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IN ZIARUL DE ASTĂZI:

4 600 RULMENȚI PESTE PLAN ; 
25 700 000 LEI DEPĂȘIRE VALORI
CA, LA PRODUCȚIA GLOBALA, ȘI 
12 200 000 LEI, LA PRODUCȚIA- 
MARFA i 1347 000 LEI, IN PLUS, 
VALUTA LA EXPORT ȘI 8 700 000 
LEI LA PRODUCȚIA MARFA VlN- 
DUTA ȘI ÎNCASATA, iată pe scurt 
buchetul de succese al harnicului co
lectiv de muncă de la Fabrica de 
rulmenți din Bîrlad. Dacă mai adău
găm faptul că rulmenții bîrlădeni 
sînit tot mai solicitați pe piața mon
dială — ei se exportă în peste 55 de 
țări ale lumii — avem în față un 
tablou viu de muncă și iscusință, de 
inteligență și pasiune, de abnegație și 
dăruire, pictat de mălestrele pe
nele — muncitorii, maiștrii, tehnicie
nii și inginerii acestei întreprinderi 
de elită.

Vizitlnd F.R.B. — de Ia forjăVizitlnd F.R.B. — de Ia forjă la 
strungărie, la rectificare, la role, la 
scuflărie, la reparații, la colivii — ți 
pînă la montaj, rămîl impresionat de 
ritmul trepidant al muncii de atei, de 
înaltul grad de tehnicitate al utila
jelor și al produselor — rulmenții — 
de pasiunea pentru promovarea nou- 
hri, pe care o dovedește fiecare for
jor, strungar, turnător, rectificator, 
lăcătuș, electrician, tehnician sau In
giner la locul său de muncă. Ea în
demnul partidului, a secretarului său 
general, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU de a munci cu însufle
țire pentru a ridica România la ni
velul celor mai dezvoltate țări ale 
lumii, colectivul fabricii de rulmenți 
a dat un răspuns faptic i produse tot 
mai multe și de cea mai bună cali
tate, CINCINALUL ÎN PATRU ANI 
ȘI JUMĂTATE.

în acest efort comun al unui co
lectiv harnic și priceput sînt însu
mate energiile, măiestria șl efortul 
sportivilor metalurgiști — rugbițti, 
fotbaliști, atleți, voleibaliști. Oriunde 
veți merge, pe fluxul de fabricație al 
rulmenților, veți găsi. In primele rîn- 
durl, foarte mulți sportivi Iată, de 
pUdă, la „Forjă — secția evidențiată 
In întrecerea socialistă pe semestrul 
l —_ numele muncitorului Dumitru 
Nichifor, de la ciocanul de 750. arbi
tru de fotbal, este rostit cu stimă și

admirație. De același respect se 
eură și lăcătușul Maria Rainea 
component al einclsprezecelul meta
lurgist. Ea forjă tint mulți sportivi 
harnici s Ion Voi nea — atlet, Gh. Pe
tr ea — voleibalist, Gh. Tănase — an
trenor de volei, Ea „Strungărie', în 
atelierul axial, printre evidențiații 
în întrecerea socialistă se numără și 
strungarul Gh. Apostu — fotbalist în 
echipa Unirea Tricolor (div. C), iar 
la secția „Role' — Lazăr Sega — rec
tificator, este cotat ca unul dintre 
cei mai buni muncitori. In secția 
„Rectificare", acolo unde precizia de 
calcul atinge ordinul micronilor, sînt 
mulți tineri care știu că primii în 
sport trebuie să fie și primii în pro
ducție. De aurind echipa de fotbal 
a secției a cucerit „Cupa Rulmentul'. 
Succesul sportiv merge mînă-n mină 
cu cel în producție : în prima decadă 
a lunii octombrie, secția „Rectificare" 
a obținut cele mai bune rezultate in 
întrecerea socialistă, înscriind pe gra
ficele întrecerii rezultate excelente.

L-am rugat pe ing. Ion Ionescu — 
șeful secției rectificare, fost, in urmă 
cu cîțiva ani, președintele A. S. Rul
mentul Bîrlad, să ne spună care este 
aportul sportivilor în producție.

„Cind este vorba de muncă, — a 
subliniat inginerul — toți sintem rec
tificatori, călăuziți de un singur gînd : 
produse cit mai bune și mai multe. 
După orele de program, majoritatea 
dintre noi devin... fotbaliști, șahiști, 
atleți, rugbyști, luptători. Cind sin
tem sportivi, ne mindrim cu succe
sele noastre în producție — și avem 
cu ce ne mîndri, iar cind sintem rec
tificatori, ne mindrim cu cele... spor
tive. Pentru că, cel mai RECENT 
succes sportiv al rectificatorilor, este 
cucerirea .Cupei Rulmentul" Ia ftft- 
bal în cadrul campionatului nostru de 
casă, la care participă 8 echipe. Țin 
să amintesc aci numele unor sportivi 
și muncitori de cinste ca ; Ion Pa- 
padopol — rectificator, Gh. Jurcă — 
tehnicin, D. Orzan — rectificator"-.

Am încheiat „turul de orizont' prin 
F.R.B. în cea mai tînără secție, de
numită „Colivii". în atelierul de tur
nătorie l-am găsit în plină activitate 
pe maistrul principal Nicolae Rainea 
— cunoscutul arbitru internațional de 
fotbal. Acesta, împreună cu George 
Giurăscu — tehnician, punea la punct 
un dispozitiv de separare a «Lrr-i 
din zgură, inovație care va aduce fa
bricii economii anuale de peste un 
milion de lei. Si această inovație a 
lui Nicolae Rai r. ea nu este nrima 
ci... a paisprezecea. Nu sm scăpat 
prilejul să—I Întreb ce are pe agenda 
de lucru, atft In domeniul producției 
ctt și pe tărîm sportiv ?

„Ce să am — mi—a răsouns el 
prompt. Produse cit mai multe și de 
cea mai buni călită». Vizăm k< e- 
eonomii de metal prin aplicarea onor 
inovații și raționalizări prin reface
rea coeficientului de rebel. Pe lime 
sportivă, arbitraje cit mai brac*—
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MECIURI ATRACTIVE,
DISPUTE ECHILIBRATE

CLASAMWTUl 
DfYEZS A 

DUFA MECUt 
DE LA CONSTANTA

51—30). Pentru cei 
In acest domeniu, 

le la început că la 
tur-retur. In care 

s’e de obicei deci- 
rmulat de Invingă- 
IntUaire poate fi la 
- r. Prin această 
m că cele 37 de 

o „zestre* consis- 
vedem cum ar mal 

in.pi-onii României 
atlt mai mult cu 

etbalistii de la Di- 
at o pregătire bună, 
dvitate In acțiunile 
ecfzia în aruncările 
ceptional, a obținut 
M <a sută "), prin 
rtitudir.e în defer,-

sivă, unde au fost interceptate multe 
mingi. Partenerii de întrecere, din 
rlndul cărora s-au detașat nord-ame- 
ricanli Douglas (foarte greu de con
tracarat acțiunile sale ofensive) și 
Pettis (un desăvlrșit tehnician), au 
căutat să dea o replică dîrză, dar nu 
au putut face mare lucru In fața 
impetuozității echipei române condu
să in mod chibzuit de prof. Dan Ni- 
culescu. Despre evoluția scorului nu 
se poate spune mare lucru, deoarece 
Dinamo a condus permanent, iar di
ferența a crescut treptat.

Au înscris NOVAC 28, DIACONES- 
CU 17, GEORGESCU 14, DRAGOMI- 
RESCU 13, POPA 13, CHIVULESCU 
8, Cernea 2 pentru Dinamo, respec
tiv DOUGLAS 27, PETTIS 10, Lit
manens 4. Lahti 6. Ronholm 3, Sands- 
rom 2, Immonen 2, Lindholm 2. Kok- 
ko 2. Au arbitrat bine V. Ganeev 
(Bulgaria) și R. Timurcin (Turcia).

Returul va avea loc la 13 noiem
brie, în Finlanda.

D. STANCULESCU

• IERI, LA CONSTANTA, FARUL—RAPID 0-1!
£.

• CRIȘUL a devenit 
F. C. BIHOR ; este numai 
o schimbare de nume ?

pag. a 3-a.

• O rundă animafă în 
finala campionatului fe
minin de șah.

• F.I.L.T. — „Marele 
premiu" al istovirilor, — 
pag. a 4-a.

CIND EXISTĂ PASIUNE 
Șl INIȚIATIVĂ...

LA U. M. TIMIȘOARA — PRINTRE NUMEROȘII PRIETENI 
Al SPORTULUI

Dacă cineva dorește să se con
vingă ce lucruri minunate pot în
făptui mîinile harnice 
lui, dornic de sport 
aer liber, îl invităm 
Fabric, acolo un
de se află Uzine
le Mecanice din 
Timișoara.

De un an și ju
mătate salariații 
uzinelor și-au fă
cut un bun obicei 
ca după încheie
rea programului 
de lucru, să mai 
zăbovească pe te
renurile împrejmuitoare, cu cîte o sa
pă, sau o lopată în mină... Au trecut 
zile, săptămîni, luni, și iată, acum 
ei pot contempla cu bucurie și în
dreptățită mîndrie, roadele muncii 
lor, la capătul celor aproape 200.000 
de ore de muncă patriotică.

Vechile magazii din fața uzinei 
au dispărut măturate de avîntul 
oamenilor... în locul pereților de 
lemn putrezit, a răsărit o intrare 
strălucitoare, străjuită de spații 
verzi și de un „parking" vast, as
faltat, unde sute de mașini, motoci-

ale tineretu- 
mișcare-n 

cartierul
Și 
în

DIN VIAȚA

ASOCIAȚIILOR

SPORTIVE

clete, și biciclete, își așteaptă stă- 
pinii...

De-abia ai intrat, însă, pe poarta 
acestei mari uzine și în dreapta îți 

dă binețe o impu
nătoare clădire, 
care acum citeva 
luni nu exista de- 
cit în planurile 
arhitectului. Este 
noua sală de sport 
a uzinei, unde 
își dau acum 
întîlnire boxerii, 
luptătorii, voleiba
liștii; O sală splen

didă, scăldată în constelații de 
neon, cu mobilier nou-nouț, sclipind 
de curățenie. în camerele alăturate, 
izolate de sala centrală, se află să
lile de șah, cu 30 de mese, gata 
să-i primească pe cei ce-și găsesc 
o plăcută deconectare în fața „tu
relor" sau a „cailor" gata de sal
turi neașteptate...

Abia ai ieșit din acest mic palat 
al sportului și ghidul binevoitor 
nu-ți dă timp să răsufli :

(Continuare in pag. a 3-a)

URMĂTOAREA RUNDĂ A CAMPIONATULUI
DE HOCHEI LA BUCUREȘTI

în ședința biroului F.R.H. de vi
neri seara s-a hotărit ca întrecerile 
din cadrul campionatului național 
de hochei, programate inițial la 
Galați, să se desfășoare în Capitală.

Astfel, între 9—12 noiembrie vor 
avea loc, pe patinoarul artificial 
„23 August", jocurile turului II din 
grupa A a competiției.

Intre 9 și 15 noiembrie, formațiile

seria secundă își vor disputadin
primele două tururi.

Biroul federal a luat în discuție 
abaterea jucătorului Tiberiu Pop, 
care nu s-a prezentat la jocurile e- 
chipei naționale, hotărînd exclude
rea lui din lotul reprezentativ. îm
potriva acestui act de indisciplină, 
va lua, sperăm, măsurile de rigoare 
colectivul din care face parte Pop, 
Clubul sportiv Miercurea Ciuc.

începută ieri cu partida Farul — 
Rapid, a IX-a etapă a Diviziei A 
continuă azi cu celelalte 7 meciuri, 
pe care tehnicienii — aproape în 
unanimitate — le consideră foarte 
echilibrate, chiar dacă se întîinesc 
echipe situate pe poziții diferite in 
clasament.

Iată interesantul duel dintre doi 
foști lideri, Jiul și Steagul roșu. 
Deși Jiul a devenit imbatabil pe 
terenul său (3 victorii și un draw 
în 4 meciuri), totuși confruntarea 
cu formația brașoveană este dificilă 
pentru petroșăneni (lipsiți de apor
tul lui Mulțescu), pentru că oaspe
ții, e drept, au un atac neproductiv 
în deplasare (nici un gol în 4 întîl- 
nifi afară !), dar și o apărare er
metică, bine organizată, care a pri
mit doar 3 goluri în 8 partide! La 
Tg. Mureș, A.S.A. — în rîndurile că
reia va reintra Fazekaș (și-a terminat 
suspendarea) — va face clipe grele 
unui Dinamo lipsit din nou de 
Dinu, care mai are de executat o 
etapă de suspendare, dar dornic să 
reediteze — și sînt șanse — meciul 
nul din turul campionatului trecut. 
F. C. Argeș, .cu efectivul complet, 
are de trecut un hop greu : meciul 
cu Sport Club (apărare întărită prin 
reintrarea lui Ghiță și revenirea lui 
Sinăuceanu), meci care are și va
loarea unei repetiții generale în ve
derea returului cu Real Madrid. La 
Cltr C.F.R. — cu o formație su-

dată și maturizată — va îi 
fața unei U.T.A. aGată Intr- ___
care reviriment, să realizeze ceea ce 
nu Izbutește din 1970 : să-i taring 
pe arădeni (2—2ș:O—O In ulttaiel 
două partide disputate la Cluj), ia 
Petrolul cu Ion Constantin ia atac 
cu un Dincuță care și-a regăs 
șutul poate terr.oera la Reșița ze
lul echipei CSJ4. care începe să de
vină greu de depășit pe teren pro
priu.

Cuplajul din București oferă un 
joc cu tradiție, Steaua — _U“ Cluj, 
și altul așteptat cu multă curiozitate, 
Sp. studențesc — „U" Craiova. Clu
jenii speră să respecte tradiția, fă- 
cînd un joc bun contra unei for
mații aflată pe linie ascendentă, 
deși bilanțul meciurilor lor In de
plasare nu-i recomandă : 3 partide. 
3 înfringeri, 12 goluri primite, unul 
singur marcat I în ce-i privește pe 
studenții bucureș ten', întîlnirea cu

»< a.
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VOLEIBALIȘTII
DINAMOVIȘTI

LA a X-o VICTORIE
CONSECUTIVĂ!
Ieri după-amiază, în Capitală 

s-au disputat trei partide din ca
drul etapei a Vl-a a campionate
lor naționale de volei.

• în sala Dinamo, jocul dintre 
cele două echipe, masculine, Di
namo și Progresul, nu a avut is
toric, campionii țării impunîndu-se 
de o manieră categorică în mai 
puțin de 50 de minute de joc. Di- 
namoviștii, învățînd, probabil, din 
„lecțiile" anterioare (vezi finalul 
partidei cu Electra sau scorul 
strîns din întîlnirea de la Craiova), 
și-au luat rolul în serios și rezul
tatul s-a văzut... E drept, adversa
rii, jucătorii de la Progresul au 
avut poate una dintre cele mai 
slabe evoluții din actualul tur de 
campionat, ei neridlcîndu-se în 
nici un moment la valoarea evolu
țiilor cu care ne obișnuiseră. Lipsa 
din formație a antrenorului-jucător 
Horațlu Nicolau, de data aceasta 
în postura de antrenar, nu explică 
cu nimic evoluția penibilă a între
gii echipe. Scor! 3—0 (4, 1, 2) pen
tru Dinamo. A condus brigada : N. 
Beciu — C. Armășescu. (Iulian 
COSTINItJ).

• In deschiderea cuplajului din 
•ala Giulești, au evoluat echipele 
feminine „U“ București șl I.E.F.S. 
Partida a fost de un nivel tehnic 
și roectacular «ubmediocru, ambele
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4 AFIRMAREA CANOTORILOR
LA EDIȚIA JUBILIARA

(PRIMA MEDALIE

$1 TREI PREZENTE

OLIMPICĂ

IN FINALE)

POATE DEVENI PLENARA
LA J. 0. DE LA MONTREAL

Ceapura yi Tudor, avindu-l în mijloc pe cîrmaciul Lavrenschi, autorii 
primei medalii olimpice românești la canotaj academic 

Foto : Dragoș NEAGU

• U cele omi valoroase nrt'ece:i, schifiștii români au refăcut spectaculos 
„tradiționalul ' handicap olimpic • Rezultate ce depășesc condiția actuală 
a canotajului nostni • Dorința de consacrare trebuie dublată de o tactică 
adecvată • Un alt deziderat: stabilitatea echipajelor • Inaugurarea rega
telor feminine spo este șansele la meda’ii • „Aurul" olimpic și un punctaj 

suit superior

Ora. 12.15 : Sp. studențesc — Universitatea Craiova, erbitru : I. Chi
libar (Pitești)

Ora 14. : Steaua — Universitatea Cluj, erbitru : M. Băduic-scu 
(Oradea)

Și acest atac al jucătorilor de la Progresul (Dumitrescu) se va izbi de 
blocajul ermetic al campionilor (Dumănoiu și Oros), învingători ieri la un 
scor categoric Foto : Paul RGMOȘAN

formații întrecîndu-se în greșeli. 
Principala carență a celor două 
sextete a constituit-o preluarea, 
ceea ce a făcut ca foarte multe 
dintre acțiunile de atac să eșueze 
în fileu, sau în afara terenului. La 
aceasta, mai putem adăuga lipsa 
de clarviziune și de forță în atac 
a voleibalistelor de la Universita
tea, care au evoluat crispat chiar 
și atunci cind conduceau la o di
ferență confortabilă, precum și 
prea multele erori în ceea ce pri
vește pasele la I.E.F.S, Singurul

menționat merită a fi doar setul 
II — și aceasta ca o ilustrare a 
evoluției oscilante a echipelor — 
după ce „U“ a condus cu 12—3 și 
14—9 a cedat în prelungiriI Victo
ria cu 3—0 (12, 15, 8) a studentelor 
de la I.E.F.S. este meritată, ele 
manifestînd un evident plus de ex
periență. Bun arbitrajul cuplului 
A. Nedelcu — Al. Dinii.

în cel de al doilea joc, s-au în- 
tîlnit formațiile masculine Rapid 
și Electra. Scor : 3—1 (10, —10, 12, 
9) pentru Rapid. (Em. F.)

accesibile!

sportuiu 
pe Tam 
binecunt 
bridge a deb 
academic este prezers 
pe programul J.O. 
la prima ediție — 
sa răspîndire (50 
F.I.S.A.), forța de 
rilor sale au făct 
disputele schifiștii 
unul dintre capetele 
proape 150 000 de spe 
telor de canotaj reor 
testabiiă dovadă de 
ponderei sale apreciat 
jul olimpic.

în această ambianță de interes ge
neral și In cadrul unei concurențe 
record pentru stabilirea ierarhiei 
maeștrilor ramelor sau ai vîslelor. 
canotorii români au reușit — după 
cum se știe — să se afirme, califi- 
cîndu-se cu toate cele trei echipaje 
în finale (deci, punctind cu fiecare 
dintre ele) ți să cucerească totodată, 
prin schiful de 2+1 (Ștefan Tudor, 
Petre Ceapura + Ladislau Lavren- 
schi), locul III. Așadar, prima meda
lie olimpică de canotaj pentru Ro
mânia.

UN PRESTIGIOS SALT 
VALORIC

La starturile de pe canalul ultra
modern utilat de la Oberschleissheim- 
Feldmoching (comparabil, poate, nu
mai cu Bosbsan-ul olandez), s-au pre
zentat 126 de echipaje din 38 de țări, 
cea mai bogată participare 
la marea competiție.

Victoriile înregistrate sînt cunos
cute. In pașnica bătălie sportivă a 
suplelor „galere", au învins cu ace
lași scor (6—1), ca și la Mexico, vis- 
lașii și ramerii europeni (La ultimele 
două ediții ale J.O. canotorii ameri
cani n-au mai obținut nici o victorie). 
Trei titluri au revenit schifiștilor din 
R.D. Germană (2 f.c., 2+1 și 4 f.c.), 
două titluri reprezentativei C.R.S.S.

înscrisă

nplu ți 2 vîsle), 
Inul de R. F. a 
de Noua Zeelandă 
tatea câștigătorilor erau

— ca urmare a constanței rezul- 
slor superioare din ultimii ani, a 

forței si coeziunii echipelor (ne re
ferim in special, Ia ambarcațiile 
mari învingătoarei 4 f.c., 4 + 1 si 

1) sau evidențierii pregnante din 
snul recent încheiat (de exemplu 
rui vislaș sovietic Iuri Malîșev, 
atabil chiar și în fața campionu- 
mondial, argentinianul Demiddi), 
>retendenții la medaliile de argint 
bronz au fost numeroși, și lup- 

tind din răsputeri, cu ardoare pen
tru mult rivnitele trofee.

cite unul a fost 
Germaniei (4-1-1) 
(8 + 1). Dacă ma- 

previzi-

Neagoe MARDAN

(Continuare în pag. a 3-a)

PENTRU 0 „RECOLTĂ" MAI BOGATA A CANOTAJULUI NOSTRU...
români, în- 

IVI crederea pe care au căpătat-o, situarea lor în 
eșalonul fruntaș ol sehi’J«u mondial sint acum 

certitudini. Pe pista de la Oberschleissheim — 
Feldmoching se poete spune că s-a scris o pagină 
importantă din cartea conotajului nostru. Este un 
moment care trebuie folosit din plin. Românul are o 
vorbă : „Bote fierul cit e cald", lată prilejul unei 
relansări o schitului românesc, pentru obținerea — 
la viitoarea ediție a J. O. — unor rezultate pe mă
sura forței demonstrate la Miinchen. Este necesar, 
de aceea, ca in urma alcătuirii planului de perspec
tivă, cu obiective și responsabilități precise, 1973 să 
devină efectiv un sezon ol pregătirii olimpice. în 
consecință, sugerăm federației de specialitate citeva 
obiective, a căror realizare sintem convinși că vor 
duce la saltul de calitate mult dorit...

— Acordarea unei atenții deosebite procesului de 
instruire a juniorilor (anul acesta, la „europenele"

Maturizarea olimpică a canotorilor 
crederea 
acnlAnul

de la Milano, barca de 24-1 a făcut și ea un pas 
in finale), în scopul promovării celcr mai dotate ele
mente in loturile reprezentative.

— întărirea principalelor secții de specialitate (Di
namo și Steaua) pentru menținerea lor ca „rezer
voare" de bază ale lotului olimpic masculin. Concen
trarea mijloacelor materiale și de instruire este indi
cată, incă, pentru obținerea unui randament com
petitiv superior pe plan internațional, avind in ve
dere firava consistență a majorității secțiilor.

— Definitivarea din timp a echipajelor apte să ne 
reprezinte la J.O., in scopul omogenizării lor, căliriî 
în întreceri de primă mărime, obținerii stabilității in 
evoluțiile la nivel înalt și creării unei personalități 
de concurs — calitate primordială in realizarea per
formanței. Regatele de la Miinchen au demonstrat

(Continuare tn pag. a 3-a)
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OPRIȚI TIMPUL!'-Revedere după 20 de ani

DRUMEȚIND IN MUNȚII RILA Șl PIRIN
Interesanta excursie a unui grup de turiști bucureșteni in cei mai inalți masivi ai Bulgariei

acest vîrf, după
Profesori ft „elevi",

Inițiativa a pornit din grupul 
de iubitori ai drumeției de munte 
pe care i-a înmănunchiat Touring- 
Clubul existent în cadrul Casei de 
cultură a sectorului 4 din Capi
tală.

Ce-ar fi să ne petrecem conce
diul drumețind din cabană în ca
bană pe cei mai tnalți munți ai 
Bulgariei 7 Propunerea a întrunit 
21 de adeziuni fi, grație deosebitei 
solicitudini a Oficiului de Turism- 
București, iată-ne la drum!

Ajunși la Sofia în zori de zi, 
facem un scurt popas la agenția 
specializată în turism de munte 
„Turpirin". Primim prospecte, 
hărți, lămuriri și facem cunoștin
ță cu ghidul. Ne urcăm, curind, în 
autocarul ce ne va purta spre mă
năstirea Rila, care are o istorie 
de un mileniu și care se află în 
munții cu același nume, la 1157 m 
altitudine.

Vizităm străvechiul monument de 
arhitectură fast, totodată, impor
tant focar de cultură și, ne relu
ăm — după prins 
autocarul pînă la 
dine.

De aici înainte, 
săptămîni, vacanța 
aproape numai drumeție Seara, ne 
aflam la cabana Lovna, una dus 
cele multe ale Asociației turiștilor 
bulgari, modeste — In general, dar 
bine întreținute, de o curățenie e- 
xemplară (toată lumea lasă bocan
cii la intrare primind, in schimb, 
încălțări ușoare pentru interior). 
Bine aprovizionate (roșiile, pepe
nii și strugurii n-au lipsit nici la 
aproape 3 000 m altitudine), ele nu 
cunosc... pacostea băuturilor alco
olice Nu numai ci ele nu vini 
așa ceva dar se interzice strict fi 
consumul băuturilor aduse — e- 
ventual — de turiști.

— călătoria cu 
1400 m altitu-

timp de două 
noastră a fost

COSTEL ATANAȘIU. GJUHGIU. Con
troversă fotbalistică între tată și fiu ! 
Orieare ar fi rezultatul „meciului", vic
toria rămine. deci, in familie. Dar ea 
a fost repurtată de dv, tatăl dv. nea- 
vînd dreptate atunci cînd susține că, in 
urmă cu cîțiva ani, a urmărit la tele
viziune, în direct, un meci de fotbal 
transmis de la Pitești. Prima transmi
siune de acest fel a fost făcută, nu 
de mult, cu prilejul partidei cu echipa 
luxemburgheză Aris Bonnaweg.

MIRCEA BURLACU, PRAVIȚA DE 
SUS. Ion Tiriac nu este căsătorit.

MIRCEA POPES.CU, CONSTANȚA. 
Prin reluările Ampexului, fiecare gol 
din meciul F. C. Argeș—Real Madrid 
(scor : 2—1) a fost văzut de trei ori. pe 
ecranul televizoarelor. Ceea ce v-a ins
pirat o reflecție glumeață :

A doua zi ajungem intr-o zonă 
de lacuri glaciare, trecem ne la 
cabana „Sedem iezera’ (7 lacuri) 
și, după un frumos drum de creas
tă. între 2 000 m si 2 731 m (vir- 
ful Maliovița), coborim la hote
lul alpin de sub 
11 ore de mers.

Au urmat două 
relativ mai ușor 
6 septembrie, să 
maxime ale acestei excursii: vie
rul Dimitrop (2 902 m). bacul în
ghețat (2 800 m), eel mai înalt

b&lc&nîciL, yjrfui 
Musala (2 925 m), cea mai mare
înălțime dintre Al pi fi Caucaz. 
Am înnoptat la cabana Hagisoti- 
rov (2 185 m)

Continuăm si străbatem masivul 
Rila pe Ungă virfurile Kovaci 
(2 634 m) și Kanarata (2 691) șt. la 
9 septembrie, coborim in stațiu
nea Semkovo (1 725 m). După o 
zi de repaos, autocarul ne trans
portă în munții Pirin lăsîndu-ne 
la cabana lavorov (l 740 m) Ur
mătoarele două zile le petrecem, 
iarăși, la mari altitudini. Trecem 
pe lingă virfurile Banski Sukodor 
(2 884 m) fi Baioni Dublă (2 820 
m), parcurgem, dificila creastă 
Konceto și urcăm la vîrful Vihren 
(2 914 m) de unde zărim, în depăr
tare, Olimpul zeilor elenici Alte 
două zile ne permit să trecem 
prin zona Kamenița (2 825 m) de 
unde coborim în localitatea San- 
danski, punctul terminus al in- 
cintătoarei noastre excursii pe care 
o recomandăm și altora, cu con
diția, însă, de a fi bine antrenați 
pentru drumeția de munte.

sile de preg-am 
pentru ea, la 
atingem cotele 20 de ani. 

lntrați în

din peninsula

Față în față, ca acum 
La catedră, profesori 
toamna vieții, dar care, cu două de
cenii în urmă, dăruiau din capa
citatea și pasiunea lor profesională ; 
în bănci, acel care în toamna anului 
1952 ieșeau pe porțile Școlii medii 
tehnice de cultură fizică din Bucu
rești pentru a-și lua în primire pos
turile de profesori. Față în față cu

reuniți după 20 de ani, zîmbesc obiectivului nostru fotografic
Foto i Dragoș NEAGU

mondială, maeștri emerită la hand
bal, Sorin loan, campion mondial 
universitar la atletism, Elena Dra- 
gomirescu-Neagu, Adriana Florescu, 
Ștefania Tomescu-Dinescu, Teodora 
Simionescu-Predescu, mulți ani tn 
șir internaționale la baschet, Con
stantin Dinescu, internațional șl ac
tualmente antrenor de baschet, 
Geza Ftiresz, multiplu campion na
țional de box, internațional, acum 
antrenor, Hariton Pașovschi, atlet, 
bober, acum antrenor al lotului de 
bob, Ela Gaiță-Jecu, maestră a 
sportului la handbal, Iată doar 
cîteva din numele care au arătat cît 
de valoroasă a fost promoția 
S.M.T.C.F. București. Și iată 
ce, la acest jubileu, urăm 
foștilor elevi, acum maturi 
sori, antrenori, noi succese în fru
moasa carieră aleasă.

amintirile calde »1 răscolitoare, cu 
prețuirea și recunoștința pentru cei 
ce s-au străduit să insufle elevilor 
de acum 20 de ani dragostea pen
tru sport, pentru meseria 
fesor de sport.

20 de ani, o aniversare 
absolvenții promoției a 
S.M.T.C.F. București au 
ieri, la I.E.F.S;, în cadrul 
acestor jubileuri. De la catedră, ci
tirea catalogului a însemnat nu o 
simplă enumerare, ci un răboj al 
realizărilor foștilor „semetecefiști". 
Profesori distinși cu titlul de frun
tași, profesori care predau de 20 de 
ani în aceeași școală, profesori în 
învățămîntul superior, antrenori, 
tehnicieni, foști sportivi fruntași, re
prezentanți ai României la marile 
competiții internaționale, iată cine 
se aflau în bănci, față în față cu 
foștii lor profesori.

Ileana Colesnicov, campioană

de

pe

pro-

care 
doua a 
serbat-o 
intim al

Pentru mee’iil următor.
Ar fi un avantaj mal mare, 
De adăuga la scor,
Șl g olurile-n reluare !

I. IACOB, CRAIOVA. „N»i fiindcă ștat 
Mellst, dar aceasta va fl ordinea, r la 
sfîrșitul campionatului : 1. Steaua,
2. Universitatea Craiova (ați tinut sea
ma de faptul că sintețl și cralovean i), 
S. Dinamo. Nu e așa că am dreptate 2 
Știu și eu ? Cel mai bine este să con
sultați clasamentul la sflrșttul campio
natului. Numai el poate să vă spună 
dacă ați avut sau nu dreptate.

AURELIAN SFIRLEA, CHIȘINEU-CRIȘ. 
tn meciul de neplăcută aducere amint», 
de la ZUrich, eu Elveția, când am pier
dut cu 7—1, la scorul de 3—0 Mihai Io
nescu a fost înlocuit în poartă de către 
Datcu, care a scos mingea din plasă 
de 4 ori- Probabil că Mihai Ionescu a 
spus : ,,SIc 1 Eu n-am primit decît trei 
goluri !"

IERONIM GRIS AN, MOFTINUL MIC. 
De acord eu dv t „Bine nr ti dacă s-ar 
tipări regulamentele diferitelor jocur. : 
fotbal, tenis, volei, handbal, basci.zt 
etc“. Se observă, de altfel, nu numai în 
rândurile spectatorilor, ci chiar ale ju
cătorilor, o învățare a regulilor de joc, 
după... ureche. Ați ridicat o problemă 
serioasă, care merită discutată — și 
vom tace acest lucru — pe un spațiu 
mai larg. Dar, să vă răspund și la în
trebare : la executarea unei lovituri de 
la 11 metri, jucătorul care a executat

HANDBALIȘTII DE LA STEAUA

ing. Don DIMITRESCU
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la fiecare antrenament, cite o -miu- 
țâ" la două porți. Pînă aici nimic 
neobișnuit, dar latura spectaculoasă 
a „miuțelor" o constituie disputa din
tre cele două echipe, alcătuite pe cri
teriul... copiilor pe care îi au jucă
torii. Din formația celor cu băieți 
fac parte Popescu, Dină, și Orban, 
In vreme ce echipa celor cu fete este 
alcătuită din Gruia, Cristian și Ma
rinescu. Căpitanul echipei taților cu 
băieți este tînărul portar Ștefan 
ban. care are, de puțin timp, doi 
meni 1 Scorurile meciurilor nu 
știm prea exact dar se pare că 
avantaj sînt cei cu fetițe !

Pe malul unui din cele 160 lacuri ale masivului Rila

LA „PĂIANJEN4...
0 Și „campionul" luftangiilor este un fel de golgeter.
N-a tras el cel mai mult... in gol ?!
0 A fost un joc anonim. Nu se semnase... nici un gol!
0 Echipa fusese lansată în atac de public. Puterea... opiniei publice !
• La golul primit apărătorii rămăseseră spectatori !
Astfel crescu numărul spectatorilor... fără bilet de intrare !
• Jucătorul ratase un 11 metri ! Și simți un gol... în suflet !
0 Meciul s-a jucat pe un timp nefavorabil... echipei

a pierdut cu 3—0 !
gazdă, care

D.

LOR
Steaua încing,

1952 a 
pentru 
și noi 
profe-

D. STANCULESCU

CĂRȚI NOI In editura stadion

Or-
ge-

Je
în

CATEDRA *)

VAN ALEN ÎN LUPTĂ
CU TENISUL CONSERVATOR

care frecventăm, de la o 
asiduitate, „centralul" de

puncte. Acesta este faimosul „tie
break" (adică î ruperea, curmarea 
egalității), un sistem expeditiv care 
elimină nesfîrșiteje prelungiri de set 
(fără a asigura însă un final echita
bil) — de altfel singura dintre pro
punerile lui Van Alen care a și in
trat în uzul marilor competiții 
tenis. Spunem singura, pentru

Toți cel 
vreme, cu . ..
la Progresul, trebuie să recunoaștem 
că printre noi se află destui novici, 
sincer amorezați de tenis, dar cărora 
sistemul complicat de numerotare, de 
calculare a punctelor le creează un 
neplăcut complex de inferioritate. 
Parcă îi și vezi urmărind cu avidi
tate și curiozitate partida, fără să 
înțeleagă prea bine evoluția scorului 
și de cele mai multe ori prea timizi 
pentru a îndrăzni să ceară lămuriri 
vecinului,. plutjnd în incertitudinea 
rezultatului și mulțumindu-se cu sa
tisfacția joeuîui în sine (ceea ce ar 
putea fi culmea imparțialității în 
lumea spectatorilor de sport 1),

Asemenea observații l-au obsedat 
și pe James Henry Van A.len, despre 
care oricum nu se poate spune că nu 
se pricepe la tenis, de vreme ce a 
fost, în mod recunoscut, unul dintre 
bunii jucători amatori în perioada 
interbelică. A jucat o memorabilă 
partidă de dublu împotriva lui Bill 
Tilden și a făcut pereche, în sudul 
Franței, cu regele Gustav al Suediei. 
Ei bine, acest bătrîn tenisman ame
rican și-a propus să reformeze te- 
nisul — în interesul jocului și mai 
ales al mulțimilor chemate să-l iu
bească — inventînd așa-numitul „Van 
Alen Simplified Scoring System" sau 
prescurtat VASSS, adcă un sistem 
simplificat de numărătoare. Tn locul 
suitei tradiționale : 15, 30 , 40 (a că
rei origine e greu de definit, cerind 
incursiuni în istoria britanică, dacă 
nu chiar în „jeu de paume“-ul fran
cez), Van Alen vrea să aline bătăile 
de cap ale neofiților, propunind nu
mărătoarea cea mai elementară : unu, 
doi, trei, urmînd ca ghemul (în en
gleză : game, adică jocul) să revină 
celui ce obține primul patru puncte. 
Mai simplu nici că se poate I Trr cazul 
în care adversarii ajung (în set) la 
6—6, se mai joacă doar 9 mingi, setul 
revenind celui ce cîștigă primul cinci

de 
^. .. . că 

bărbatul acesta de 70 de ani nu a 
încetat să ne surprindă cu inovațiile 
sale în materie de tenis. Deși educat 
Ia Cambridge, el combate termenii 
pseudoarhaici englezi „love“ (în lo
cul căruia propune : zero), „deuce" 
(egalitate) sau „advantage" — pe
care ar dori să-i vadă eliminați, în 
scopul limpezirii terminologiei de
tenis. Autorul sistemului VASSS mai 
oferă și1 alternativa unui set în care 
— în general tenisului de masă — să 
se joace pînă la 31 de puncte (elim;- 
nînd deci socoteala pe ghemuri) Pen
tru a face meciurile mai atractive 
(evitînd circuitul limitativ : serviciu- 
retur-vole și gata), pentru a minima
liza importanța serviciilor extrem de 
puternice, (care aduc un avantaj chiar 
fără joc, încă înainte de începerea 
schimburilor de lovituri), Van Alen 
s-a făcut avocatul a două inițiative : 
fie să s.e execute serviciul de la un 
punct aflat cu un metru în urma li
niei de fund, fie să se renunțe la 
dreptul celui de al doilea serviciu, 

Cît de îndrăgostit este Van Alen 
de tenis se vede din multiplele sale 
idei, dintre care unele au bune șanse 
de a deveni reguli în ziua în care 
conservatorismul în sport, va putea fi 
biruit. Argumentele sale țintesc 
facă din 
înțelesul 
mite de 
disputat 
durează mai mult de o orâ șl 10 mi
luțe, în așa fel îneît jucătorii, spec
tatorii și televiziunea își poț alcătui 
programele proprii cu mai multă acu- 
rateță.

Cît de înfocat spectator de . tenis 
poate fi Van Alen, am văzut Ia are
na Progresul, cu prilejul finalei Cu
pei Davis. Dacă ar fi să-1 credem pe 
Curry Kirkpatrick, trimisul special 
la București al revistei americane 
„Sports Illustrated", Van Alen este 
milionarul acela cam zănatec, exal
tat, din tribună, către care s-a în
dreptat Ilie Năstase, spunindu-i : 
„Vă dau cinci dolari, dacă nu mai 
vorbiți în timpul jocului !“...

lovitura poate relua mlnge.a respinsă de 
portar. Nu poate face acest lucru, dacă 
la o asemenea lovitură, mingea a lovit 
bara și a ricoșat în teren, spre el, dar 
are acest drept un coechipier sau un... 
adversar mal repede de picior !

MIGAILA STANCU, COMUNA ADÎN- 
CĂTA. Fotbaliștii de Ia Rapid n-au cîș
tigat niciodată Ia Craiova, in fața Uni
versității. Nici nu este atît de ușor...

MANFRED TEUTSCH, SERCAIĂ. Cum 
îl cheamă pe jucătorul portughez care 
l-a accidentat pe Pele, Ia C.M. din 1966, 
din Anglia 1 Morais. Nu 1-ațl... iertat 
încă ?

FILIP DUMITRU, DANILENI. „Victo
riile sportivilor noștri mă entuziasmează 
și, aproape fără să-mi dau seama, în

Printre instrumentele de lucru 
care un cadru didactic trebuie să 
aibă la îndemină, se numără și „meto
dica" predării obiectului respectiv. A- 
ceasta deoarece ea cuprinde principalele 
direcții pe care trebuie să le urmeze 
profesorul pentru realizarea Integrală 
a obiectivelor disciplinei in cauză, pre
cum și modalități de rezolvare a unor 
teme propuse de programa școlară. Ne
voia ut’HzSrll unej asemenea lucrări 
este mai frecventă, desigur, la cei cu 
o experiență didactică redusă, dar nici 
profesori! cu un îndelungat stagiu la 
catedră nu o pot ignora.

Educația fizică, ca disciplină obliga
torie cu un efect instructiv-educativ 
deloc neglijabil, și-a îmbogățit „biblio
grafia" prin recentul volum apărut în 
Editura Stadion semnat de Gheorghe 
Mitra și Alexandru Mogoș, intitulat 
„Metodica predării educației fizice". Lu
crarea constituie o apariție extrem de 
utilă, avînd în vedere și faptul că încă 
multe catedre sînt ocupate de cadre di
dactice cu o insuficientă pregătire de 
specialitate, ea adresîndu-se. 
„titularilor" și celor care se 
pe băncile facultății.

Nu ne propunem să facem 
de profunzime a volumului, 
in primul rind, ’ -
cărții (poate eă 
rea ei ne vor trimite opiniile lor), dar 
vom msnțlona că autorii au folosit la 
alcătuirea ei cele mai noi date despre 
metodele și mijloacele de p-edare a 
educației fizice, lista bibliografică de la 
sfțrșitul volumului stînd mărturie în 
acest sens. Aooi. desigur nu nutem ig
nora experiența didactico-pedagogică a 
celor doi semnatari ai lucrării.

Folosim acest prilej, pentru a 
ti că intr-o mai veche anchetă

firește, și 
află încă

o analiză 
dat 

irimul rind. caracterul aplicativ al 
i cei interesau în utillza-

trebările noastre au solicitat și apariția 
unui manual destinat elevilor, ceea ce 
ar contribui mai eficient la consolidarea 
disciplinei în rîndul celorlalte obiecte 
.de studiu.

Emanuel FÂNTANEANU
*) Gh. Mitrea, Al. Mogoș — Metodica 

predării educ^iei fjzjce, Editura Stadion, 
1972, 237 pag- 8,50 lei.
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să 
tenis un sport popular, pe 
oricui și desfășurat în 11- 
timp rezonabile. Un meci 
după sistemul VASSS nu

cep să scriu versuri, avind insă teama 
de a nu ti copiat pe cineva". Nu vă 
frămîntațl. Am citit versurile. Sînt ale 
dv., vă asigur !

I. MIRAI, COMUNA SUSANI. Nu vă 
vine să credeți (probabil că sînteți un 
suporter al echipei F. C. Argeș), dar, 
de la reintrarea Steagului roșu în di
vizia A. în ediția 1969—1970, piteștenii 
nu i-au putut învinge pe brașoveni, nici 
tn deplasare nici acasă. Iată, de altfel, 
rezultatele : 1969—70 : 2—3 și 2—2, 1970— 
71 : 0—1 ș! 0—3. 1971—72 (anul trecut, 
cjnd F. C. Argeș a cîștigat campiona
tul !) : 1—2 șl 0—2. Iar în ediția 1967— 
60, cînd steagul roșu s-a clasat pe ul
timul loc, retrogradînd în divizia B, F.C. 
Argeș a trebuit să se supună și atunci 
tradiției : 0—0 și 1^-2. Cred că v-am 
Indispus pe ziua de astăzi !

ION CIRSTEA, CHITfLA. Palmaresul 
echipei naționale de fotbal a avut, de-a 
lungul anilor, mal multe... versiuni. In 
ultimul timp, s-a căzut de acord asu
pra unuia dintre aceste palmarese, care 
a devenit, astfel, ca să spunem așa. 
oficial. Cu o ocazie oarecare — even
tual în programul unui meci Interna
țional — el va fi publicat. Altfel, dorin
ța dv este foarte greu de îndeplinit.

T Ilustrații de N. CLAUDIU

amin- 
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Cu NELU NUOE1LER,
despre el

Dimineață însorită de noiembrie... 
Cer limpezit de nori, soare generos, 
vrăbii care umplu de zarvă teii 
parcului Dinamo... Pe un teren de 
zgură, echipa „însuraților" (Lucescu, 
Fl Dumitrescu, Deleanu, Radu Nun
weiller, Sălceanu) înfruntă formația 
„holteilor" (Dinu, Petre Nicotae, Du
mitrache, Cheran, Sătmăreanu)...

Lupta îndîrjită pentru supremație, 
șarje rapide, schimburi derutante si 
goluri spectaculoase. In tribună, 
înarmat cu un fitter, Nelu Nunweil
ler, omul care de 20 de ani și-a con
topit ființa eu echipa Dinamo, dă
ruind fotbalului tot ce a avut mai 
bun ca jucător, ni se înfățișează a- 
cum în postura de antrenor, stră- 
duindu-se să piloteze cu brațul său 
viguros și încercat, spărgătorul de 
gheață dinamovist, printre îcebergu- 
rile acestui atît de capricios cam
pionat.

Fluier final. Fotbaliștii pornesc la 
dușuri. Antrenorul rămîne lîngă 
mine, îp tribuna scăldată de razele 
jucăușe ale soarelui i_

— Jucătorii au scăpat de 
Acum, e rîndul antrenorului I

Nelu zîmbește t
— Însăși meseria 

dulce... chin.
— Ai și gustat 

„dulce chin" ?
— Foarte repede

încep cu o mărturisire: 
mea carieră de antrenor la 
a fost pe punctul de a se 
chiar înainte de a... începe.

— ? 1
— Am să-ți explic. imediat Cînd 

mi s-a propus conducerea tehnică a 
echipei, am ezitat. Răspunderea mă 
copleșea Ca jucător dinamovist, 
știam ce înseamnă să fii antrenor la 
unt dintre cele mai discutate forma-

de antrenor

oaie din

chin.

e un

acest

chiar... Vreau să 
proaspăta 

Dinamo 
încheia

ții din țară. Dar dragostea pentru 
acest club m-a făcut să alung toate 
temerile ce mi se cuibăriseră în ini
mă.., Și a mai fost ceva. Am citit în 
ochii băieților, încă de la prima 
noastră întîlnire, că sînt alături de 
mine cu trup și suflet, că mă consi
deră un prieten mai marc și mai ex
perimentat.

— îmi amintesc că ai avut o „por
nire" destul de bună ca antrenor,

— Da, toată lumea a fost mulțu
mită la început. Dac a picat din se
nin un trăznet: acel stupefiant 0—3 
cu Sportul studențesc, o lovtură ne
așteptată care m-a clătinat. Parcă îmi 
căzuse tot cerul în cap. După joc, 
n-am mai avut ochi și cuvinte pentru 
nimeni. Am luat o mașină șj m-am 
oprit pe o stradă Ia marginea Bucu- 
reștiului. S-a lăsat seara și m-am 
plimbat singur, hărțuit de gînduri 
pînă pe la ora 10. Hotărîsem ca a 
doua zi să mă duc la club și să-mi 
pun demisia pe masă. Dar apoi 
mi-am amintit de clipele identice pe 
car Ie trăisem ca jucător, după 
unele înfrîngeri. Tristețea era aceeași 
și atunci, numai postura mea era 
alta. Mi-am spus, deci, că Nelu nu 
trebuie să capituleze. în plus, a doua 
zi, la analiza jocului m-a impresio
nat deosebit un amănunt surprinză
tor i jucătorii care obișnuiesc după 
înfrîngere să arunce vina pe alții iși 
recunoșteau acum singuri greșelile. 
Concluzia după această ședință a 
fost una singură, și au tras-o chiar 
fotbaliștii : „Să facem antrenamente 
și mai tari !“. A urmat partida cu 
F. C. Argeș, victoria cu 3—1 și antre
norul Nunweiller, și-a descrețit fruh- 
tea...

— Ne-am
sărit peste ani, 
Nunweiller antrenorul. Nu

luat cu vorba și am cam 
ajungînd Ia Nelu 

trebuie

omitem pe jueăicr 1 Ai fi
ți de ori in echipa națio- 

partidă ți s-a impregnat 
in memorie ?

Insă să-l 
gurat de 
nală. Ce 
mai mult

— Aceea cu Spania de Ia Bucu
rești cînd sm cîștigat cu 3—1. Pier
dusem prima manșă le Madrid cu 
0—6, dar la noi acasă am jucat ,.ca 
Ia carte", A fost una 
cele mai frumoase ale 
tre naționale !

— Cine a fost eel 
adversar al dumitale ?

- Peter Ducke (R.D.G.), un ata
cant care se demarca pe spații largi 
și foarte abil în manevrarea balonu
lui. Dintre adversarii 
mai mult mi-au dat 
drpspu șj Dridea.

— Dar care crezi 
complet fotbalist ?

— Fără îndoială, 
tehnician desăvjrșit 
terenul cu aceeași 
mul pînă în ultimul 
da cu Dînamo, ia un moment o... 
Di Stefano a scos o minge de pe li
nia propriei sale porți 1 Și, nu uita, 
era... atacant 1

— Cum îți explici reușita deplină 
a jucătorului Nunweiller III 7

— Am muncit mult, cu dragoste, 
cu pasiune, cu totală dăruire pentru 
că fotbalul are o lege a lui i îți dă 
totul numai dacă-i plătești în aceeași 
monedă, adică dîndu-i și tu totul !

— Crezi că ai fost 
tentat ?

— Nu. Un jucător 
trebuit să muncească 
eu. El lasă totul pe 
lui. Și nu cred că e bine așa, mai 
ales acum cînd fotbalul modern fixea
ză niște parametri foarte ridicați 1

— Au existat Ia un moment dat în 
fotbalul românesc trei frați Nun-

dip evoluțiile 
echipei noas-

mai redutabil

de

că

rpmâni, ' cel 
furcă Alexan-

a fost cei

Stefano.

mai

Un
tot 

prir

Di
care „ara" 
vigoare din ,
minut în parti- 

dat

un fotbalist ta

talentat n-ar fi 
cit am muncit 
seama talentu-

Victor BANCIULESCU

mea

acestei 
între

găsească pînă la

indiscreție, Nelu 
ai mai avea poși- 
încă o dată, ce-ai

weilier. Care dintre ci crezi că 
fost cel mai talentat ?

— Fără îndoială, Radu. Păcat I 
că n-a avut forța și sănătatea i 
și elasticitatea lui Lică !

— Ai trecut prin multe mîini 
antrenori. Pe care îi apreciezi 
mult ?

— Am patru preferințe: Ilie Oană 
(pe care l-am avut antrenor la lo
tul național), Angelo Niculescu, Tra
ian Ionescu și Nicușor. Toți au o tră
sătură comună : buni tehnicieni, și, 
mai ales, oameni cu simțul măsurii 
care cunosc sufletul jucătorului și 
știu să se comporte ca atare...

— Dacă ți s-ar cere să întocmești 
Ia această oră echipa națională, ce 
formulă ai alege ?

— Asupra unei formule nu sînt 
decis, dar aș putea să-ți dau un lot : 
Râducapu (totuși) — Sătmăreanu, 
Pop, Boc, Dobrău, Dinu, Deleanu — 
Dumitru, Pescaru, Radu Nunweiller 
— Eucescu, Dumitrache, Dobrin, 
Gyorfi.

— Ce țeluri îți propui pentru vi
itor ?

— Vreau să fac din Dinamo o echi
pă constantă, fără fluctuații. Adică 
vreau să impun .tuturor același vo
lum de muncă pe care îl depuneam 
eu pe vremea cînd eram jucător !

— Cum vezi „problema Dumitra
che ?

— Cred încă în steaua Iui pentru 
că îl cunosc mai bine decît mulți 
alții și știu că iubește fotbalul. Și 
asta este foarte important!

— Care a fost cea mai mare satis
facție sportivă personală ?

— Cînd am fost rechemat la echi
pă în 1971 ca jucător, după angaja
mentul dip Turcia. Știam că ghetele 
mele atîrnă mai greu în noroiul de 
pe stadionul „23 August", dar tena-

citatea și-a mai spus o data cuvmtul 
și am cucerit Cupa, ultimul meu tro
feu ca jucător.

— Ce-și propune antrenorul Nun
weiller, pe linia promovării tinerelor 
talente ?

— în chiar după amiaza 
zile mă duc la un „amical"
două echipe din campionatul orășe
nesc, unde vreau șă văd la lucru cî
teva „promisiuni". Eu n-am uitat că 
am început fotbalul pe maidan și 
l-am continuat cu meciurile inter- 
străzl. Știu deci unde să caut. Și cine 
caută trebuie să 
urmă !....

— O ultimă 
Nunweiller. Dacă 
bilitatea să optezi 
prefera să fii : jucător sau antrenor 7

Nelu pare amuzat de întrebare. 
Privește cerul cu ochi vioi și surîdei 
„Cînd eram jucător, nu dormeam de
cît două-trei ore în noaptea premer
gătoare meciului. Iar acum, ca an
trenor, cam tot atîtea ore dorm. Cum 
s-ar spune, egalitate perfectă I...

George MIHALACHE

ȘTIAȚI CĂ...
...tabela de marcaj a terenului de 

fotbal din Tulcea este instalată în- 
tr-o... moară de vînt ? Găsită un
deva, pe meleagurile tulcene, ve
chea moară, lăsată în paragină, as 
fost restaurată și adusă pe stadion, 
învîrtirea manuală a palelor ei con
stituind acum sufletul galeriei echi
pei Delta din localitate !

...în timpul finalei „Cupei Davis", 
lui Ion Tiriac i s-a oferit un... trifoi 
cu patru foi ? Expeditoarea acestui 
inedit cadou a fost, tînăra Monica 
Moraru, elevă în clasa a XII-a a 
liceului nr. 39 din Capitală.

★
'..după unul din turneele de sală 

din cadrul campionatului masculin 
de handbal, desfășurat în urmă cu 
cîteva luni la Iași, eternele rivale 
Steaua și Dinamo s-au trezit că 
au aceleași locuri în acceleratul 
Iași —- București ? Mai rapizi pe... 
contraatac, dinamoviștii au ocupat 
primii locurile, dar cînd au văzut 
că adversarii lor riscă să stea în 
picioare pînă în Capitală, i-au pri
mit în compartimente, împărțind 
frăjește locurile .'

★
...japonezul Higaki a străbătut 

5 400 de kilometri, cu bicicleta, pen
tru a-și vedea logodnica ? Dar, să 
vă spunem și cine este persoana 
pentru care Higaki a făcut atîta 
drum. Este vorba de elvețianca 
Marie-Therese Nadig, campioană o- 
limpică de șchi, de care ș-a în
drăgostit cu prilejul Jocurilor 0- 
limpice de iarnă de la Sapporo.
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GOLUL ÎNSCRIS IN MIN. 12

• La Oradea se fac mari 
Va fi insă suficient numai 
de ani ?" • In acest moment,

eforturi 
atit 1 •
cel mai

pentru consolidarea bazei material*. 
„Mai poți schimba un om de 26—27 

necesar lucru este răbdarea...

CRIȘUL" A DEVENIT „F. C. BIHOR"
CAMPIONATUL ESTE NUMAI O SCHIMBARE DE NUME?

A REZISTAT OFENSIVEI DEZLĂNȚUITE A GAZDELOR
CONSTANTA, 4 (prin telefon, de 

Ia trimisul nostru). —
Un duel cvasi-conttouu între ata

cul formației gazdă și apărarea e- 
cfiipei vizitatoare, acesta a fost as
pectul general al partidei derby de 
etapă, încheiată cu surprinzătoarea 
înfrîngere a liderului, aflat în acest 
campionat la prima defecțiune pe 
propriul teren. într-adevăr, în do
rința de a-și onora cartea de vizită, 
Farul a declanșat ofensiva din pri
mul minut, apăsînd și mai zdravăn 
pe accelerator din clipa în care 
formația oaspete a perforat, _prta 
Năsturescu, plasa porții lui

Ne aflam atunci, în min. 
elevii lui Hașoti au trecut 
forcing aproape permanent, 
lipsit de luciditate. în repriza a 
doua, după 10 minute de la relua
re, 
l-a 
în 
zat
Pe . . ,
căruia aștepta o limpezire a faze
lor în careul advers. Dar timpul 
trecea și atacurile. în marea lor 
majoritate oarbe, aduceau constăn- 
tenilor doar o suită de cornere. O 
singură dată. îrAmin. 89, cei peste 
15 000 de suporteri ai localnicilor 
au văzut cum se îndreaptă balo
nul spre plasa porții lui Răducanu. 
dar mingea centrată de Ologu de 
pe aripa dreaptă și reluată de la 
circa 12 m. cu capul, de către Tu
fa n, a fost stopată de unul din 
stîlpii porții. Dar ceea ce nu reușea 
Farul, era cît pe-aci să realizeze 
Răducanu, care în ultimele secun-

Pilcă.
12 și 
la un 

dar

Hașoti, în disperare de cauză, 
scos pe Caraman din teren și, 
locul „buldozerului", neutrali- 
de tînărul Grigoraș, l-a trimis 
juniorul Rădulescu, din partea

de de joc a degajat balonul in... 
spatele lui Boc, de unde 
ieșit, foarte aproape de 
corner.

Rapidiștii, firește, își au 
ritele lor în cîștigarea disputei cu 
ofensiva dezlănțuită a gazdelor și, 
implicit, în obținerea victoriei fina
le. Ca și în partida cu dinamoviștii 
bucureșteni, oaspeții au efectuat un 
marcaj strict, om la om, 'apelînd, 
pentru un plus de siguranță, și la 
un „libero" — Boc —, care și as
tăzi (n.r. ieri) a jucat fără greșea
lă, înlăturînd de fiecare dată peri
colul din fața porții lui Răducanu. 
Le vom reproșa, totuși, feroviarilor 
faptul de a fl renunțat aproape to
tal la orice veleități ofensive după 
Înscrierea golului, realizat, cum 
spuneam, destul de devreme: ta 
min. 12, Dumitrlu II a stopat un 
balon, apoi l-a lansat ta cursă pe 
Năsturescu, care, ajuns la margi
nea careului mic. a șutat înspre 
colțul stîng ; Pilcă n-a putut să 
rețină, balonul a ajuns din nou în 
picioarele lui Năsturescu, care, 
nestingherit, l-a împins, din apro
piere, ta plasă. Cu un minut îna
inte, ta perioada de joc mai echi
librat, rapidiștii rataseră o bună 
ocazie prin Petreanu, care, la 
un „tm-doi" cu Neaga. nu s-a 
descurcat singur cu Pilcă in față. 
La atit s-a redus tn partida de azi 
(iu. ieri) forța ofensivă a Rapidu
lui. poate și pentru faptul că a do
rit prea mult să păstreze fragilul 
avans de un gol. Zestrea să 
din clasament le-ar putea servi 
pidiștilor drept circumstanțe

mingea a 
bară. în

și ei me-

nefondate... Avem incă mari lipsuri 
in sinul echipei. Jucătorii nu sînt 
prieteni între ei, disciplina lasă foarte 
mult de dorit. Fac tot felul de șe
dințe cu ei, dar am 
întreb : ce să le mai 
invăța un om care a 
27 de ani ? Aș vrea 
totțil, să schimbăm 
plafonați și să începem cu... începu
tul. Dar ar fi nevoie de o răbdare 
uriașă, de care spectatorii și, din 
păcate, nu numai ei nu ar fi ca
pabili..."

Pînă atunci, pînă va izbuti să-și 
schimbe echipa (trebuie remarcate 
la acest capitol excelentele rezultate 
ale centrului de juniori propriu, în 
care fostele glorii orădene A. Iuhasz, 
și I. Tomeș fac o treabă foarte 
bună), F. C. Bihor face totuși e- 
foriuri și pentru întărirea disciplinei 
ir) cadrul celei actuale. Lucru 
marcabil, mai toate problemele 
trasportive au fost rezolvate 
mare rapiditate. Jucătorii nu se 
pot plînge de nimic. Așa că 
putut trece la aplicarea unui plan 
de măsuri, care e menit să schimbe 
mentalitatea jucătorilor, să întă
rească disciplina. Se pare că la O- 
radea, la F. C. Bihor, îndeplinirea 
acestui deziderat rămîne lucrul cel 
mai dificil... Dar, pentru că odată 
cu rezolvarea problemei s-ar creea 
premise favorabile abordării și al
tor dificultăți, merită încercat. Mă
surile preconizate sînt destul de 
drastice. Un jucător avertizat de ar
bitru (cazul lui Șchiopu și Suciu în 
meciul cu Politehnica Timișoara) su
portă sancțiuni administrative ime
diate. Jucătorul eliminat își suportă 
și costul drumului la București, la 
Comisia de disciplină, unde de alt
fel se prezintă singur, neînsoțit. 
„Nimeni din cadrul conducerii, ni 
s-a spus la Oradea, n-a vrut să se 
ducă (cazul Iui Lucaci) și nici nu 
se va duce de aici înainte la Co
misie, să roșească, sau să îndruge 
vreo minciună, acolo, pentru ca ju
cătorul respectiv să scape mai ief
tin. Să se descurce singur..." Au 
fost fixate chiar ore obligatorii, pe 
zile, de culcare : luni, ora 23 ; marți 
și miercuri, ora 22 ; de joi înainte, 
ora 21 ! Bineînțeles, toate acestea 
în afara sancțiunilor cauzate de a- 
bateri curente, ca 
tîrzieri sau lipsă 
mente...

„Va fi greu, ne 
ca o concluzie, albitul antrenor Fe- 
renezi. Va fi foarte greu, dar tot se 
va reuși să se creeze o echipă, in 
adevăratul sens al cuvintului, la 
Oradea. Chiar dacă voi fi eu acela 
care o voi conduce, sau altcineva... 
Tot ce ne trebuie în acest moment 
este răbdarea".

ajuns să mă 
spun, ce po(i 
ajuns la 26— 
să primenim 
toți jucătorii

mere pentru masaj și odihna jucă
torilor etc.

Dar, baza materială (desigur im
portantă pentru marea performanță) 
nu rezolvă singură totul. Pentru 
spectatori, pentru clasament și pen
tru multe altele, mai este necesară 
și... echipa de fotbal. Echipă care, 
insă, șchioapătă vizibil. Ni s-a spus 
că F. C. Bihor traversează o pe
rioadă dificilă, eă botul nu e cores
punzător și nu ar putea face față 
in prima divizie. Că nici F. C. Ar
geș n-a ciștigat campionatul în pri
mul an de existență- De ajtfel, o- 
biectiwl de performanță al clubului 
tn acest campionat este „clasarea în 
primele 3 locuri" în clasamentul se
riei. Deci, nu promovare cțj orice 
preț. S-ar părea că arădenii au în
vățat ceva 
friuri între 
Acum vor 
o echipă, 
pentru că.............
„obiectivele se mai deformează, ca 
acum cînd sintem pe locul II..." Da, 
mirajul repromovării atrage, este 
lesne de înțeles, mai mult decît 
perspectiva nebuloasă a crăril unei 
echipe de calitate.

Și totuși, cauza destul de slabei 
comportări a echipei bihorene se 
află mal curînd in altă parte. După 
meciul egal obținut de principala 
rivală, Politehnica Timișoara, la O- 
radea, au existat suspiciuni asupra 
felului cum unii jucători au parti
cipat la joc. „E trist să nu ai în
credere în propriii jucători, ne spu
nea Anton Ferenczi. Să ai motive 
de suspiciune, chiar dacă ele ar fi

aflat la Oradea că
Bihor, propus la C.N.E.F.S. 

1 de 1 iulie a c., poartă ca 
â de înființare ziua de 1 octom

brie ! Timpul, deci, este foarte 
scurt pentru a da un verdict, chiar 

1 asupra ceea ce s-a fă- 
Inceputul a fost grei), 
ei de la Oradea nu a- 

cea mai mică experiență 
se conduce un club 
poate, mai mult, a 

i cum funcționează el. Un 
trimis a plecat la F. C. Argeș, de
canul cluburilor noastre de fotbal, 
pentru a vedea la fata locului cum 
stau lucrurile. Foarte amabilă, con
ducerea clubului argeșean a pus la 
îndemîna bihorenilor tot ce aveau 
nevoie, inclusiv regulamentul de 
funcționare, iar vicepreședintele 
P. Rapaport a avut lungi convorbiri 
cu conducătorii lui F. C. Bihor.

„Ne orientăm totuși greu, mărtu
risea vicepreședintelui salariat al 
clubului bihorean, Traian Constan- 
tinescu. Clubul Crișul nu ne-a pre
dat nici pină acum formele buge
tare și organizatorice de care, de
sigur, trebuie să ținem seama și pe 
viitor. In toată această perioadă, e- 
forturile noastre s-au îndreptat tn 
special spre consolidarea bazei ma
teriale $1 găsirea celor mal indicate 
forme organizatorice". Desigur, în 
actualele condiții, există sporite po
sibilități pentru crearea unei exce
lente baze materiale. Au fost mo
bilizate în acest scop majoritatea 
întreprinderilor din oraș. Sînt în 
curs de construcție ta momentul de 
față noi vestiare, saună, bazin, ca-

Stadionul .1 Mai* ; timp fru-
mos ; teren bun ; spectatori —
circa lS.OOe. A marcat : NASTU-
BESCU (miin. 12). Bapoctul de
cumere : t2-—1. Raportul șuturilor
U poartâ : LS-^-4 <pe spațiul por-

KABUL : Piled — Stox<. A..-.5O-
OSU. NLstcr — L

X arbitrai «

uIckm
Roman

Trofeul Petscbovx 
La îineret-rezerx e ; 
id 1—1 (1—1).

nuanțe 
joc, dug 
de aici 
mulate, 
fotbal, 
balonul 
ge de prea multe ori

G. NlCOLAESCU

îau nici
felul cum 

și, 
cum 
plecat 

ilor

din repetatele lor dru- 
prima și a doua divizie, 
să-și clădească mai întii 
sau, mai precis, voiau, 
așa cum spunea cineva,

re- 
ex- 
cu 

mai
s-a

SE PLINEȘTE LOTLL REPREZENTATIV
DE UMORI

In cadrul pregătirilor sale pextru 
tntllnirea preliminar* eu lugcaj- 
via, Iotul de juniori are prerartna 
o partidă amicală cu echipa Bul
gariei la 9 noiembrie. Ia B-ocureed 
(după toate probabilități-. In ve
derea acestei intflnirL v.rterj-rtii 
lotului, C. Ardeleana, a cocvocal 
pentru miine. luni, ermătond Iot de 
tineri fotbaliști :

Ciarca și Ieniță — portar Ckiva. 
NagU. Negruțin. Serafim. Ceugă șt 
Agiu — fuadas: : Slaâra Bălăci. 
Godgea. Hcrioi. lega. BeMgwaae — 
nujtacaș:; Crișaa. Oaacea. Ufa- 
ce—, Șwliairhi Staa ț. Pecrieae 
— taaitap

De rerttarca 
seiert. t-nata

3—6 »: 1—2 eu R. D. Germană și 
1—1 eu Grecia.

★

U.KFA. a făcut cunoscut forului 
nostru de specialitate că partida cu 
echipa Iugoslaviei va fi condusă 
de arbitrul cehoslovac Josef Poucek.

:ur rv
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ergem
1»;BASCHET Sala Ciulești, ora 

I.C.H.?. — Voința (div. A m.).

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

Univers!* 
ora MS 
(div. Al;

Sportul
Cratova 

Ghencra.
Univ. du) 

tineret); teren Progresul,

FOTBAL : Stadionul Republicii, ora 
12,15: Sportul studențesc — 
tatea Craiova (Div, A); 
Steaua Buc. — Univ. Cluj 
teren Politehnica, ora 10: 
studențesc — Universitatea 
(Div. A — tineret); teren 
ora 10: Steaua Buc. 
(Div. A
ora 11: Progresul București — C-F.R- 
Pascant (div. B); teren Voința, ->~a 
11: Voința Buc. — Dlnatnp Obor 
(Div. C): teren Sirena, ora 11: Si
rena Buc. — Electronica Buc. (Div. 
C); teren T.M.B., ora 11: T.M.B - 
Flacăra roșie Buc, (Div. C); teren 
Laromet. ora 11: Tehnometal tuc — 
Autobuzul Buc. (Div. C); teren Scin- 
tela, ora 11: Tarom Buc. — Caraima- 
nul Bușteni (Div. C); teren Constric
torul, ora 
— Olimpia

11: Unirea Tricolor Bur-. 
Giurgiu (Div. C).

LUPTE : 
dionul . r
în cadrul campionatului national os 
echipe (greco-romane): Metalul Bucu
rești — Alumina Slatina — Dunlrea 
Galați.

Sala de atletism de la sta- 
,23 August-, ora 10: meciuri

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

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

VOLEI : Sala Dinamo, ora 9: Medi
cina — Farul Constanta. Dinamo — 
Constructorul (A. f). Steaua — Viito
rul Bacău (A. m.).

T

CIND EXISTA PASIUNE Șl INIȚIATIVA
(Urma'e din pag li

— Poftiți, vi rog. u vi mii ară
tăm ceva— ,

După ce ai parcurs circa 150 de 
pași, te dumirești despre noua sur
priză care ți a-a rezervat-.. în fața 
ta se întinde acum un vast teren 
de fotbal, gazor.a: complet, neted 
ca o masă de biliard.

Ing. I. Andreescu — fostul mij
locaș al Ripensiei și al Politehnicii 
Timișoara — căci el este „ghidul", 
zîmbește :

— Nici nu putea fi altfeL- Gin- 
diți-vâ, la noi, in uzină mai toți am 
trecut prin sport, cind eram mai 
tineri— Și inginerul Ioniță Bagia. 
directorul nostru general, și tova
rășul Nicolae Popescu, directorul 
tehnic — președintele asociației, ea 
să nu mai vorbim de Iosif Ritter, 
toți am fost fotbaliști și știm ce-n- 
seamnă sportul... Acum, noi nu mai 
alergăm după minge, anii ne-au 
legat poveri de picioare... Ne-a mai 
rămas însă vie flacăra sportului in 
inimi și dorința de a da tinerilor 
cit mai multe mijloace pentru a 
practica sportul preferat, aici in 
uzina unde muncesc—

Ne continuăm drumul. Curiozita
tea sporește de la pas la pas. Ală
turi de terenul de fotbal au fost 
amenajate două splendide terenuri 
de tenis betonate.

Luni, la ora 19

CONSFĂTUIRE METODICA 

LA CLUBUL RAPID

Cabinetul metodic al Clubului 
sportiv Rapid București organizează 
luni, ora 19, în sala da consiliu din 
Calea Giulești nr. 18, o consfătuire 
metodică cu tema „Resursele forma
tive ale antrenamentului sportiv". 
Sînt invitați să participe antrenori, 
profesori de educație fizică și acti
viști din municipiul București.

Prelegerea va fi ținută de conf. 
univ. dr. Nicolae N. Ceaușescu.

s jpraze'e se

baliftzi di»
Pe poarta uzii ra mașina ea

tag. Ioniță Bagi. -torul urinei
Acesta ne-a „reperat* din mers, știe 
obiectul vizitei și intervine ta dis
cuție. plin de amabilitate și voie 
bună: ,

— Etapa viitoare cuprinde ame
najarea onor alte baze simple, rea
lizate prin munca voluntară a iubi
torilor de sport. Vom adăposti aici 
și loturile republicane de rugby, polo 
sau fotbal, dacă vor dori să se an
treneze. Și apoi, ginditi-vă, avem a- 
proape • mie de elevi ia școala 
noastră profesională. Ei trebuie să 
practice sportul, că ei numai așa vor 
crește sănătoși și vor deveni mese
riași de nădejde— Și mai știi ?_ 
Poate, intr-o zi. rom citi prin ziare 
de unii din ei 
limpiadă sau la 
naționale ! Căci 
viață : ai grijă 
ceva ! Neapărat

...Am părăsit 
splendida bază sportivă din incinta 
uzinelor mecanice— Terenul de fot
bal fusese invadat de două echipe 
de „pitici". Una număra 45 de ju
cători. iar cealaltă... restul lumii. 
Pe teren era o învălmășeală teribi
lă și o goană irezistibilă după min
gea rotundă... Priveam amuzați ia 
această scenă, oarecum inedită. Ing. 
Andreescu remarcă :

— Ce să faci ? Toți vor să joace 
pe gazon. In curind, insă, vom mai 
amenaja două terenuri de zgură.

Ne strîngem miinile și promitem 
o nouă vizită peste cîteva luni, 
poate la primăvară.

— Vă așteptăm .' Atunci veți găsi 
gata și celelalte obiective sporti
ve. Oamenii de la U.M.T. se țiu 
totdeauna de cuvint, să știți— Și 
cind e vorba de cincinal, în patru 
ani și jumătate, și cind e vorba de 
sport...

că au plecat la O- 
alte
așa 
săt

întreceri inter- 
se intimplă in 
semeni, răsare

tîrziu, spre seară.

i 
I

CÎND Șl CUM ACȚIONEAZĂ ASIGURAREA
PRIN EFECTUL LEGII A CĂLĂTORILOR?

Dezvoltarea continuă a economiei na
ționale face necesară ca și activitatea 
de asigurare să se dezvolte în deplină 
concordantă cu interesele generale ale 
statului și respectiv individuale ale fie
cărui cetățean.

Asigurările de stat, 
rolul ce-1 îndeplinesc to 
cialist, își fac tot mai 
atit în economia tării, 
maselor de cetățeni.

Printre asigurările pe ---- __
Administrația Asigurărilor de Stat, asi
gurarea prin efectul legii a călătorilor 
are o sferă largă de cuprindere și se re
feră la persoanele care călătoresc cu 
mijloacele de transport ale organizațiilor 
socialiste Ia care sînt admiși călătorii. 
Este suficient să amintim că zilnic, Dește 
1 milion de cetățeni care folosesc mij
loacele de transport to comun ale statu
lui. beneficiază de avantajele acestei 
asigurări.

Astfel, după cum este reglementat arin 
deoret al Consiliului de Stat, asigurarea 
prin efectul legii a călătorilor pentru 
cazurile de accidente se aplică în călă
toriile cu punct de plecare șl punct de 
destinație pe teritoriul țării, efectuate în 
transporturile organizate, potrivit legii, 
de organizațiile socialiste și cu mijloa
cele de transport ale acestora. Asigura
rea se aplică în călătoriile efectuate pe 
căi ferate, rutiere și de apă, precum și 
în transporturile aeriene publice, utili
tare speciale sau de serviciu. Prin acte 
normative sînt stabilite organizațiile so
cialiste și mijloacele de transport de 
oersoane care se încadrează to prevede
rile asigurării prin efectul legii a călă
torilor.

Spre deosebire de alte asigurări, 
cazul asigurării prin efectul legii 
accidente a călătorilor, raporturile 
asigurare se nasc din momentul dobto*

prin funcțiile și 
statul nostru so- 
simțită prezența 
cit șl în rindul

care le practică

«n 
ăa 
de

dirii legitimației de călătorie și aflării 
călătorului în mijlocul de transport sau 
to incinta stației, autogării, portului etc. 
Deci fiecare legitimație de călătorie con
stituie, în același timp, șl o poliță de 
asigurare, costul asigurării fiind inclus 
în prețul legitimației de călătorie.

In asigurare sînt cuprinși, indiferent 
de starea sănătății, grad de invaliditate, 
vîrstă sau cetățenie, călătorii cu plata 
transportului, cei fără plata transportu
lui însă cu plata primei de asigurare, 
precum și copiii care călătoresc gratuit 
conform tarifelor de călătorie fără plata 
primei de asigurare.

Călătorii sînt asigurați pe toată durata 
călătoriei pentru* care s-a eliberat legi
timația sau documentul care dă dreptul 
la călătorie, atît în timpul mersului cît 
și al staționării mijlocului de transport, 
inclusiv în timpul cît călătorul se află 
în stafii, opriri Intermediare etc.. înatote 
de plecarea mijlocului de transport și 
după sosirea la destinație a acestuia, 
Precum șl în timpul transbordărilor 
pentru continuarea călătoriei sau deter
minate de cauze fortuite. In transportu
rile aeriene călătorii sînt asigurați din 
momentul cînd sînt preluați de către îm
puterniciți! organizației de transport ae
rian.

Trebuie menționat faptul că riscurile 
de accidentare a călătorilor, cu toate 
măsurile de prevenire ce se iau, se men
țin, în condițiile intensificării continue 
a traficului de călători și în ciuda fap
tului că mijloacele de transport sînt tot 
mai modeme și mai perfecționate. Asu
pra avantajelor ce le oferă această asi
gurare nu mai insist. Este suficient să 
amintesc că în schimbul unei prime de 
asigurare infime de ordinul unitățilOT de 
leu sau chiar fracțiunilor de leu, to 
funcție de costul biletului de călătorie și 
felul -transportului, Administrația Asi-

O fază din me
ciul derby de du
minica trecută 
(F. C. Bihor — 
Politehnica Timi
șoara, 2—2). 
me multă, 
disputat, 
ranțele 
lor sînt 
parte de a se îm

plini...

Lu- 
joc 

dar spe- 
orădeni- 

incă de-

Foto :
G. DUMITRU

cele pentru în
de la antrena-

spunea, aproape

Dumitru GRAUR

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦»♦♦♦♦♦♦

AFIRMAREA CANOTORILOR LA EDIȚIA JUBILIARĂ J

(Urmare din pag. I)

La edit-a 
ta mecX

M

De remarcat, Insă, că cei patru schi- 
fiști români au avut un „culoar" mai 
ușor, în cealaltă semifinală, primele 
trei clasate Noua Zeelandă, R. D. 
Germană Și R. F. a Germaniei ob- 
ținînd timpi mai buni, care de altfel, 
au fost confirmați și în întrecerea 
decisivă, unde au ocupat în altă or
dine aceleași locuri. Mai omogenă, 
echipa română ar fi putut întrece 
în finală și pe canotorii sovietici (lo
cul IV), pe care-i depășiseră in semi
finală. Așa, ei au ocupat locul V, 
înaintea Danemarcei. Și așa o poziție 
meritorie.

Calificați cu destulă ușurință în fi
nală, Oanță și Grumezescu. ne-au dat 
în întrecerea hotărîtoare iluzia unei 
victorii. Repetînd greșeala din serii 
(aici lipsa de experiență și-a spus cu- 
vîntul), cei cjoi au pornit în trombă 
și au forțat peste posibilități, avind 
la un mornent dat aproape ‘două 
bărci lungime înaintea celorlalți com
petitori și menținîndu-se pe primul 
plan pînă la aproximativ 1250 me
tri. La 1ȘOO m ei înregiștrau deja un 
plus de 1,46 s față de lideri, pentru 
ca să termine cei 2 000 m ai traseu
lui epuizați, pe ultimul loc, al VI-lea. 
Cu mai multă chibzuință (chiar și 
dorința fierbinte de afirmare trebuie 
strunită și dirijată), Oanță și Gru
mezescu puteau viza chiar podiumul 
de premiere.

în fine, calificarea campionilor 
mondiali la 2-j-l nu ne-a dat emoții, 
In schimb, adoptlnd o tactică greșită, 
o prudență exagerată, diametral opu
să față de cursa descrisă mai sus, ei 
nu și-au putut valorifica pe deplin 
resursele în final. Avînd un start 
foarte lent, Tudor și Ceapura au stat 
prea mult în coada plutonului (cro- 

• nometrele arălînd la 1 500 m 7,92 s 
față de ramerii din R.D. Germană 
care conduceau) și ne amintim acum, 
printr-un efort extraordinar, au re
cuperat aproape patru secunde pe ul
timii 500 m ai cursei! Dar prin fini
șul lor impresionant ei nu au putut 
cuceri, cu toate acestea, decît meda
liile de bronz, deși dacă ar fi ridicat 
puțin strocul mai devreme ei ar fi 
obținut medaliile de argint, devan- 
sînd și pe canotorii cehoslovaci (fra
ții Oldrich și Pavel Svoianovsky) pe 
care îi întrecuseră copios la Lucerna. 
Oricum, locul III și prima medalie 
olimpică pentru România le confir-

Se desprinde in consecință, necesi
tatea unei mai realiste aprecieri a 
propriilor forțe, unei mai judicioase 
dozări a efortului, într-un cuvlnt 
perfecționarea tacticii de concurs. Cu 
tot ușorul regret încercat în ultima 
zi a regatelor de la Miinchen, trebuie 
subliniat că, în general, evoluțiile 
ramerilor români, datorită îndeosebi 
dorinței lor fierbinți de a se clasa pe 
locuri fruntașe, reprezintă un succes, 
o treaptă superioară pe plan compe
tițional.

pică muncheneză, 
ji s-a ridicat 
,iL în această 

ă trebuie privite șl 
de bconz cucerite de rame- 
oviștl Tudor și 

cu cirmaciul 
vaor Dumitru 
lisputată probă, 
cel mai mare 
n ia start. In

hifi LA

re-

Ceapura, 
L. Lavren- 
Popa), în 
care a în- 
număr (21) 
plus, însăși

partâdparM tatr-una din cele 7 fi
nale — urmăriți cu înverșunare — 
a inseumat pentru concurenți o reu
șită Wttuarea in primele 6 locuri adu
cea nu numai prețioase puncte în pa- 
trinMMtiui olimpic al țării respeclive, 
ii«r oferea și un certificat de cali- 

ti:ă, dat fiind 
removare). In 
ieci apreciate

filiera difi- 
aceeași lu- 

ca atare —

tueze și mai sus pe scara ierarhiei 
olimpice.

PLUSURI Șl MINUSURI DE 
START LA SOSIRE

Trecerea în revistă a ultimelor
zultate dovedește că federația, spe
cialiștii noștri s-au orientat spre o 
eficiență superioară a echipajelor ce 
urmau să ia startul la J.O., ridicînd 
baremul preolimpic și adoptînd, în 
general, o poziție realistă privind 
criteriile de selecție. Din start s-a 
impus, mai pregnant decît cu alte 
ocazii similare, principiul că numai 
acelor ambarcații care vor dovedi că 
au ajuns cu adevărat competitive pe 
olan internațional la nivel înalt, li 
sg va face cinstea de a ne repre
zenta la Miinchen. Pe de altă parte 
(experiența noastră competițională a 
dovedit-o), avind în vedere că de-a 
lungul anilor ramele au fost cele

AL OBTIVUT PUNCTE ȘI MEDALII IN FINALE...

1.
2.

3.

6.
7.
8.

9—10.

11—IX

14.

R. D. Germană
U. R. S. S.
R. F. a Germaniei 
Noua Zeelandă 
Cehoslovacia
S. U A.
România
Elveția
Norvegia
Argentina
Olanda
Danemarca 
Polonia
Marea Britanie

38
25
19
13
13
9
7
6
5
5
4
4
4
2

P 
P 
P 
P 
p 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P 
P

(3 
(2 
(1 
(1 
(0 
(0 
(0 
(0 
(0 
(0 
(0 
(0 
(0 
(0

1 
0 
0
1
1
1 
0
1

1
0
0 
o 
o

3)
0)
1)
0)
1)
0)
1)
0)
0)
0)
1)
0)
0)
C)

Nu au intrat în finală — și 
medalii — 24 de țări, din cele 38

deci nu ați 
înscrise la start.

punctat sau primit

sumagurărilor de Stat răspunde pentru 
asigurată de 25 000 lei de flecare călător 
în transporturile pe căile ferate, rutiere 
șl de apă și de 35 000 lei în transporturile 
aeriene.

Administrația Asigurărilor de Stat plă
tește întreaga sumă asigurată in eaz de 
deces 6au Invaliditate permanentă tota.â 
sau o parte corespunzătoare gradului 
de invaliditate în caz de invaliditate par
țială, ca urmare a unui accident produs 
în timpul călătoriei și în legătură cu 
aceasta, dacă decesul sau invaliditatea 
permanentă s-au ivit to decurs de un 
an de la data accidentului. Se considera 
accidente to legătură cu călătoria, orice 
eveniment subit, provenit din afară 
fără voința asiguratului, care a provocat 
vătămarea corporală sau decesul asigu
ratului.

Este bine de reținut șt faptul că în 
asigurarea prin efectul legii a călători
lor pentru cazurile de accidente, sumele 
asigurate se datorează independent ce 
sumele cuvenite asiguratilor sau benefi
ciarilor acestora din alte asigurări faei> 
tative de bunuri, răspundere civilă sau 
persoane, ori de sumele ce este to drept 
să le primească cel in cauză sau cei in 
cauză pe linia asigurărilor sociale de 
stat.

Paralel cu atenția deosebita acordată 
de Administrația Asigurărilor de Stat 
celor care sînt to drept să primească 
sumele asigurate, este necesar ca și or
ganizațiile socialiste să manifeste interes 
Și punctualitate în decontarea integrală 

ași la termenele stabilite în convenții 
primelor de asigurare încasate.

MIRCEA CATANA
director adjunct

în Centrala Administrației Asigurării» 
de Stat

f

considerăm ca este nimerit să pri
vii., evoluțiile echipajelor noastre fi
naliste la 4 f c. sau 2 f.c.

La edițiile ar.trerloare ale 
singura prezență In finalele mari (cu 
un Ioc VI). a fost cea din 1960, cu 
schiful de 2-rl. Ia Roma pe lacul Al
bano (prin Ștefan Kurecska, Gheor- 
gbe Riffelt-|-Mircea Roger). în rest, 
la Helsinki („#"-uI), la Melbourne (4 
f.c.. 2-i-l Si 2 fc), la Tokio (4f.c., 
24-1) și la Ciudad de Mexico (cea 
mai mare participare, cinci e- 
chipaje, din care făceau parte și pa
tru olimpici actuali), nu s-a putut 
depăși obstacolul semifinalelor, in cel 
mai bun caz mulțumindu-ne cu pri
mul loc._ oar ir finalele mici, pen
tru pozițiile 7—12.

Credem că titlul mondial de acum 
doi ani, ca si victoriile repurtate de 
canotorii români în diversele regate 
de amploare le-au sporit încrederea 
in capacitatea de a-și apăra șansele, 
de a concura de la egal la egal cu 
alți competitori prestigioși. Astfel, ei 
au reușit să se impună la ediția ju
biliară a J.O., cu toate garniturile 
prezente la start, s:tuindu-se pe locul 
VII din 38 de reprezentative, la mică 
diferență de canotorii americani, lă- 
sind In urmă schifiști cu veleități din 
Olanda, Elveția, Norvegia, Argentina, 
Danemarca, Polonia, Marea Britanie, 
Ungaria. Franța sau Bulgaria. în a- 
celați timp, ei s-au înscris printre 
cele 14 țări care au obținut puncte 
și cele 11 care au slobîndit medalii, 
în fine merită a fi evidențiat faptul 
că în cinci ediții ale Jocurilor Olim
pice s-a realizat doar un singur 
punct, iar In actuala ediție 7. Bilan
țul alăturat oglindește fidel sporul 
de eficiență pe plan competitiv, rea
lizat de canotajul din România la 
Miinchen. „Spârgînd gheața", schiful 
— prin punctajul acumulat și dăruit 
tezaurului nostru sportiv — tinde să 
pericliteze pozițiile unor ramuri spor
tive care jiu .marchează același pro
gres. El are acum datoria să se si- .

J.O.

care au adus mai multe succese, s-a 
pus accentul pe această specialitate.

Filmul întrecerilor de canotaj de 
la Miinchen, a oglindit — în pofida 
unor carențe — un nivel superior 
de pregătire al ramerilor noștri. Cea 
mai spectaculoasă calificare în finală, 
prin cîștigarea detașată a unei serii 
preliminare și a unei semifinale, a 
înscris-o echipajul de 4 fără cîrmaci. 
___ ____________ s.

olimpică pentru România 
mă valoarea.

Faptul că pe programul viitoarei 
ediții a J.O. a fost inclus și canota
jul feminin cu 6 probe (s-a introdus 
și 2. fără cîrmaci), credem că va da 
avînt activului federației de specia
litate, fiind cunoseut că schifisțeie 
noastre sînt consacrate pe plan inter
național, ele realizînd între 15 și 20 
puncte la flecare ediție a europene
lor și cîte două, trei medalii (dintre 
care cea de aur este aproape nelip
sită în ultimii ani, prin victoriile e- 
chipajului de 44-I vîsle). Dacă am 
adăuga -la această „zestre" și cele 7 
puncte acumulate, cu regularitate, la 
ultimele competiții masculine de an
vergură (C.M. St. Catharines, C.E. 
Copenhaga și J.O. Miinchen) se poate 
deduce lesne că, teoretic, avem șanse 
de a obține pe viitor un minimum de 
25 d« puncte la canotaj, perspectivă 
care ar face și mai productiv acest 
sport printre celelalte discipline o- 
limpice din țara noastră. Un pas lw- 
tărît a fost făcut la Miinchen. De la 
„eternele" finale mici s-a ajuns (cu 
toate ambarcațiile înscrise) la fina
lele mari.

Desigur, concurența olimpică va fi 
și mai aspră, necesitînd o pregătire 
și mai riguroasă. Dar, cunoscînd pri
ceperea majorității cadrelor noastre 
de specialitate și, în primul rînd, 
devotamentul, dăruirea și pasiunea 
culcare se pregătesc ramerji și vîs- 
lașii români, avem convingerea că 
acest țel poate fj atins. Un examen 
dificil și concludent, la mijlocul dru
mului spre Montreal, îl constituie 
Campionatele mondiale masculine și 
feminine (la prima ediție) din 1974, 
de la Lucerna. Am dori ca ele să 
însemne pentru noi nu numai un pri
lej de verificare, pn test de prim 
rang, dar și o confirmare a drumului 
ascendent pe care îl parcurg de la o 
vreme canotorii români.#

PENTRU 0 „RECOLTĂ" MAI BOCATĂ A CANOTAJULUI NOSTRU...
(Urmare din pag I)

(dacă mai era cazul ?) forța echipajelor în care nu 
s-au operat modificări de ultimă oră, ai căror tră
gători — prin activitate comună îndelungată _  au
atins o ideală sincronizare, un perfect echilibru.

îmbunătățirea gindirii tactice — factor deosebit dc 
important (evidențiat și de recentele J.O.) pentru 
reușita în marile confruntări sportive.

— Introducerea la J O. de la Montreal a celei de 
a opta probe masculine, 4 visle, reclamă o reconsi
derare a vislașilor de la noi, creșterea valorii lor 
pină la nivelul inaltei performanțe, sub îndrumarea 
unor antrenori competenți in această specialitate, de 
care — de altfel — nu ducem lipsă.

— întocmirea unui calendar competițional mai ju
dicios, care să dea posibilitatea unor verificări și eva
luări precise (în diferitele etape ale pregătirii), in 
compania unor adversari redutabili. (Ultimele „Re
gate Snagov" nu au corespuns, de pildă, din acert 
punct de vedere).

— Documentarea tehnică la zi a specialiștilor ca
notajului, cu accent pe punerea imediată in practică 
a eventualelor noutăți.

— Intr-o perspectivă mai largă, se impune „reani
marea" centrelor nautice Timișoara și Arad (cu ani 
in urmă nesecate „pepiniere" ale schitului) și impul
sionarea Clubului Nautic Universitar București, pen-

tru un i 
ției feminine.

— Dezvoltarea centrelor nautice de pe lacurile de 
acumulare de la Piatra Neamț, Bacău și Pitești 
(inaugurat in acest sezon și cu o așezare ideală), 
care oferă condiții corespunzătoare atit pentru „șco
larii" canotajului, cît și pentru campionii lui. (Pro
gramarea de către federația de specialitate a cam
pionatelor de juniori la Bacău s-a dovedit inspirată, 
avind drept urmare popularizarea largă in rindul ti
neretului local a sportului cu vîsle sau rame).

Studierea posibilităților de introducere a unor clase 
de canotaj in citeva licee cu sedii in apropierea pis
telor de apă. Credem câ transpunerea in viață a 
acestui deziderat — ducind la mărirea considerabilă 
o numărului tinerilor practicanți care tind spre reali
zarea unor rezultate superioare — se va dovedi o 
măsură cu adevărat productivă, contribuind substan
țial la asigurarea schimbului de mîine al schitului 
de performantă.

— Valorificarea deplină a bazelor nautice exis
tente, gospodărirea lor corespunzătoare și completa
rea — in acord cu posibilitățile — o materialelor de 
instruire sau de concurs, pe măsura strictă a necesi
tăților și in funcție de rezultatele care ar justifica 
această acțiune.

Realizarea, la Reghin, a unei producții sporite can
titativ și la nivelul cerințelor actuale (pentru bărcile 
de concurs) ; bineînțeles la prețuri accesibile.

randament sporit, mai apropiat de cel al sec-



O RUNDĂ ANIMATĂ
IN FINALA

CAMPIONATULUI NATIONAL 
FEMININ DE ȘAH

• Partida POGOREVICI - ILIE s a

încheiat după 106 mutări1
Finala campionatului feminin na

țional de șah se apropie de jumă
tatea desfășurării sale. Șapte runde 
aie acestei întreceri au fost sufi
ciente pentru a stabili ierarhiile care 
există pe eșichierul nostru feminin, 
dînd cîștig de cauză valorilor re
cunoscute. Tinerele prezente în con
curs au luptat — e drept — cu
rajos, dar numai aceasta nu a pu
tut depăși experiența și tehnica 
adversarelor cu rutină.

Recordul turneului, dacă nu chiar 
al întregii istorii a campionatului, 
?1' constituie partida dintre Maria 
Pogorevici și Viorica Die, care s-a 
jucat timp de 13 ore și jumătate, 
ajuhgînd la vîrsta „matusalemică" 
de... 106 mutări, cînd — în sfîrșit —

Astăzi, la Pernik

ÎNCEPE TURNEUL

ZONAL FEMININ

DE ȘAH

în localitatea Pernik (Bulgaria) 
începe astăzi -unul din turneele zo
nale de șah din cadrul campiona
tului mondial, ediția 1972—1974. 
Două reprezentante ale României, 
maestrele internaționale Alexan
dra Nițolău și Gertrude Baums- 
tarck, se află angajate în această 
competiție, Jucătoarele noastre, 
însoțite de antrenorul emerit Ser
giu Samarian, au sosit sîmbătă la 
amiază în orașul care găzduiește 
concursul. Primele 3 clasate (din 
16) se califică pentru turneul inter
zonal.

maestra internațională a obținut vic
toria. în cealaltă partidă netermi
nată, Steroiu — Jicman, ultima a 
reușit să întoarcă, surprinzător, ba
lanța în favoarea sa și acum, la a 
treia întrerupere, deține un avantaj 
care pare decisiv.

Foarte animată a fost și runda a 
VII-a a întrecerii. Lidera clasamen
tului, Elisabeta Polihroniade, a ju
cat din nou excelent, întrecînd-p 
categoric pe Virginia Steroiu. Cam
pioana țării deține la întrerupere o 
poziție de cîștig.

O mare surpriză este pe punctul 
de a se înregistra în partida dintre 
Clara Borsoș și Margareta Teodo- 
rescu, în care maestra internațio
nală. conducătoarea negrelor, a în
trerupt într-o poziție dezavanta
joasă, aflîndu-se la un pas de în- 
frîngere.

Primul eșec în turneu, după un 
start foarte bun — îl înregistrează 
Renee Farkaș, învinsă într-o exce
lentă partidă combinativă de Zări 
Karibian.

Vizînd șefia clasamentului, Su- 
zana Makai obține a patra victorie 
consecutivă, întrecînd-o pe micuța 
Viorica Ilie.

Remize rapide s-au înregistrat în 
partidele Daniela Nicola — Ioana 
Miroslav și Ligia Jicman — Maria 
Pogorevici. Margareta Juncu deține 
o poziție superioară la Vera Zsig- 
mon, în timp ce la tabla pe care 
joacă Mariana Băloianu și Anca 
Gheorghe situația este complicată.

în clasament, continuă să con
ducă, după șapte runde, ELISA
BETA POLIHRONIADE, cu 6 p și 
o partidă întreruptă. S-au apropiat 
de lidera turneului Maria Pogore
vici și Suzana Makai care (ambele 
neînvinse) totalizează ă’/î puncte. 
Urmează : Vera Zsigmond și Mar
gareta Teodorescu 4>,b (1), Renee 
Farkaș 4>/a etc.

PREȘEDINTELE C. I. O.VIZITEAZĂ MONTREALUL
MONTREAL, 4 (Agerpres). —

Președintele Comitetului Intemațio-

AU iNCEPUT

LUCRĂRILE

COMISIEI EUROPENE

nai Olimpic, lordul KiHaain, a sosit 
la Montreal pentru o vizită de pa
tru zile. în timpul șederii sale, el 
va avea o serie de discuții cu or
ganizatorii Olimpiade: dîa 1976. La 
sosire pe aeroportul din Montreal, 
lordul KiLamn a declarat reprezen- 
tanților presei, printre altele : „Noi 
vom căuta, de asemenea, să găsim 
o modalitate de a simplifica progra
mul Jocurilor Olimpice*.

Pentru prima oară în istoria ho
cheiului pe gheață, reprezentativa 
R. P. Chineze va evolua pe pati
noarele din Elveția, In cadrul tur
neului pe care-l întreprind în mai 
multe țări europene, hocheiștii chi
nezi — de la al căror prim an
trenament pe gheața Palatului spor
turilor din Geneva am primit ima
ginea de mai sus — vor susține o 
serie de meciuri amicale cu echipe 
elvețiene, întilnind reprezentativa 
de tineret a „țării cantoanelor", 
precum și o serie de formații 
de club.

Telefotot A.P.-AGERPRES

TURNEUL DE TENIS DE LA COUBERTIN 
CONTINUĂ SUB SEMNUL SURPRIZEI

PARIS, 4 (Agerpres). — tnfrîngerea iul 
ilie Năstase în turneul internațional de 
tenis, care se desfășoară In sala Couber
tin, este comentată de agențiile inter
naționale de presă ca o mare surpriză, 
tn comentariul agenției France Presse 
se remarcă printre altele : „Năstase, li
derul autoritar al Marelui premiu Flit, 
a pierdut pentru prima oară in fața te- 
nlsmanulul american Tom Gorman, după 
o sultă de cinci victorii. Năstase a 
cedat la capătul unei partide dtrze. care 
a durat peste două ore“.

tn ultimul joc al sferturilor de finală 
Stan Smith l-a eliminat cu 6—2, 6—4 pe

francezul Patrice Dominguez. Două ve
ritabile surprize au fost Înregistrate in 
sferturile de finală ale probei de dublu : 
perechea Barthes, Jauffret (Franța) a 
învins cu 7—3, 2 6, 6—3 cuplul Năs
tase, McMillan, iar cehoslovacii 
Hrbee ți Zednllr au dispus cu 
6—i. 4—A 6—3 de americanii Gorman șl 
Smith.

★
In semifinalei* turneului, dispuiate 

seară, g-au înregistrat următoarele re
zultate : Smith — Rodea 6—2, 6—4. 6—1 • 
GImeno — Gorman 1—3, 6—t, 2—6,

„MARELE PREMIU" AL ISTOVIRILOR
Este ușor de închipuit dezamă

girea cu care am ascultat, vineri 
noaptea pe firul telefonului, vo
cea foarte amabilei secretare a 
concursului Coubertin anunțin- 
du-ne de Ia Paris: „Năstase a 
pierdut partida Cu Gorman, în 
trei seturi!“ Mai înainte cu o oră, 
aceeași voce ne spusese : „A ciș- 
tigat primul set și joacă foarte 
bine..."

Ce s-a putut fntimpla. în aceste 
60 de minute, dintre victorie și în- 
frîngere ? Nici aceasta nu este 
greu de închipuit, pentru oricine. 
In fața unui adversar dîrz — și 
in ascensiune de formă — marea 
abilitate tehnică a lui Ilie Năstase 
s-a arătat, de această dată, insu
ficientă. Supercampionul virtuozi
tății a fost trădat tocmai de arma 
sa cea mai de preț. S-au arătat 
mai eficace loviturile de tun ale 
americanului din Seattle, atacurile 
sale curajoase la fileu. într-o 
cohvorbire telefonică anterioară, 
Năstase ni se plîngea de imper
fecțiunile terenului din „Mateflex" 
(compoziție sintetică încă nepusă 
la punct) care înlocuiește în sala 
pariziană, la actuala ediție acel 
covor „Sommer" ce-i convenise de 
minune jucătorului nostru, anul 
trecut, cînd cucerea o victorie de 
răsunet. Pe noul teren, săritura 
mingilor nu este uniformă, iar 
controlul lor se face greu pentru 
cel care nu atacă. Trebuie să lo
vești tare, să vii mereu la volă... 
Pentru aceasta, însă, este nevoie 
de resurse fizice deosebite. Iar 
Ilie Năstase nu Ie mai are !

Iată, adevărata explicație a în- 
frîngerli de vineri seara, care ne 
afectează. Aceeași care lămurește 
— dacă mai era nevoie — cauzele 
care au dus la evoluția atît de 
slabă a primului nostru tenisman 
în finala „Cupei Davis“, trist în
cheiată. Aceasta se poate sintetiza 
în numai două cuvinte, auzite de 
atîtea ori în ultima vreme : obo
seală acumulată. Da, oboseală, 
epuizare fizică și nervoasă. Prețul 
acelui efort de-a dreptul inuman 
la care sînt supuși fruntașii aces

tui Mare Premiu — F.I.LT., pe 
care nu o dată l-am numit „ma
raton al tenisului". Un maraton 
al istovirilor...

Obosit nu e numai Năstase. Ma
rii săi rivali par și ei să fie pradă 
unei epuizări vizibile. Orantes 
este accidentat și urmează un tra
tament de viteză, Smith a fost 
condus aproape în toate partidele 
pe care le-a jucat în ultima 
vreme și era, alaltăieri, la un pas 
de înfrîngere în fața unui adver
sar anonim. Toți așii se resimt de 
pe urma acestui program mon
struos de competiții.

La Paris, Ilie Năstase juca ai 
29-lea turneu al său, în acest an. 
Dacă adăugăm și etapele de „Cupa 
Davis", sînt în total 35 de între
ceri. De mare anvergură, epui
zante. A cîștigat 15 dintre ele, 
ceea ce reprezintă un adevărat re
cord In materie. A triumfat la 
Baltimore, Omaha, Monte Carlo, 
Madrid, Nisa, Diisseldorf, Toronto, 
South-Orange, Forest Hills, Seat
tle, ca și în cinci meciuri ale e- 
chipei naționale. A fost finalist la 
Wimbledon, Salisbury și Baastad, 
precum și în „Cupa Davis". A as
pirat la o performanță care, poate, 
trece dincolo de puterile ome
nești.

La Edinburgh, după înfrîngerea 
din turneul Dewar, recunoștea el 
însuși : „Nu trebuia să joc. sînt 
prea obosit... Am venit totuși la 
Edinburgh, dorind să-mi respect 
promisiunea ce am făcut-o de a 
juca în fața publicului scoțian".

Spectatorii îl che^piă pe teren, 
îl așteaptă pe Ilie Năstase. îl 
cheamă și organizatorii de turnee. 
Cei ai acestui Mare Premiu, făcut 
parcă pentru a-și decima competi
torii. După Paris — dacă Smith 
va reuși să cîștige — Năstase 
păstrează încă un avans de 83 de 
puncte în clasament și mai are 
șanse să reziste pe primul loc, 
înaintea penultimului turneu. Dar 
cu ce preț...

Radu VOIA

a f. i. a. jDnanDDannnDnDnnDaDnaDLODaaanDDDDaonDooooDODOoi
UN INTERESANT FINAL IN CAMPIONATUL 

MOTORETELOR ROMÂNEȘTI•>

SLATINA 4 (prin telefon, de la 
trimisul nostru). Campionatul re
publican de rezistență și regulari
tate, rezervat motoretelor româ
nești, a fost reluat vineri sub cele 
mai bune auspicii : vreme splen
didă, întreceri de bun nivel teh
nic (marea majoritate a concuren- 
ților au terminat disputele cu zero 
puncte penalizare), trasee adecvate 
și organizare ireproșabilă asigurată 
de C.J.E.F.S. Olt.

Cei 27 .de alergători rămași tn 
concurs au avut de străbătut, vi
neri, traseul Slatina-Corabia-Cara- 
cal-Slatina (256 km de categoria 
I), iar sîmbătă au parcurs un iti
nerar mai dificil : Slatina-Drăgă- 
nești Olt-Alexandria-Roșiori-Slatina 
(261 km. dintre care peste 60 km 
drum de cat. a lll-a). Ce lucruri 
deosebite am remarcat în desfășu
rarea celor două etape ? Cu o sin
gură excepție (mașina actualului 
campion național. Dumitru Vasî- 
lescu) toate motoretele au pornit, 
vineri, la semnalul arbitrului. Cu
noscutul motociclist brașovean 
Traian Moașa a abandonat, din 
cauza unei defecțiuni la cutia de

viteze, iar Nicolae Râureanu, unul 
din fruntașii clasamentului și Gh. 
Dumitrică s-au rătăcit prin Craiova 
și nu au mai trecut prin punctul 
de control, fiind excluși din com
petiție. Deși mai grea, în confrun
tarea de sîmbătă s-au înregistrat 
doar două cazuri de penalizare : 
V. Mărgărit și I. Tatu (ambii de la 
Poiana Cîmpina) au depășit minu
tul acordat pentru pornirea moto
rului. De la start au absentat, din 
motive pe care nu le cunoaștem 
încă, reprezentanții orașelor Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, Buzău și Mo- 
reni, care participaseră la prima 
parte a campionatului.

Duminică are loc ultima etapă, 
pe ruta Slatina-Drăgășani-Scorni- 
cești-Slatina (142 km), iar înaintea 
actului final clasamentele au ur
mătoarea configurație : individual: 
1. Ion Bobîlneanu (Voința Sibiu) 
0' p. penalizare, 2. Nicolae Berloiu 
(Torpedo Zărnești II) 1 p. p., 3.
Gh. Banu (Metalul Buc.) 3 p. p. ; 
echipe: 1. Metalul Buc. 21 p, 2. 
Torpedo Zărnești II 23 p, 3. Voința 
Sibiu 28 p.

Traian IOANIJESCU

BUDAPESTA, 4 (Agerpres). — La 
Budapesta au început lucrările con
gresului comisiei europene de pe 
lingă Federația Internațională de 
Atletism. La lucrări participă dele
gați din 22 de țâri. După ce delega- 1 
ții au fost salutați de Adrian I 
Paulen, președintele forului. Gyorgy 
Nyiro, președintele federației ma
ghiare, a prezentat calendarul in
ternațional pe anul viitor.

La sfîrșitu! luc,arilor. Adrian Pau- : 
len va ține o conferință de presă I 
în care va expune ziariștilor hotă
rî rile luate de acest Congres.

HANDBALISTELE

CEHOSLOVACE 

ÎNVINGĂTOARE

PRAGA, 4 (Agerpres). — în loca
litatea cehoslovacă Olomouc s-a 
desfășurat întîlnirea internațională 
amicală de handbal dintre selecțio
natele feminine ale Cehoslovaciei și 
U.R.S.S. Handbalistele cehoslovace 
au terminat învingătoare cu scorul 
de 14—7 (5—4).

AZI SE DISPUTĂ LA ORADEA

A 52-a EDIȚIE A CAMPIONATELOR DE CROS
într-un cadru natural foarte plă

cut, la băile Felix, lingă Oradea, 
se va desfășura astăzi ultimă re
prezentație a stagiunii atletice în 
aer liber din acest an. Este vorba 
de faza finală a celei de a 52-a 
ediții a campionatului republican 
de cros, individual și pe echipe.

La întreceri vor lua startul peste 
600 de atleți și atlete din toată țara, 
calificați pentru faza finală a com
petiției în urma etapelor de zonă.

Nu vor lipsi de la acest concurs 
cei mai buni semifondiști si fon- 
diști ,ai țării, pentru care crosul tre
buie să fie mai mult decît un mij
loc de pregătire pentru alergarea pe

pistă, deși chiar' numai acest as
pect poate însemna o pledoarie pen
tru cros. Pretutindeni însă, crosul 
și-a căpătat în ultimul timp dreptul 
la un Sezon competițional de sine 
stătător și. de aceea, vrem să cre
dem că aceste campionate naționale, 
care marchează sfîrșitul sezonului 
1972, vor. constitui punctul de ple
care al unui veritabil sezon com
petițional de cros.

Pe traseele amenajate în pădurea 
din vecinătatea băilor Felix vor pu
tea fi văzuți deci Nicolae Mustață. 
Gheorghe Ghipu, Petre Lupan, Ma
ria l.incă. Liliana I.eau și ceilalți, 
care la ediția din acest an a crosu

lui Balcanic au adus României 5 
titluri.

Iată ordinea în care se vor des
fășura cele 9 finale ale campiona
telor. în paranteze campionii edi
ției precedente : 800 m ,— junioare 
III (Vasilica Boera) ; 1 5ț)0 m — ju
niori III (Vasile Cristian) ; 1 000 m 
— junioare II (Liliana Leau) ; 3 000 
m juniori II (Gheorghe Ghipu) ; 
1 500 — junioare I (Aneta Ion) ; 
5 000 m — juniori I (Florea Șan- 
dru) ; 6 000 in — tineret (Petre Lu
pan) ; 2 000 m — senioare (Maria 
Lincă) ; 10 000 m — seniori (Nico
lae Mustață).

Din zecile de mii de participanți la fazele campionatului republican de cros, cei mai buni — peste 600 — se 
vor' întrece astăzi, la Oradea, in etapa finală a competiției

RECORDURILE LUI MOLLER 
$1 BAYERN

lui Bayerr M-jacner. ia poarta e- 
cnîpc; C4. Printre ccs ce au
ir^scTLS. fireșîe Gerd Mîîlier. Ms:

vsrcz a fosx torit psrtru o&l
oe a. _Az-.c« TiarcAi f— CAuA*
pâonat. Totodată, în faia acefeiași 
Scha-ke 04. Bay err. : s ea
un record ți an’.mve. a! 40-lea rrrv 
consecutiv fără înfrîngere. In cam
pionat. la Mknchea.

SPECTATORII PREFERA 
FOTBALUL DE CALITATE!

lata un adevar mfioscnf de cf..z 
există acest sport 1 Exemplul cei 
mai recent: la Meciul Austria — 
Ungaria (2—2) din califkâr le 
pentru viitorul C.M.. au as.-ta; — 
pe stadionul din Prater — 74 OOO 
de spectatori, un record pentru 
ultimii ani, în Austria. în schimb, 
cîteva zde mai tîrziu. pe ace.aț: 
stadion, ia partida AdmLo Viera— 
A.K. Graz, n-au fost decît 1 5C0 ți 
nici un meci din acea etapă din 
campionat n-a atras mai mult de 
9 000 de spectatori.

Responsabilii federației austrie
ce au solicitat ajutorul sociologilor 
pentru a dezlega misterul acestor 
tribune atît de goale ia meciuri.e 
de campionat. Nu le-a fost greu a- 
cestora să găsească motivul : in 
timp ce în echipa națională au a- 
părut cîteva din vedetele fotbalu 
austriac, vedete care activează în 
echipe din alte țări (Parits — Ein
tracht Frankfurt. Hickesberger — 
Kickers Offenbach, Kreuz — Spar
ta Rotterdam), echipele de club a- 
liniază jucători slab pregătiți.

Iată, deci, „misterul", pentru a- 
flarea căruia nu era nevoie de so
ciologi.

BEST STORY (URMARE...)

George Best este, cu adevărat 
recordman al, eliminărilor: pentru 
a patra oară în cursul unei întîinir 
internaționale a reprezentativei 
Irlandei de Nord, a trebuit să pără
sească terenul fiind eliminat. Fap
tul s-a petrecut fn cursul recentului 
j<5c Bulgaria — Irlanda de Nord. 
Decizia conducătorului partide:, 
vest-germanul Gerhard Schulenburg 
n-a fost însă primită în unanimitate. 
Ba. mai mult, Harry Cavan, preșe
dintele Federației de fotbal nord- 
irlandeze și vicepreședinte al F.I.F.A., 
a declarat sus și tare ; „După pă
rerea mea acest arbitru e lipsit de 
competență. în orice caz n-are un 
nivel internațional". (Trebuie men
ționat că în timpul amintitei întil- 
niri, G. Schulenburg a distribuit 
șapte cartonașe galbene ți a dat 
două penalty-uri echipei gazdă).

Arbitrul a răspuns imediat, spu- 
nînd că meciul a fost disputat în
tr-o stare de spirit proastă și că 
principalii vinovați au fost Best și 
coechipierii săi i „N-am eliminat 
decît doi jucători de-a lungul ca
rierei mele internaționale, dar nu 
m.i-aș fi îndeplinit rolul dacă nu 
l-aș fi eliminat pe Best pentru vina 
de a-și fi lovit un adversar cu pi
ciorul". H. CAVAN a replicat: : 
„Pentru noi totul este terminat. 
Dar nu trebuie c® acest arbitru să 
lezeze într-o zi o alta echipă—"

în timp ce săbiile se încrucișau. 
Best își vedea de treabă sub culo
rile lui Manchester United.

UN AVERTISMENT MEDICAL

Fotbalul feminin a încetat să mai 
fie un spectacol inedit. Dar acest

-port este recomandabil fetelor? 
1 -a din somitățile medicinii sovie
tice. prof. dr. Natalia Graievskaia, 
spune un NU categoric, demonstrînd 
in cuprinsul unui articol special 
d.r>. .Gazeta medicală a UR.S.S." că 
fotbalul produce organismului fe- 
mmin o serie de tulburări hormo- 
r.'.e serioase mergînd pînă la ani
hilarea funcțiilor reproducerii. De 
avrr.er.e3. efortul muscular produce 
fcrmzre- de vene varicoase. Autoa
rea pune pe aceiași plan practica
rea f .•■.balului de femei cu aceea a 
practicării boxului, luptelor sau 
halterelor. sporturi pe care structu
ra delicată a mușchilor femeii nu 
> poate accepta.

ONOARE SALVATA

La . .1 d r. meciurile diviziei 
secuaoe . Sr-a petrecut un inci-

jt Jucătorul Marclli, de 
.ae... o., C—anzarro. a fost de două 

ave-:.za: pentru joc dur și
- o rt-.-e ireverențioasă față de 

a-b •-■ neutru ca in cele din urmă 
»ă fje eliminat

— Ai grijă, pină la urmă tot te 
niânine'— a strigat furiosul Ma- 
■ r .-.îransigentul conducător

P ort arul ?i

timp se mai calmase, a pătruns în 
cabină și. după ce și-a cerut foarte 
politicos scuze, l-a rugat pe arbitru 
să-i dea pentru o clipă foaia de 
arbitraj care conținea raportul de 
eliminare a sa. La luat și 1-»— 
mîncat foarte tacticos, oferindu-se 
cu gentilețe să-I ajute pe arbitru 
uimit, la redactarea altuia... Ma- 
reili a ținut să se explice :

— Noi, cei din sud, șîntem oa
meni de cuvint și o promisiune, 
făcută chiar la minie, trebuie ono
rată. Cred că am găsit formula cea 
mai justă, deși eliminarea dv., chiar 
sub forma ei comestibilă, este des
tul de indigestă.D-pa meci, jucătorul, care între

Cele mai ma—, personalități ale momentul’ii din sportul brazilian, Pele 
și Emerson Fittipaldi, campion mondial la automobilism în 1972, și-au 
schimbai pentru plăcerea fotoreporterului, rolurile. Iată-l pe Fittipaldi 
in echipameHtuI alb al Iui F. C. Santos, în timp ce perla neagră a îmbră
cat cosiumul de „driver". în spatele lor, mașina „Lotus" cu care Fittipaldi 

a cîștigat cinci Mari Premii in 1972

suflerul său
(din „Sport IUustrierte")

CARIERA SCURTA

î Deși la nivelul echipei naționale 
fotbalul din Luxemburg se poate 
lăuda cu cîteva rezultate onora
bile, totuși, participarea echipelor 
din Marele Ducat î« competițiile 
europene intercluburi a produs în 
această toamnă consternare în rîn- 
dul suporterilor lor. După consuma
rea meciurilor celor trei echipe an
gajate în cupele continentale, bilan
țul nu este de invidiat t Aris Bon- 
naweg. Red Boys și Rumelange au 
marcat în șase întîlniri un singur 
gol, primind în schimb 34 I...

O primă consecință a acestei si
tuații a fost angajarea unui antre
nor englez care să îndeplinească ro
lul de consilier federal.

GOL MARCAT DE... ARBITRU l

Cu cinci minute înainte de sfîr
șitul unui meci între echipele ita
liene de amatori Cinisiello și Pa- 
lăzzuolo, arbitrul Scarpettâ a flu
ierat un penalty în favoarea primei 
formații, condusă în acel moment 
cu 2—1.

Așa cum cere regulamentul, ar
bitrul s-a așezat în apropierea u- 
nuia din stîlpii porții pentru ă 
controla operația executării. Balo
nul, lovit prqst de executantul lo
viturii, l-a atins pe arbitru din 
care a... sărit în plasa porții echi
pei Palazzuolo! Golul a fost a- 
cordat și cele două echipe au ter
minat la egalitate (2—2), dar nu 
se știe cum a ieșit de pe teren 
arbitrul...

DUPĂ NUMAI CINCI 
MECIURI...

Se pare că echipa belgiană Saint 
Nicolas a devenit o recordmană 
mondială. Intr-adevăr, pînă acum 
nu se cunoaște o situație asemănă
toare cu aceea petrecută Ia for
mația amintită i a pus capăt 
contractului cu antrenorul său De 
Bruyne după numai cinci meciuri 
de campionat!

«ULTIMELE ȘTIRI ■ ULTIMELE REZULTATE-ULTIMELE ȘTIRI

STEAUA A ÎNVINS PE RAPID, LA BASCHET, CU 89—69
S;eaua a ficat ieri după-amiază o oar- 

ndă bună. în compania Rapidului. Ai 
mim aceasta nu atît prin prisma aco- 
ru:—. cit mai ales prin modul in ear? 
s-a impus : printr-o concepție realistă 
de joc, marcată de acțiuni eficace; prin- 
tr-o apărare agresivă, care a provocat 
greșelile atacului rapidist ; în fine, tzrtn 
reconfirmarea acestui bun realizator care 
este Alin Savu. Despre Rapid, slnt mai 
puține lucruri de spiis, printre care no
tăm citeva încercări spectaculoase reu
șise. deci și aplaudate, și excepționala 
evoluție a lui Vlădescu, omul prin care 
gioleștenij au trăit realmente în acest 
med. Au marcat : Tarău 12, Baciu 2, 
Savu 22. Bîrșu 2. Gh. Valeriu 10. Di- 
mancea 10. Dumitru 6, Ioned 8 și Oc- 
jelac 17, pentru Steaua, respectiv Vin- 
tilă î, Stăneseu 8. Simulescu 4, Popes
cu 18. Vlădescu 33 și Tursugean 4. pen-

tru Rapid. Scar final : Steaua — Rapid
35—63 (47_ 35). Au arbitrat bine G.
Niculescu $i E. Nicuîescu.

TURNEUL DE ȘAH DE LA 
NOVI SAD

Cu excepția lui Pianinei, care a cedat 
la Ivkov, toți ceilalți favoriți al turneu
lui . internațional de șah de la Novi Sad 
au obținut victorii în runda a 10-a. Lein 
l-a învins pe Rossolimo, Benko pe Ma- 
sid, Lengyel pe Deze și Radulov pe Ha
ldei. Iată șl rezultatele înregistrate in 
unele partide întrerupte din rundele 
anterioare : Radulov — Benko 0—1 ; 
J o vi ci — nici 0—1, Măriei _ llid 1—0: 
Deze — Rossolimo 0—1. în clasament, 
după 10 runde, continuă să conducă ma

rele maestru sovietic Lein cu 8Va puncte,

CONDUC HOCHEIȘTII 
DE LA T-S.K.A.

MOSCOVA, 4 (Agerpres). _ în campio
natul unional de hochei pe gheață s-au 
disputat pînă acum 35 de. meciuri din 
cele 144 prevăzute în programul com
petiției, .

tn prezent. în fruntea clasamentului se 
află formația Ț.S.K.A. Moscova cu 13 
puncte (din 8 jocuri), urmată de Spar
tak Moscova — 14 puncte (din 8 jocuri).

WOTTLE NU TRECE LA 
PROFESIONISM I

Se anunță din New York că atletul 
american Dave Wottle, campion olimpic 
în proba de 800 m plat, a refuzat ofer
ta unui organizator de a trece Ia pro
fesionism.
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