoturis
me obțin și cîștiguri suplimentare 
și eventualul cîștig obișnuit în bani.
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA 

LOTO DIN 3 NOIEMBRIE 1373
Fond general de pemil : 939 979 lei din 

care 6 069 iei report.
Extragerea I : 30 37 87 84 62 49 12 48 36
Extragerea a n-a : 40 29 70 8 7 90 1
Plata premiilor se va face tn Capitală 

tncepînd din 11 noiembrie pînă la 19 de
cembrie 1972 inclusiv: în țară tncepind 
aproximativ din 15 noiembrie plnă la 18 
decembrie 1972 inclusiv.

Rubrică redactată d? către 
LOTO-PRO NOSPORT

TRAGEREA 
EXCEPȚIONALĂ 
PRONOEXPRES
DIN 5 NOIEMBRIE
1972 

roșii", R. Cîmpeanu, prima apariție 
din acest sezon în Capitală a echi
pei antrenată de St. Onisie a fost 
pregătită cu multă seriozitate și este 
privită cu nedisimulat optimism. 
Antrenamentele zilnice susținute și, 
mai ales, buna comportare din me
ciul amical cu A.S.A. Tg. Mureș 
(3—0) au dat jucătorilor încrederea 
într-o evoluție de calitate. Sosită 
în cursul zilei de vineri în Capi
tală „U“ a anunțat pentru jocul cu 
Steaua următoarea formație : Ște
fan — Crețu, Pexa, Solomon, Cîm
peanu (Mihăilă) — Anca, Porațchi 
— Uifăleanu, Mureșan, Soo, Lică.

UN MECI AL AMBIȚIILOR. Va 
fi credem un meci deschis, un meci 
al ambițiilor, un meci al celor doi 
tineri portari, Iordache și Ștefan. 
Prima șansă aparține, evident, gaz
delor, dar studenții clujeni au de 
partea lor tradiția bunelor compor
tări în fața exigentului public bucu- 
reștean. (MIHAI IONESCU).

A. S. A - DINAMO BUCUREȘTI

REZULTATELE DIN ULTIMELE 
TREI CAMPIONATE : 1969/70 :
2—0 și 1—3 ; 1970/1971 : A.S.A. în 
divizia B ; 1971/1972 : 0—0 și 2—1.

ANTRENAMENTE, FORMAȚII 
PROBABILE. Mureșenii au efectuat 
antrenamente intense, punctate de 
un joc de verificare cu un adver
sar „tare", marți la Cluj. In 
toată această perioadă s-a urmărit 
evoluția lui Caniaro (după o ab- 

semn de întrebare al formației de 
duminică : perechea de vîrfuri de 
atac. Absența lui Oblemenco — a 
cărui stare se ameliorează după 
dubla intervenție chirurgicală sufe
rită — pune mari probleme. Cei 
doi vor fi aleși între Niță, Desel- 
nicu și Bălan.

ÎNTRE SETEA DE PUNCTE ȘI 
ORGOLIUL RENĂSCUT. Partida 
dintre studenții bucureșteni și cei 
craioveni ne prezintă două echipe 
cu stări sufletești total opuse ; e- 
chipa din Regie nu angajează deloc 
liniștită acest meci. Situația din cla
sament o apasă, amenințătoare. în 
schimb, „U“ Craiova a depășit 
foarte sigur acel moment de criză, 
cu suspendare de teren și jocuri 
pierdute pe linia de sosire, și a re
făcut spectaculos „metrii pierduți". 
înainte de orice, rezultatul jocului 
depinde de confirmarea sau infir
marea acestor stări de ordin psihic. 
(EFTIMIE IONESCU).

C. S. M. - PfTROlUL

REZULTATELE DIN ULTIMELE 
TREI CAMPIONATE: nu sau în- 
tîlnit. C.S.M. Reșița fiind în Divi
zia B.

ANTRENAMENTE, FORMAȚII 
PROBABILE. în programul C.S.M.- 
ului au figurat antrenamente zil
nice, în care accentul a fost pus 
pe pregătirea fizică, apoi înaintașii 
au exersat diferite scheme tactice. 
Rezultatele pregătirilor efectuate în 
perioada de întrerupere s-au con
cretizat în meciul amical disputat 
miercuri în compania formației 
Oțelul Roșu. Scorul final : 6—1 în 
favoarea reșițenilor, autorii golu
rilor fiind Silaghi 2. Neagu, FIo- 
rea 2 și Pușcaș. Antrenorul Rein
hardt va începe meciul cu Gornea
— Rednic, Georgerici. Kis, Kafka
— Pușcaș, Beldeanu — Atodiresei, 
Neagu, Silaghi și Florea. Și în ta
băra petrolistă s-a desfășurat o ac
tivitate febrilă, în fiecare zi fiind 
programate ședințe de pregătire. De 
asemenea, Fetrolul a susținut doua 
partide amicale, ambele disputate 
în București, pentru ca ploieștenii 
șă intre mai devreme în atmosfera 
jocului în deplasare. „Dacă la an-

TRAGEREA EXCEPȚIONALĂ PRONOEXPRES DIN 5 NOIEMBRIE 1972
atribuie în număr NELIMITAT '

BANI, AUTOTURISME Șl EXCURSII
Participarea se face pe bifete de 3 lei, 6 lei și 15 lei varianta. Variantele de 15 lei vă dau dreptul 

de participare la toate extragerile cu mari șanse de cîștig

AZI, ULTIMA ZI PENTRU PROCURAREA BILETELOR!

— Cu postamentul ăsta, cu n 
pic de Șansă, poate reușesc să mă 
urc IU 

sență lungă, cauzată de boală), șl 
eventuala lui integrare în echipă. 
Mulțumită de comportarea lui, con
ducerea tehnică ii vizează totuși 
pentru meciurile viitoare, preferind 
o readaptare progresivă a talenta
tului înaintaș. Deocamdată, Tiberiu 
Bone a rămas la formula : Nagel 
(Solyom) — Sollosy, Toth (Un- 
chiaș), Ispir, Czako — Orza (Va- 
radi), Boloni — Fazekaș, Nagy, 
Mureșan, Hajnal.

Dinamo a avut în pregătire une
le dificultăți obiective, cauzate de 
selecționarea a cinci titulari ai săi 
(Lucescu, Dumitrache, R. Nunweil- 
ler, Deleanu, Dobrău) pentru me
ciul cu Albania. Nelu Nunweiller 
i-a urmărit personal pe „absenți” 
în meciurile de verificare ale re
prezentativei, și, bineînțeles, în în- 
tîlnirea internațională de duminică. 
Restul echipei, cu întăriri din a- 
fară, a disputat un meci cu F. C. 
Guarani (Brazilia), scor 0—0, iar 
duminică, Dinamo a jucat cu Pe
trolul, Ia București. După toate 
probabilitățile formația va fi ur
mătoarea : Constantinescu — P. 
Nicolae (Cheran), G. Sandu, Dobrău, 
Deleanu — Stoenescu, R. Nunweil
ler — Lucescu, D. Popescu, Dumi
trache, Fl. Dumitrescu. Dinu mai 
are o etapă de suspendare.

UN DUEL INTRE DOI MARI 
„TIMONIERI". Meci foarte dificil 
pentru bucureșteni. O oarecare sur- 
menare s-a acumulat în mușchii se- 
lecționabililor, dar fosta lideră își 
vinde întotdeauna scump pielea. 
A.S.A., cam datoare suporterilor ei 
în acest sezon, va încerca la rîn- 
du-i totul pentru o reabilitare. (ION 
CUPEN).

trenamente ne-a preocupat îmbu
nătățirea jocului apărătorilor, ne-a 
declarat antrenorul Mircea Dridea, 
asta nu înseamnă că la Reșița vom 
pune accentul pe apărare. Dimpo
trivă"... Petroliștii au plecat, cu 
autocarul, vineri după-amiază spre 
Reșița. Antrenorul Ilie Oană va 
efectua unele modificări doar în li
nia de înaintare, care va arăta 
astfel: Grozea, Ion Constantin, O- 
prișan.

GAZDELE VOR VALORIFICA 
AVANTAJUL TERENULUI ? La 
prima vedere, se pare că da. Elevii 
antrenorului Reinhardt au atins o 
formă bună și vor impune un ritm 
vioi jocului, iar cvartetul ofensiv 
dorește să arate susținătorilor că 
sînt în stare și în meciurile oficia
le să străpungă apărările adverse. 
La rîndul lor, oaspeții sînt deciși 
să răspundă cu aceleași argumente. 
Deci, se prevede un joc deschis, 
spectaculos. (POMPILIU VINTILA).

C. f. R. - U. T. A.

REZULTATELE DIN ULTIMELE 
TREI CAMPIONATE ; 1969/1970 ;
1—0 și 2—6 ; 1970/1971 : 2—2 și 
0—3 ; 1971/1972 : 0—0 și 0—4.

ANTRENAMENTE, FORMAȚII 
PROBABILE. U.T.A a urmat în 
această săptămînă un program 
obișnuit de pregătire, în cadrul 
căruia, însă, jucătorii săi au avut 
de trecut și testul Cooper.

Joi dimineața, echipa arădeană a 
plecat spre Cluj, oprindu-se, însă, 
în drum la Mediaș, unde după- 
amiază a susținut un joc amical 
cu formația locală Gaz metan, în
cheiat la egalitate: 2—2. Ieri, la 
ora prînzului, U.T.A. a sosit la 
Cluj. Formația probabilă pentru 
partida cu C.F.R. : Vidac — Bi- 
rău, Pirvu, Pojoni, Popovici — Pe- 
tescu, Broșovșchi — Axente (Sima). 
Domide, Kun, Condruc.

C.F.R. Cluj a susținut miercuri 
un joc de verificare în compania 
formației Tehnofrig, pe care a în
trecut-o cu 7—0. Feroviarii au do
vedit o vervă ofensivă deosebită, 
care-i face să privească cu opti

f. C. ARGEȘ - SPORI CLUB

REZULTATELE DIN ULTIMELE 
TREI CAMPIONATE. 1969/1970 : 
2—2 și 0—0 ; 1970/1971 : 0—3 și
4—1 ; 1971/1972 : 1—4 și 3—1.

ANTRENAMENTE, FORMAȚII 
PROBABILE. Pentru argeșeni, par
tida înseamnă, în primul rînd, ten
tativă pentru cucerirea celor două 
puncte, apoi, repetiție generală îna
intea returului cu Real Madrid. 
Suita antrenamentelor efectuate zil
nic de FI. Halagian, intercalate cu 
cele două amicaluri (cu Steagul 
roșu și Metalul București) au vizat 
firește rezolvarea multor probleme 
ale apărării imediate, ale construc
ției jocului la mijlocul terenu
lui și, mai ales, s-a urmă
rit sporirea eficienței liniei ofen
sive. în partida cu metalurgiștii 
bucureșteni au fost încercate două 
formule de vîrfuri de atac : DO
BRIN — TROI și DOBRIN — KAS- 
SAI. A doua a dat multă satisfac
ție sub aspectul omogenități* și 
eficacității ; Kassai, omul care îm
bracă pentru prima oară, într-un 
meci oficial, culorile argeșenilor, a 
marcat două goluri spectaculoase. 
Băcăuanii au urmat și ei un riguros 
program de pregătire axat pe par
ticularitățile jocului în deplasare. 
Amicalul disputat joi la Tîrgoviște 
în compania divizionarei B Metalul 
(0—0) a dat posibilitate celor doi 
Rădulești să pună la punct tactica 
adecvată a echipei lor. Două nou
tăți : Ghiță reapare în poarta echi
pei ; Sinăuceanu s-a reîntors de la 
Buh uși și nu este exclus ca el să 
fie folosit pe parcursul partidei. 
Pentru atac mai sînt în evidență 
Băluță și Florea. 

DE AICI SE REIA DIVIZIA A
1. FARUL 8 5 1 2 7— 8 11
2. Steaua 8 4 2 2 18— 8 10
3. Steagul roșu 8 4 2 2 12— 3 10
4. C.F.R. 8 5 0 3 9— 6 10
5. Dinamo 8 4 2 2 12— 9 10
6. Jiul 8 4 2 2 13—12 10
7. Univ. Craiova 8 4 1 3 17—14 9
8. U. T. A. 8 4 1 3 14-12 9
9. Sport Club Bacău 8 4 1 3 13—11 9

10. Petrolul 8 3 2 3 4— 6 8
11. „U" Cluj 8 3 1 4 8—17 7
12. F. C. Argeș 8 2 2 4 16—14 6
13. A. S. Armata 8 3 0 5 17—20 6
14. Rapid 8 1 3 4 3— 6 5
15. C.S.M. Reșița 8 2 1 5 8—14 5
16. Sportul studențesc 8 1 1 6 9—20 3

mism și meciul de campionat cu 
U.T.A., deși în lotul lor se semna
lează cîteva indisponibilități. Szoke 
— care a suferit o întindere — nu 
va putea juca duminică. în schimb, 
se speră în recuperarea lui Petres
cu (traumatism la un picior) și 
Adam (ușoară întindere). Pentru 
mîine, se anunță următoarea for
mație probabilă : Gadja — Lupu, 
Dragoniir. Penzeș, Roman — M. 
Bretan, Cojocaru, Vișan — Țegean, 
Adam, Petrescu.

AVANTAJUL TERENULUI POA
TE FI HOTARÎTOR. După cele 
trei victorii consecutive obținute 
în campionat, U.T.A. a venit cil 
un moral ridicat la Cluj, unde a 
evoluat aproape întotdeauna destul 
de bine, nefiind învinsă de C.F.R. 
în ultimele două ediții de campio
nat. Dar nici formația feroviară nu 
mai este acum aceeași din anii 
trecuți. în consecință, la Cluj se 
anunță un meci foarte disputat, în 
care avantajul terenului ar putea 
fi — totuși — hotărîtor. (CON
STANTIN FIRĂNESCU).

DEMBROVSCHI — Va fi Dobrin 
din meciul cu Real, sau va fi Do
brin din meciul cu Albania ? Pen
tru noi... aceasta-i întrebarea !!!

Desene de S. NOVAC

ANTICIPĂRI ? Un meci echili
brat (fiecare echipă are același nu
măr de puncte cucerite în întîlni- 
rile directe din ultimele trei cam
pionate) în care hotărîtor va fi 
duelul indirect Dobrin — Dem- 
brovschi, puterea de penetrație a 
lui Kassai și Rugiubei, ca și decizia 
lui Ghiță, portarul care este capa
bil să dezarmeze pe orice atacant 
cu simțul golului. (STELIAN TRAN- 
DAFIRESCU).



TENISMENII ROMÂNI VOR Fl PREZENȚI
LA AL 23 lea START AL CU P El EU ROPE N E

• 77-72 noiembrie, la Copenhaga: DANEMARCA — ROMÂNIA

Sfirșitul săptămînii viitoare este 
marcat de un notabil eveniment in 
lumea tenisului. Echipa României 
debutează în tradiționala competiție 
europeană pe teren acoperit, dota
tă cu „Cupa regelui Suediei". Este, 
de fapt, un campionat continental 
„indoor", care desemnează în fie
care iarnă, sub cupola sălii, cea 
mai bună echipă europeană. Star
tul în actuala ediție, a 23-a, a f<»t 
dat în ultimele zile ale lunii pre
cedente, iar linia de finiș va fi 
trecută în prima decadă a lui de
cembrie.

Meciul de debut al echipei ro
mâne se face în condiții de depla
sare, avînd de înfruntat — în zilele 
de 11 Și 12 noiembrie — reduta
bila formație a Danemarcei, pe te
renul acesteia, la Copenhaga. Jucăm 
în compania unei formații care a 
făcut istorie în prezenta competiție, 
tenismenii danezi fiind specialiști 
ai jocului de sală. Iată deci o sar
cină grea pentru echipierii repre
zentativei noastre, care — așa cum 
se știe — se prezintă fără prime
le sale rachete, Ilie Năstase și Ion 
Țiriac, reținuți de finalul unei alte 
competiții de prestigiu, turneele 
pentru Marele Premiu — F.I.L.T. 
Vom fi reprezentați de jucători din 
al doilea eșalon, în frunte cu ac
tualul deținător al titlului național, 
Viorel Marcu, alături de alțj tineri 
coechipieri.

Fiindcă am spus că danezii sînt 
cotați printre specialiștii competi
ției „indoor" europene, ar trebui 
să creionăm, în succinte linii, date 
privind istoria sa. A fost creată 
în anii din preajma celui de al 
doilea război, din inițiativa acelui 
monarh suedez îndrăgostit de te
nis, regele Gustav ai V-Iea. Acesta 
•— cunoscut în lumea sportului alb 
ca faimosul „Mister G" — a fost 
el însuși jucător și a încrucișat 
mingile peste fileu cu aproape toți 
marii tenismeni ai vremii, chiar și 
cu cei români, avînd cuvinte de 
apreciere pentru jocul lui C. Tănă- 
sescu și C. Caralulis, de pildă.

turul I
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ÎN 22 DE EDIȚII...

...ale Cupei europene de tenis, 
trofeul a fost deținut de urmă
toarele reprezentative de țari : 
Danemarca de 6 ori, Suedia — 
6 ; Anglia — 4 ; Franța — 3 ; 
R.F, a Germaniei, Cehoslovacia și 
Italia — cîte o dată.

La primele sale ediții — începînd 
din 1937 — au participat numai 
echipele din țările scandinave, ele 
singură fiind doritoare de a-șj dis
puta întîietatea în condițiile teni
sului de sală, puțin răspîndit pe 
atunci în Europa. Trofeul — cu
noscutul „King’s Cup" — a fost 
pierdut în timpul războiului, tre
buind să fie înlocuit la prima edi
ție postbelică, cea din 1952. cînd 
es e consemnat al doilea start al 
competiției. Și în edițiile următoa
re. tenismenii nordici și-au afir
mat superioritatea, ei fiind cei mai 
b:ne acomodați cu jocul pe parchet, 
unde-și desfășurau timp îndelungat 
activitatea, în lunile de iarnă. Ast
fel. au fost consemnate victoriile 
repetate ale echipelor Danemarcei 
Și Suediei, aceasta din urmă be
neficiind în al 6-lea deceniu de o 
formație excelentă, în frunte cu 
ași de talia lui Sven Davidson, Ulf 
Schmidt și Jan Erich Lundquist. 
Dar danezii au întrerupt, în 1962. 
o lungă serie de victorii suedeze, 
aiiniind faimoasa lor echipă a fra
ților Torben și Jorgen Ulrich. Mai 
aproape de anii noștri. trofeul a 
început-să circule mai mult, odată 
cu mărirea numărului de competi
tori. pe lista campionilor înscriin- 
du-se țări din Europa centrală și 
cea meridională.

Ultima ediție a Cupei europene 
a fost cîștigată de tenismenii ita-
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lieni. Tn turneul final
pe teren propriu, la Ancena. eci pa. 
peninsulară compusă dia Admaec 
Panatta și 
dispus pe rind de format:.ie Ce
hoslovaciei 
Hrebec) și
J. Gisbert). La actuala ed-Ție. 
pa campioană se prezintă —să ca 
un handicap din start. PanaBa 
fiind accidentat și este pc 
babil ca el să reintre, chiz 
citirile din etapele următ

Sistemul de disputare al 
tiției este asemănător cei 
„Cupa Davis" i se jtacă 4 
de simplu și un dublu, ta 
întîlnire. Bineînțeles, joruriue 
eliminatorii. Echipele sem. £ 
vor fi reunite — ca la fce-
cută — pentru nu tones Cue 
tot eliminatoriu, tn care ae jena 
numai cîte trei mecturt C smpiu 
și 1 dublu).

La actuala edilte s-ap f=stms 17 
echipe. Ele au fast tepăt te — dxii 
grupe valorice, prtma c sputî-H «c 
tur supl mentar. asa -um se poahe 
urmări din tabelul de se; rus. Ca
lificată direct prntre 
este Spania, care cr-ns^euxl Ssr-- 
neul final — intre T ti M tee»- 
br:e — la Madnd. Aar a
trecut fără vreo surprtzâ. fmb- 
tele in tried ta rlndaș ert pe =e 
care-șj vor disputa xfz - _)e de fi
nală. unde ech-pa Rrzrf—et es'e 
inclusă direct, și Angita s-a c»S- 
ficat fără joc. prin neprezee-are* 
formației Olandei De ->tat. pura 
performanță a ecb-pei Urtcare- Jca 
S. Barany. P. Szoefce și B. Taroaăl 
care a eliminat 3e'z.a_ > 3ruxeLes 
Redutabile rfnt ș: echipei* Cet»- 
slovaciei (cu toată absenta ttă 
des). Franței. RF G. și Speme. 
Ultima — eu noca «ea Bytes B:r-t 
— poate aspira li recucertreu 
supremații mai de «auft apuse

Așadar, peste cfîeva xue. Zz.L~i 
reprezentativă a Rtculn et va 
startul într-o întrecere de fmanou- 
să tradiție. așt< 
iubitorii tenisul

Nicola Ehetr

(cu V. Zecr.uc 
Spaniei OL Orantes

NĂSTASE A FOST ÎNVINS DE GORMAN!
PARIS, 3 — Joi spre vineri, 

după miezul nopții, turneul inter
național de tenis din sala „Pierre 
de Coubertin" și-a încheiat faza 
optimilor de finală. Ultimii califi
cați în „sferturi" au fost Stan 
Smith și Jan Kodes, care comple
tează astfel lista celor opt tenis
meni care asaltează dreptul de a-și 
disputa semifinalele marii compe
tiții.

Ca și In precedentele sale parti
de, americanul Smith a avut un 
start greu, de data aceasta în fața 
francezului Georges Goven. Dar, 
la fel ca și altă dată, favoritul nr. 
2 al turneului și-a revenit după 
pierderea primului set. cîștigînd 
in final : 3—6, 6—3, 6—1 pentru 
Stan Smith. Dificultăți a avut și 
Jan Kodes, in partida sa cu penul
timul reprezentant al gazdelor, 
campionul național Francois Jauf- 
fret Asul cehoslovac a cîștigat 
<tapâ un tie-break în setul doi : 
6—4. 7—6. Astfel, francezii vor a- 
rea un singur jucător în „sferturi", 
pe tînărul Patrice Dominguez (21 
ani).

Ș- iată, deci, cum arăta tabloul 
sferturilor de finală, înaintea după 
amiezii de vineri (n.r. ieri), în or
dinea capilor de serii : Năstase (1) 
— Gorman (8), Gimeno (4) — Con-

nors (5), Kodes (6) — Philips 
Moore, Dominguez — Smith (2). 
După cum se poate vedea, a doua 
jumătate a tabloului este mai pu
țin pigmentată cu fdvoriți, Smith 
și Kodes avînd partide mai ușoa
re.

Tot în noaptea trecută, s-au în
cheiat și ultimele întîlniri din 
„optimile" probei de dublu. Re
zultatele : Țiriac (România), Con
nors (S.U.A.) — Spear (Iugoslavia),

Philips Moore (Australia) 6—3, 
2—6, 6—4 ; Barthes, Jauffret (Fran
ța) — Barany, Szoeke (Ungaria) 
7—6, 6—3.

La închiderea ediției, primele re
zultate ale sferturilor de finală : 
Gimeno — Connors 4—6, 6—4, 6—4; 
Nodes — Phillips Moore 4—6, 6—4, 
6—1. In penultimul meci al serii 
Năstase a fost invins de Gorman: 
6—3, 6—7, 3—6.

LOTUL 
RUGBY
R.F.G 
BUCUREȘTI

•»

3 (Agerpres) —
mai anunțat, la 12

LEIN CONDUCE ÎN TURNEUL DE ȘAH DE LA NOV! SAD
BELGRAD 3 (Agerpres) — După 

disputarea a nouă runde, în tur
neul internațional de șah de la 
Novi Sad continuă să conducă ma
rele maestru sovietic Lein cu 7l/i 
puncte, urmat de Benko (S.U.A.) 
și Pianinei (Iugoslavia) — ambii 
cu cîte 6 puncte și cîte o partidă 
întreruptă, Ivkov (Iugoslavia), 
Lengyel (Ungaria) — 5i/2 puncte, 
Radulov (Bulgaria) — 4‘/i (1)
puncte etc.

In runda a 9-a, Pianinei l-a în
vins pe Marjan. Lein a remizat 
cu Byrne, rezultat consemnat și în 
partida Masici — Lengyel. Celelal-

te partide, printre care și cea din
tre Radulov și Benko, s-au între
rupt.

MUNCHEN, 
După cum s-a 
noiembrie, la București, se va dis
puta meciul internațional de rugby 
dintre reprezentativele României 
și R.F. a Germaniei.

în vederea acestei întîlniri, fede
rația vest-germană de specialitate 
a selecționat un prim lot de 18 
jucători : Lange, Wohler, Kreisch, 
Hoppe, Kotte, Dreyer, Seligmann, 
Erdmann, Nowack, Doerr, Haeger, 
Heller, Koerkel, Pfisterer, Tip- 
pmann, Boenning, Sammet și Gru
ber.

ES3EJ

SEMIFINALELE C.C.E.-UN NOU TEST DIFICIL
PENTRU POLOISTII DE LA DINAMO BUCUREȘTI

sou In centru! a- 
campionilor euro- 
cheiaîe întrecerile 

Tțxs o. 'Caa, poloișiii 
no Bjc-ureșt, !ș> îndreap- 
preocupările spre evolu- 

japortantâ compe- 
tpeicc de ciub de pe con-

cei ce se va desfășura
Kroner si coeehi- 

or tret-ii sâ înfrunte pe 
eLgr*d. cea mai bună 
efiub din Europa, pe 

■ Hilversum. campioana 
clubului gazdă, 

ttelm în timp ce in 
rece; se vor întrece 
loscova. Ethnîkos Pireu, 
L-:-ca șj O.S.C. Buda-

pesu.
Ce valoere au viitoarele 

sare aJe teanx-uluî dinamovist ? 
Fartuasi fc» a cărui alcătuire intră 

o -T.-/ agcslavi (Jankovici,

adver-
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39 DE ECHIPE PREZENTE 
LA EDIȚIA 1972-1973

A C.C.E. DE VOLEI
O nouă ed.ție a preșt:g. oase: 

competiții volei balistice „Cupa cam
pionilor europeni" se află în pra
gul startului, 39 de echipe mascu
line-și feminine din 21 de țâri, care 
au cucerit titlu! în campionatele 
interne, se pregătesc intens pentru 
â avea o comportare cit mat ono
rabilă în această competiție ce de
semnează pe cea mai bună echipă 
de club din Europa. înainte de a 
prezenta noua ediție, este bine să 
amintim că printre laureatele ,,Cu
pei" s-au numărat și două formații 
românești î DINAMO și RAPID.

Cea mai numeroasă participare 
o consemnăm în disputa mascul iriăj 
21 de formații. Dintre acestea. însă, 
zece vor trebui să susțină parti
dele preliminare, avînd în vedere 
valoarea mai scăzută în compara
ție cu celelalte competitoare. In 
această grupă au fost incluse ASKO 
Viena (Austria). Aris Bonnaweg 
(Luxemburg). Rea] Madrid (Spania), 
Spada Academica Ziirich (Elveția), 
Hapoe] Hamifratz (Israel), SK Li- 
dingo (Suedia), M UC. Montpellier 
(Franța), IETT Genclik Kulubu (Tur
cia), Universite Munster (R.F.G.) și 
campioana Greciei. Formațiile men
ționate se vor întîlni în meciuri 
tur-retur în perioada 12—19 noiem
brie, urmînd ca învingătoarele să 
se califice în turul a] II-lea.

Desigur, cele mai valoroase echi
pe iau startul abia în turul al doi
lea, ale cărui prime întîlniri sînt 
programate la XO decembrie. Așa 
cum este deja cunoscut, țara noas
tră va fi reprezentată de formația 
DINAMO BUCUREȘTI. Sorții au 
decis ca în acest tur ea să se afle 
față în față cu campioana U.R.S.S., 
Ț.S.K.A. MOSCOVA. Fără îndoia
lă, învingătoarea din această par
tidă va avea posibilitatea să se

Imagine din ultima partidă Dinamo — Rapid, desfășurată în cadrul tur
neului final al campionatului național

Despre Comportarea rugbyștilor 
români în recentul turneu între
prins în Anglia, presa de peste ho
tare a scris la vremea potrivită 
numai în termeni laudativi. Iată 
că, în ultimul număr al prestigioa
sei reviste „MIROIR DU RUGBY", 
problema reluării contactelor din
tre rugbyul românesc și 
glez, precum și aprecieri 
modului cum au jucat 
noștri, fac obiectul unui nou arti
col, semnat de cunoscutul cronicar 
Jean Denis, sub titlul „România 
a cîștigat disputa cu Anglia".

După ce prezintă împrejurările 
care au favorizat reluarea, după o 
întrerupere de 16 ani, a întîlnirilor 
rugbystice dintre echipe din Româ
nia și Anglia, autorul precizează : 
....Această vizită nu a rămas fără 
urmări, de vreme ce cronicarii și 
conducătorii (n.n. rugbyului englez) 
au fost în unanimitate plăcut im
presionați de performanțele româ
nilor. Aceștia au repurtat două vic
torii, cucerind publicul printr-o 
dorință nedisimulată de a practica 
un joc complet". Făcînd această 
afirmație, publicistul francez nu 
uită să precizeze că ....aceiași ro
mâni, la 26 noiembrie, se gîndesc 
să evite înfrîngerea în fața XV-lui 
Franței, care la Beziers în 1971 a 
fost învingător".

în continuare, se subliniază că 
românii au învins o echipă care 
— datorită succeselor anterioare

cel en- 
asupra 

sportivii

în fața unor puternice team-uri 
— se credea învingătoare sigură : 
Cornwall. „In prezența lui Alex 
Lewis, conducătorul echipei An
gliei în recentul turneu victorios 
în Africa de Sud — scrie revista — 
România realizează un scor exce
lent (18—3), înscriind două încer
cări transformate și două lovituri 
de pedeapsă". în sfîrșit, la Tor
quay, chiar dacă au părăsit tere
nul învinși, oaspeții au „marcat 
trei încercări, iar adversarii lor 
doar una". Amănunt, desigur pre
țios. Remarcînd că în echipa româ
nă — alături de nume consacra
te — au apărut și altele noi, care 
au avut un aport deosebit, autorul 
articolului notează : „ne gîndim in 
special la Bărgăunaș, Marica și 
Pavlovici".

Referindu-se la învățămintele 
ce trebuie reținute, cronicarul 
francez afirmă : „In acest turneu, 
Viorel Moraru a înregistrat un a- 
mănunt esențial: forța englezilor 
la regrupări". Este, astfel, scos în 
evidență faptul care a determinat 
superioritatea Angliei în fața Noii 
Zeelande în 1971 și că neglijarea 
acestui capitol se află la baza de
clinului echipei Franței în recen
tele ediții ale „Turneului Națiuni
lor".

Arătînd, în finalul articolului, că 
România dorește să întrețină rela
ții permanente la nivel de cluburi, 
cu rugbyul britanic, autorul scrie: 
„Așadar, noi fiu ne mai mirăm că 
s-a solicitat pentru viitor ca XV-le 
român să întîlnească XV-le se
cund al Țării Galilor, Scoției și 
Angliei. Un important pas a fost 
făcut spre o recunoaștere univer- 
sală".

Sandici, Markovici, Perisici, Maro- 
v ci, Rudici și Belamarici), a cu
cerit de 4 ori trofeul continental, 
iar recent, la Atena, s-a clasat pe 
primul loc în grupa preliminară, 
cîștigînd toate cele 6 meciuri sus
ținute. Den Robben (1970), învingă
toare a grupei de la Utrecht și 
S.K.S. Stockholm (1971), calificată 
la Atena, au fost finaliste în ulti
mele două ediții ale Cupei. Sînt 
cărți de vizită ce recomandă cu 
prisosință aceste formații, Ce concu
rează cu șanse egale, alături de Di-

numere o- — —t e pc .7C.t 
late la Trofe-u. ;:r.lnd ses=a de 
ordinea de pe tabJoa. Sâ precjâaa 
că, conform regu.azirettL-x. re.e 
opt echipe rămase in rocnpet-țje 
vor disputa sem:fteaieJe Ca *. W 
și 11 februarie) în două grupe de 
cite patru echipe, urmînd ca po- 
mele două clasate să participe la 
turneul final (16, 17. 18 martie) care 
va desemna pe noua camțx-oază eu
ropeana- In rest, ana.txtnd szh^ația 
d:n prima parte a tabloului, rele 
mai mar; șanse de a intra in semifi
nale le au Zeror Zbrojovka Brc» 
(Cehoslovacia), Resovia (Potoaia), 
S C. Leipzig (R-D-G.k a patra echi
pă urmînd a fi desemnată de Iu
tii ni rea dintre Ljpesxi Dozsa Bu
dapesta (Ungaria) și ȚSK.A. Sofia 
(Bulgaria), foarte dificilă pentru am
bele formații. In partea noastră de 
tablou, credem că GS. Edizioni 
Panini (Italia), AMVJ Amsterdam 
(Olanda) și Ruda Hvezda Fraga 
(Cehoslovacia) au prima șansă in 
partidele ce Ie vor susține cu echi
pele calificate In urma prelimina
riilor. Așadar, pentru competiția 
masculină meciurile Dinamo Bucu
rești — Ț.S.K.A. Moscova și Ujpesti 
Dozsa Budapesta — ȚS.K.A. Sofia 
constituie principalele puncte de a- 
tracție.

Și în întrecerea rezervată fete
lor, o serie de echipe vor trebui 
să susțină partide preliminare pen
tru a se califica tn turul următor 
al competiției. Cinstea de a ne re
prezenta, revine voleibalistelor de la 
RAPID BUCUREȘTI, calificate, 
deja, în turul al doilea, în care 
vor întîlni la 3 și respectiv 10 de
cembrie pe Hapoel Hamapil (Is
rael), avînd indiscutabil prima șan
să. De altfel, disputa fetelor oferă 
puține partide echilibrate, învingă
toarele fiind ușor previzibile. De-

Jzxă:o-ii is !a Ruda Hvezda Praga se anunță printre favoriții întrece
rilor cin «Cupa campionilor europeni", tn imagine, voleibalistul Tresnak 

surprins intr-o spectaculoasă acțiune de apărare
Lnătoarea titlului în ediția prece
dentă, Dinamo Moscova, are ca ad
versară pe cîștigătoarea dintre 
O.MV Blau Gelb (Austria) și cam
pioana Luxemburgului, campioana 
R.D Germane va juca cu Detry 
Haga (Olanda), Misia Cracovia (Po
lonia) cu învingătoarea dintre echi
pele din Turcia și Grecia, în Ta- 
tran Fraga (Cehoslovacia) cu Uni
versity Basel (Elveția) sau Varna- 
mo Frisksport-Klub (Suedia). Mai 
echilibrate ni se par a fi doar me
ciurile Nimse Budapesta (Ungaria) 
— Levski Spartak Sofia (Bulgaria), 
G. S. Fini (Italia) — ASPTT Mont
pellier (Franța) și cele dintre cam

pioanele Belgiei și R.F. a Germa
niei.

Formațiile învingătoare se vor 
califica în turul al III-lea, care va 
avea loo între 14 și 21 ianuarie, 
urmînd ca ultimele patru echipe 
rămase în competiție să dispute 
un turneu final programat la 9, 
10 și 11 martie.

Desigur, ațît Dinamo, cît și Ra
pid, au posibilitatea de a se nu
măra printre protagonistele acestei 
ediții a „Cupei campionilor euro- 
peni“, avînd în vedere buna pre
gătire și loturile de care dispun.

Emanuel FÂNTANEANU

namo, pentru primele două locuri, 
ce oferă dreptul de participare în 
turneul final.

în acest context, misiunea repre
zentanților României în „C.C.E." se 
anunță dificilă. Dinamoviștii vor 
întîlni la Stockholm echipe omo
gene, cu stiluri de joc diferite, care 
în întrecerile precedente au dovedit 
o bună formă sportivă. Cu atît mai 
mult este de 
Caro] Corcec 
care alcătuiesc 
lotul foștilor 
cea mai mare 
puținele zile ce le-au mai rămas 
pînă la plecarea în capitala Sue
diei (10 noiembrie). Novac, Mihăi- 
lescu, mai tinerii lor coechipieri 
D. Popescu, Rus, Nastasiu, Lazăr, 
M. Popescu, Frîncu, ca și cei doi 
talentațj portari Frățilă și Huber, 
ambițioși cum Ii cunoaștem, ne-au 
dovedit nu o dată că printr-o to
tală dăruire In jocul care i-a con
sacrat el pot obține rezultate din
tre cele mai valoroase. La Londra, 
de pildă, dinamoviștij au condus 
In permanență echipa celor 6 olim
pici sovietici (T.S.K.A.), campioni 
la Milnchen, și noi credem că per
formanțe asemănătoare le vor fi la 
îndemînă și In bătălia viitoare de 
la Stockholm.

dorit ca antrenorul 
și cei 13 jucători 
în momentul de față 
campioni să acorde 
atenție pregătirii în

Adrian VASILIU

MOSCOVA 3 (Agerpres). — Re
prezentativa de hochei pe gheață 
a U.R.S.S. a plecat spre Finlanda, 
unde va susține două jocuri ami
cale cu selecționata țării gazdă. 
Primul meci se va desfășura la 
4 noiembrie la Tampere, iar în- 
tîlnirea revanșă va avea loc, o zi 
mai tîrziu, la Helsinki.

Din lotul antrenat de fostul in
ternațional Vsevolod Bobrov fac 
parte următorii jucători : portari: 
Vladislav Tretiak, Viktor Zinger și 
tînărul Aleksandr Sidelnikov; 
fundași: Aleksandr Gusev, Vladi- 

Lutcenko, Viktor Kuzkin,

DISENSIUNI IN COMMONWEALTH-UL SPORTIV
Tentativele regimului rasist din 

Republica Sud-Africană de a se 
infiltra din nou în arena sportivă 
internațională se lovesc, în conti
nuare, de o opoziție fermă pe toa
te meridianele. Iată ce scrie coti
dianul „SOVIETSKI SPORT" din 
Moscova asupra acestui subiect, 
într-un recent articol:

„Se preconizase ca, pentru vii
toarea ediție a Jocurilor Common- 
wealth-ului, pistele de tartan să 
fie asamblate în trei culori : roșu, 
verde și galben. în concepția or
ganizatorilor aceste culori simboli
zează unitatea țărilor participante 
la întrecere. în realitate, cu toate 
gesturile simbolice, în ciuda tar
tanului colorat — cu care a fost 
amenajat, încă de acum doi ani, 
stadionul din Edinburgh, unde a 
avut loc ultima ediție a acestor 
Jocuri — în lumea comună a spor
tului britanic nu s-a dezvoltat, de 
atunci încoace, nici un fel de prie
tenie sau colaborare.

încă de pe atunci, se pusese 
destul de acut problema participă
rii la aceste Jocuri a mal multor 
țări africane și asiatice care aver
tizaseră că nu vor veni la Edin-

Aleksandr Ragulin, Ghenadi Țîgan- 
kov, Iuri Liapkin, Iuri Șatalov și 
Valeri Vasilev ; atacanți : Valeri 
Harlamov — Vladimir Petrov — 
Boris Mihailov ; Aleksandr Iaku- 
șev — Vladimir Șadrin — Iuri 
Blinov ; Alexandr Bodunov — Via- 
ceslav Anisin — Iuri Lebedev. Ca 
rezerve, figurează 
Viktor Șalimov și 
tin.

Odată cu primă 
făcut deplasarea și selecționata de 
juniori a U.R.S.S. care, la rîndul 
ei, va susține două partide cu for
mația similară a Finlandei.

tinerii hocheiști 
Serghei Kapus-

reprezentativă a

burgh dacă guvernul britanic con- ** 
tinuă să mențină relații cu repre
zentanții regimului rasist din Re
publica Sud-Africană. în fapt, era 
vorba de turneul reprezentativei 
sud-africane de rugby, „Spring
boks", care — sub presiunea pro
testelor generale — a fost nevoită 
să renunțe la vizita în insulele 
Albionului.

Intre timp, lucrurile nu s-au 
schimbat de Ioc, așa îneît comen
tatorii sportivi britanici au început 
să afirme că viitoarele Jocuri ale 
Commonwealth-ului sînt serios a- 
menințate. Jocurile urmează să se 
desfășoare în 1974 în Noua Ze- 
elandă, dar rasiștii sudafricanl 
vor să-și trimită — tocmai atunci 
— echipa de rugby în îndepărtata 
insulă.

In Noua Zeelandă funcționează, 
Insă, o serie de asociații care mi
litează împotriva discriminărilor 
rasiale și care, bucurînduse de 
sprijinul masiv al populației, au 
declarat că se vor opune prin 
toate mijloacele la evoluția forma
ției „Springboks" pe pămîntul lor. 
Pe de altă parte, mai multe țări 
africane și asiatice au făcut cu
noscut guvernului neozeelandez 
că, în cazul că va sprijini turneul 
rugbyștilor sudafricani, să nu mai 
conteze pe participarea lor la în
treceri.

Comitetul pentru lupta împotri
va apartheidului din cadrul Orga
nizației unității africane, a anun
țat oficial că, în cazul în cșre tur
neul sudafricanilor nu este anu
lat, va face uz de dreptul de a 
interzice organizațiilor sportive de 
pe continentul negru să participe 
la Jocurile Commonwealth-ului din 
1974“. — <

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
Boxerul american Benny Briscoe sa- 

langer la titlul mondial al categoriei 
mijlocie, deținut de argentinianul Ca.-los 
Monzon a declarat că nu va accepta ca 
meciul său pentru centura de campion 
al lumii să fie arbitrat de un oficial ar
gentinian. După cum se Știe, la 11 noiem
brie, la Buenos Aires boxerul american 
de culoare îl va întîlni în meci oficial 
De Monzon. Managerul Iul Briscoe a 
declarat că a propus ca partida să fie 
condusă de un arbitru englez sau mexi
can■
Concursul Internațional de ciclocros, 
desfășurat în localitatea elvețiană Wetzi- 
kon, a fost cîștigat de sportivul belgian 
Albert van Damme. învingătorul a fost 
cronometrat pe distanța de XI,750 km -u 
timpul de 54:14, fiind urmat de om pa
triotul său Norbert Dedeckere — la 13 
sec., vest-germanul Rolf Woltshohl — la 
18 sec. și elvețianul Albert Zweifel —

la 42 sec. Ciclistul elvețian Hermann 
Gretener, unul dintre favoriții cursei, a 
ocupat locul cinci. Ia 1:13 de învingător. 
■
In localitatea vest-germană Goppingen 
s-a disputat primul med dintre echipa 
locală -Frisch* și formația Italiană C.U.S. 
Verona, conttnd pentru primul tur al 
-Cupei campionilor europeni” la handbal 
masculin. Net superiori, handbaliștil 
vest-germani au obținut o victorie dară 
cu scorul de 33—S (20—3).
1
în turneul international de tenis (pro
fesionist) de Ia Goeteborg, americanul 
Jeff Borowiak l-a învins cu 6—4, 2—6,
7—6 pe compatriotul său Cliff Richey. 
O victorie importantă a obținut și tenis- 
manul pakistanez Haroon Rahim, care 
a dștlgat eu 6—2. 7—6 partida susținută 
cu americanul Bob Lutz. „Veteranul" 
australian Roy Emerson a dispus cu

6—2. 6—4 de sud-a£ricanul Cliff Drysdale. 
Rezultate înregistrate în proba de dublu: 
Emerson (Australia), Johansson (Suedia) 
— Pilid (Iugoslavia), Stone (Australia) 
5—7, 6—4, 6—4; Cox. Stilwell (Anglia) — 
Barth, Leonard (S.U.A.) 1—6. 6—4, 7—6; 
Alexander, Dent (Australia! _ Addison, 
Carmichael (Australia) 7_ 5, 7—6.■
Astăzi încep la Bruxelles întrecerile celei 
de-a 24-a ediții a campionatelor interna
ționale de călărie ale Belgiei. Competi
ția. care se anunță ca o veritabilă „re
vanșă” a concursului olimpic de la 
Milnchen, reunește la start numeroși 
campioni, dintre care amintim pe Ita
lienii Graziano Mancinelll, frații d’mzeo, 
vest-germanli Hans Gunther Winkler, 
Hartwig Steenken. Alwin Schockemohle, 
englezii Harvey. Smith, David Broome și 
brazilianul Nelson Pessoa. La întreceri 
participă și cunoscuta sportivă engleză 
Ann Moore
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