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IN urma unui RAID-ANCHETĂ, EFECTUAT pe mai multe

ouac înscrie un nou coș

(profe- 
Mihai 
româ- 
didac-

Interviu cu tovarășul ION SÎRBU, 
prim-secretar al Comitetului județean Buzău al P.C.R., 

președintele Consiliului popular județean

In cadrul prezentării 
monografice

SPORTUL ROMÂNESC 
IN 40 DE SINTEZE"

azi, județul
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BUZĂU

ANGAJAMENTE MOBILIZATOARE
LA U.R.A. GRIVIȚA

Printre unitățile industriale 
ale Capitalei care la sfîrșitul 
primelor zece luni au raportat 
îndeplinirea planului anual la 
toți indicatorii se numără și 
UZINA DE REPARAȚII AUTO 
GRIVIȚA. Colectivul acestei 
întreprinderi, format în marea 
lui majoritate din tineri, multi 
dintre ei. crescuți aici în uzină, 
s-a angajat să îndeplinească pla
nul cincinal în patru ani și două 
luni, la producția globală, și in 
patru ani și trei luni la produc
ția marfă, dorind să se înca
dreze, astfel, în efortul comun 
al întregii noastre națiuni de 
a da viață programului elabo
rat la Congresul al X-lea al 
P.C.R. și Conferința Națională 
a partidului.

In urma unei discuții purtată 
cu președintele Comitetului sin
dical, tov. Marin Mătăchiță, am 
aflat cîteva dintre succesele 
harnicilor muncitori de 
U.R.A.

Este vorba, în primul 
de o premieră cu care se ___
drese toți cei din uzină; în cu- 
rînd va intra în fabricația de 
serie un tip de autobuz cu 34 
de locuri, destinat transportu
lui de muncitori.

In altă ordine de idei ni s-a 
semnalat faptul că Secția con
fecții piese de schimb, condusă 
de ing. Mircea Orza și

tă din tineri între 16 și 25 de 
ani este un exemplu în ceea ce 
privește îndeplinirea sarcinilor 
de producție și disciplina la lo
cul de muncă. Un aport hotărî- 
tor în această direcție l-au avut 
lucrătorii cu mare experiență Și 
înaltă calificare cum sînt, de 
exemplu, rectificatorul Dumitru 
Isălniceanu și maiștrii Constan
tin Niculici și Ion Fuiorca.

Prezent la discuția despre 
care am amintit, Aurel Crăciu- 
nescu, președintele 
sportive, nu a scăpat 
de a ne informa că 
muncitorii evidențiați 
că se numără și o 
sportivi ca, de pildă, 
mecanic Nicolae Vasile, strun
garii Petre Chemencegî și Con
stantin Catargiu, lăcătușul Ion 
Spătaru, membri ai echipei de 
fotbal care activează în cam
pionatul categoriei „Promoție".

Și nu putem încheia aceste 
rînduri fără a menționa anga
jamentul pe care harnicul co
lectiv de la U.R.A. Grivița șt 
l-a luat în cinstea celei de a 
XXV-a aniversări a proclamă
rii Republicii: 7 000 000 lei la 
producția globală peste plan și 
realizarea unor economii in va
loare de 500 000 lei.

asociației 
prilejul 
printre 

în mun- 
serie de 
lăcătușul

însuflețiți de Mesajul 
de țov. NICOLAE CEAUȘESCU 
țărănimii cooperatiste, mecani
zatorilor și specialiștilor, tutu
ror lucrătorilor din agricultură 
cu prilejul „ZILEI RECOLTEI”, 
elevii Școlii generale din satul 
Ionești comuna Buzoiești — Ar
geș, sub conducerea directoru
lui școlii Florea Stancu 
sor de educație fizică), 
Tuiu, profesor de limbă 
nă, și a celorlalte cadre 
tice, au dat dovadă de hărnicie 
și patriotism la stringerea re
coltei.

în ciuda timpului nefavorabil, 
vrednicii școlari au tăiat coceni

SCHELA TÎRGOViSTE SI A ÎNDEPLINIT 
PLANUL

de pe o suprafață de 10 hec
tare, au serins legume de pe 2 
hectare și au cules 62 tone po
rumb — un adevărat record ! 
De remarcat este faptul că pe 
lingă ajutorul acordat în strân
gerea la timp și în bune oon- 
dițiuni a recoltei, ei au adus 
școlii un venit în valoare de 
peste 20 000 lei, sumă ce va fi 
cheltuită pentru construcția u- 

. nei săli de gimnastică.
Printre ce; mai harnici s-au 

arătat sportivele și
Aurelia Ispășescu, Vasilica 
Florin Gresianu, Florica 
peanu. Ioana Burcea și 
din echipa de atletism a școiih

A

sportivii 
Dina, 
Cîm- 
alții,

PROBLEMELE ACTIVITĂȚII SPORTIVE GENERALE
TREBUIE TRATATE CU DEPLINĂ ÎNȚELEGERE

Aplicarea măsurilor tehnico- 
organizatorice superioare, pre
conizate de Conferința Naționa
lă a partidului, și puternicul a- 
vînt în muncă arătat de colec
tivul de Ia Schela Tîrgoviște 
au îngăduit petroliștilor dîmbo- 
vițeni să înregistreze un impor
tant succes profesional : înde
plinirea cu două luni mai de
vreme a planului anual de pro
ducție.

ANUAL
4
Această frumoasă izbîndă a 

fost posibilă prin mobilizarea 
tuturor forțelor pentru reduce
rea cheltuielilor de producție și 
economii Ia prețul de cost, ca
pitol în care s-a înregistrat, în 
primele 9 luni ale anului, o 
sumă globală de peste 2 500 000 
lei.

M. AVA NU — coresp. județean

DINAMO BUCUREȘTI -DINAMO TBILISI 
(45-21)!

Ca și în cazul multor altor zone 
geografice ale țării, anii din urmă 
au însemnat pentru plaiurile buzoiene 
ani rodnici, pe răbojul cărora oame
nii muncii, îndrumați și călăuziți de 
partid, au jalonat prin eforturile lor 
de zi cu zi profunde transformări 
economice și sociale. Și aci, din pri- 
poare de munte, de sub crestele se
mețe ale Siriului, pe cutele dealuri
lor Istriței și pină spre mănoasele 
cîmpii ale Bărăganului viața a căpă
tat alt curs și are acum sensuri noi, 
sub impulsul puternic al unor im
portante obiective industriale, înăl
țate, la indicația conducerii de par
tid și de stat, prin hărnicia oameni
lor așezați în aceste pitorești locuri.

Avîntul general cunoscut în toate 
domeniile a cuprins. în mod firesc, 
și activitatea sportivă. In noile uni
tăți industriale, in școlile de pe în
treg cuprinsul județului, la sate — 
deprinderea zilnică a exercițiului fi
zic, a practicării unei discipline spor
tive are în județul Buzău o arie din 
ce în ce mai mai largă. Apreciind 
corect perspectivele și în această di
recție, Comitetul Executiv at Consi
liului popular județean a analizat în 
anul trecut felul In care dotarea ma
terială a activității sportive ține pasul 
cu creșterea impetuoasă a numărului 
de practicanți ai sportului și — pe 
baza constatărilor făcute — a emis 
o decizie cu sarcini precise și cu ter
mene, în privința îmbunătățirii ba
zei materiale a activității sportive de 
masă și de performanță. Inițiativa a 
stîrnit la vremea respectiyă un larg 
ecou în majoritatea județelor țării, 
motiv pentru care acum, cînd se îm
plinește aproape un an de la apariția

ei, am considerat necesar să solicităm 
tovarășului Ion Sîrbu, prim-secretar 
al Comitetului județean Buzău al 
P.C.R., președintele Consiliului popu
lar județean, un interviu pe această 
temă.

— Cu aproape un an în urmă, Co
mitetul Executiv al Consiliului, popu
lar județean a avut inițiativa de a ela
bora o ’ 
tățirea 
ticarea 
lui. Ce 
acestei 
In activitatea sportivă din 
Buzău ?

— Pentru a răspunde direct Ia a- 
ceastă întrebare, mi-ar fi foarte ușor 
să vă pun la dispoziție o serie de 
cifre și date ce vor atesta că din 
momentul apariției deciziei respec
tive în județul nostru s-au realizat 
unele lucruri bune în acest domeniu, 
folosindu-se, cu pricepere, resursele 
locale, munca patriotică și întrajuto
rarea dintre diferitele unități econo
mice. Cred, însă, că nu este lipsit de 
importanță să precizez mai întîi că 
analiza efectuată atunci, ca și măsu
rile adoptate, au constituit un mo
ment de cotitură nu numai pentru 
organizațiile sportive din județul 
nostru. Probleme importante ți care 
multă vreme au fost tratate fără o 
deplină înțelegere a lor, cum ar fi 
cele ale asigurării unor condiții 
minime, pentru practicarea sportului 
prin parcuri sau in zonele de agre-

decizie cu privire la îmbună- 
bazei materiale pentru prac- 
exercițiilor fizice și sportu- 
ne puteți spune despre rolul 
măsuri și despre roadele ei 

județul

ment, în noile cartiere <le locuințe, 
precum și dotarea cu baze simple a 
școlilor de toate gradele, au apărut 
tuturor în adevărata lor lumină și, 
ca o consecință firească, au determi
nat nu numai o schimbare de opinie, 
ci și alte inițiative, este adevărat 
mai mici, la nivelul școlilor sau al 
comunelor din /județ, dar toate concu- 
rînd în final ța apariția unor noi nu
clee de practicare a sportului. Tre- 
cînd la lucruri mai concrete vă pot 
spune că din controalele efectuate în 
intervalul de timp care a trecut de 
la apariția deciziei, comitetele exe
cutive ale consiliilor populare din 
comunele Blăjani, Măgura, Săhăteni. 
Vadu Pașii, Poșta Cilnău, Vernești. 
C.A. Rosetti și Ziduri au acționat o- 
perativ și, ca urmare, tineretul din 
aceste locuri are acum la dispoziție 
baze sportive simple, realizate fără 
fonduri speciale și care cunosc o 
mare animație, mai ales în zilele de 
sărbătoare. In municipiul Buzău, ca 
și în orașul Rîmnicu Sărat, s-au rea
lizat, de asemenea, lucruri demne de 
luat în considerare. în Buzău, de 
pildă, s-au amenajat nticro-complexe 
sportive, cuprinzînd terenuri de te
nis, volei și handbal la mai multo a- 
sociații sportive, cum ar fi cele de 
la Uzina de prelucrare a maselor 
plastice, întreprinderea județeană de 
construcții-montaj și Spitalul nr. 2.

BAZE SPORTIVE ȘCOLARE, NE PUNEM ÎNTREBAREA:

Continuîndu-și pregătirile și verifică
rile pentru viitoarele meciuri din ca
drul C.C.E., echipa masculină de bas
chet Dinamo a susținut ieri seară, în sala proprie, o in+ilnire cu cunoscuta 
echipă Dinamo Tbilisi, fostă campioană 
a U.R.S.S.. clasată actualmente pe >o- cul 4 in campionatul unional. Practicind 

apărare, 
acțiuni 
tehnic, 

vie-

Au înjș-cris : Popa 19, Georgescu 16, No
vac 12, Dragomirescu 8, Cernea 8. Dia- 
conescu 8, Chivulescu 4, Niculescu 4, Ha- 
neș 2 (a mai jucat Visner) pentru Di
namo, respectiv Biciașvili 15. Cikvadze 
10, Polavski 9, Pithelauri 8, Ugrehelidze 
8, Shieroli 3, Kui ateladze 2, Magaldadze 1. 
Au arbitrat bine Em. Niculescu (Româ
nia) și I. MirianașviU (U.R.S.S.).

D. STÂNCULESCU

DOI HALTEROFILI ROMÂNI 
CONCUREAZĂ JH CUBA
La 14 și 15 noiembrie, se vor 

desfășura la Havana, întrecerile 
de haltere dotate cu „Cupa Prietenia". La această Importanta 
competiție, țara noastră va fi reprezentată de Vasile Iancu (cat. 
52 kg) și de Ladislau Damei (cat. 
56 sau 60 kg). Lotul sportivilor 
români, însoțit de antrenorul Gh. 
Mănăilescu, va pleca azi, pe ca
lea aerului, spre Cuba.

DE EDUCAȚIE FIZICA ÎNCETEAZĂ
ODATA CU ULTIMA URA DE CURS ?ua joc excelent, agresiv în 

incisiv și precis In atac, cu 
spectaculoase și de bun nivel 
campionii României au repurtat 
toria la un scor categoric : 81—54 (45—21).
Antrenorul gruzinilor, fostul internatio
nal O. Korkija. nu a putut contracara 
In nici un moment jocul sigur al elevilor 
prof. Dan Niculescu, nici chiar în repriza secundă, cînd au fost utilizați toți 
com pcir.cn țij lotului dinam ovist. ALTE TREI ECHIPE ROMANEȘTI

IN „CUPA CUPELOR" LA FOTBAL DEBUTEAZĂ IN C.C.E
RAPID BUCUREȘTI POATE REALIZA, AZI, SI CUPA CUPELOR LA BASCHET

Duminicile au intrat in tradiție ca zile de vîrf ale activității sportive 
școlare, atît in domeniul sportului de performanță, cît și în al celui de 
masă. Firește, fiecare sfîrșit de săptămînă poate aduce pe terenuri un 
număr mai mare sau mai mic de sportivi, în funcție de citeva con
diții pe care le considerăm esențiale. PRINTRE ACESTEA SE NUMĂRĂ 
INIȚIATIVELE SI PASIUNEA CADRELOR DIDACTICE DE SPECIALI
TATE, CA ȘI FOLOSIREA INTENSIVA A BAZELOR SPORTIVE (sim
ple sau complexe). Și pentru că vrem să ne referim la activitatea spor
tivă în aer liber, trebuie să subliniem că un factor deosebit de important 
îl reprezintă condițiile atmosferice. Or timpul splendid din ultimele zile 
a creat un cadru propice pentru ca pe terenuri să se afle un număr 

foarte mare de amatori de mișcare. Iată de ce ne-am propus, 
să efectuăm un raid-anchetă pe cîteva dintre bazele sportive 
licee din București și să vedem în ce măsură este realizat 
ziderat

duminica, 
ale unor 
acest de-

CALIFICAREA IN TURUL AL TREILEA PRIMUL PAS, CU DREPTUL... Gheorghe

Dupâ Dinamo, care a debutat vic
torioasă în C.C.E. (95—58 cu Honka 
Tapiola), iată câ vine riadul și celor
lalte trei reprezentante ale Româ
niei să evolueze în competițiile con
tinentale de baschet. Mai precis, 
miine Rapid va cu Maccabi
Tel Aviv ir. C.C.E. fete G ic
iest:, ora 18.30). Steaua eu Maccabi 
Ramat Gan in Cupa cupelor la bă
ieți (la Ramat Gșn) si I J..FS. 
Spartacus Anvers fc cupelo:

Ta Anvei 
vederea

etic 
pregăti 

utelor.

folosi cu adversarele de joi. Studen- 
enament 

dfr- 
la 

aî-

tele au mai efectuat un ant 
marți in sala Progresul, lai 
mineațâ pleacă, pe calea a< 

ers. Din Iot fac parte, p;
internaționalele Tîta, 

a, Giurea (toate 
mpionatul europea 
lai, Peuic, IT-imie (re 
accidentele suferite Ir

azi
animația e- 
de handbal 
încă înainte

sorul de educație fizică
Predescu, prezent în mijlocul ele
vilor săj : „în fiecare duminică, te
renurile noastre îi găzduiesc pc toți 
amatorii de sport din liceu și chiar 
din școlile vecine, căci organizăm 
deseori întîlniri cu reprezentativele 
acestora. Noi, cei patru profesori 
de educație fizică ai liceului, 
gurătn, prin rotație, prezența 
minicală a unui coordonator al 
tivităților programate sț chiar... 
programate. Am reușit, în acest

„.la Liceul 24, unde 
xlstentă pe terenurile 
și baschet ne anunța, 
de a pătrunde în curte, că educația 
fizică nu este aici numai o obli
gație înscrisă în programa de în- 
vățânunt. Se desfășurau meciuri în 
cadrul campionatului scolii, după 
care urmau să se dispută jocuri o- 
E riale contind pentru calificările 
in categoria „Onoare". Nici spați
oasa sală de sport a liceului nu 
fusese trecută cu vederea, în ea 
desfăsurîndu-se, în paralel, activi
tăți sportiv-distractive pentru cei 
mai mici elevi ai școlii. Amănunte 
despre prietenii sportului din liceu 
am aflat, o mulțime, de la profe-

.cea.

i

(Continuare in pag. a 3-a)
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Raid-anchetă realizat de
Horio ALEXANDSESCU 

Radu TIMOFTE

e Pregătiri intense în ambele tabere • Luni ți marți, bucurețtenii au efectuat antrenamente de 
menținere a formei © Prima vizită a fotbaliștilor vienezi — la stadionul „23 August", pentru recu
noaștere și o scurtă încălzire • Ora loviturii de începere; 1730.

si LEJ

iri, fr

D-UTTRESCU

Foto : P. ROMOȘAN
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ceocsm- 
piictoa*

etri di 
vem

asi- 
du- 
ac- 
ne- 
fel,

Hof, Gallos, Lorenz, Ullman fi ceilalți fotbaliști austrieci s-au antrenat 
„23 August”

KW
ir — «v. iME

Dintre cele două echipe românești 
care țintesc calificarea în turul al 
treilea al cupelor europene de 
fotbal, giuleștenii sînt cei care por
nesc, mai întîi, să-și apere șansa. 
Azi. pe stadionul „23 August" din 
Capitală, de la ora 17,30 — la lumi
na reflectoarelor deci — Rapid 
București înttlnește în meci revan
șă pe omonima sa din Austria, Ra
pid Viena, într-un meci decisiv 
pentru calificare. Rezultatul bun 
realizat de bucureșteni acum două 
săptămîni în capitala Austriei 
(1—1), confirmat de succesul repur
tat sîmbătă la Constanța, este în 
măsură să încline serios balanța 
șanselor în favoarea formației din 
Ciulești, care are de data aceasta și 
avantajul de a juca pe teren pro-

priu, în 
purtat-o 
Se pare 
pel României' 
doar cu, să zicem așa, șansele hlrti- 
ei. Antrenorul Baril Marian le spu
nea elevilor_săi imediat după parti
da de pe 
București 
austriecii 
să obțină 
au reușit 
secință, conducerea tehnică a for
mației feroviare românești a tratat 
cu seriozitate pregătirea partidei 
retur, chiar dacă șansele sînt de 
partea gazdelor. După meciul de la 
Constanța, întregul lot a beneficiat 
de o zi de odihnă, apoi luni și marți 
a efectuat o pregătire specială pen-

tața spectatorilor care au 
de atitea ori spre succes, 
însă că deținătoarea „Cu- 

nu se mulțumește

„Prater" că meciul de la 
nu va ti de loc ușor, că 
vor încerca din răsputeri 
în deplasare ceea ce nu 

pe teren propriu. în con-

tru intîlnirea de astăzi. Luni la 
prînz, atît titularii cît și rezervele 
au făcut un antrenament de men
ținere a condiției Fizice, pe terenul 
propriu, în Ciulești. Marți, te 
cursul dimineții, lotul a vizionat un 
film, iar apoi a efectuat un pro
gram de mișcări fizice. Pentru 
azi, antrenorii au fixat o dis
cuție asupra jocului de la Viena, 
pe baza înregistrării existente la 
studioul nostru de televiziune, ur- 
mărindu-se atît greșelile proprii, cît 
și calitățile adversarilor. Prezența 
lui Dumltriu II și a lui Pop în for-

Constantin MACOVEI

(Continuare in pag. a t-a)

PE MARGINEA CAMPIONATELOR REPUBLICANE DE CROS

BUNE Șl RELE DESPRE 0 EDIȚIE REUȘITĂ
T

Spuneam în cronica de luni că 
ediția din acest an a finalei cam
pionatelor republicane de croa a 
fost una din cele mai reușite. A- 
dresăm încă o dată felicitări or
ganizatorilor — F. R. Atletism și 
Consiliului Județean pentru E- 
ducație Fizică și Sport Bihor 
— pentru ideea de a organiza 
concursul în stațiunea balneară 
Felix, într-un decor de poves
te. Traseul amenajat în în-

■ ■■

tregime în pădure — 6—8 m lăr
gime pe tot parcursul, numeroase 
denivelări — a găsit o apreciere 
unanimă, concurenți (Nicolae Mus
tață, Gheorghe Ghipu, Maria Lin- 
că etc.) și antrenori (Silviu Du
mitrescu, Gheorghe Rugină, Zoltan 
Vamoș) considerîndu-1 ideal pen
tru o finală de campionat național. 
Tehnicienii federației au hotărî t, 
de altfel, ca lotul selecționat pen
tru balcaniada de cros din primă-

J
vara anului viitor (Ankara 17 
martie) să efectueze un scurt sta
giu de pregătire chiar la Băile Fe
lix.

© Am rămas datori cititorilor 
cu clasamentul general pe cluburi 
și asociații la numărul de titluri. 
Iată-1 : Metalul și Liceul Central 
Experimental de Atletism Cîmpu- 
lung Muscel — cîte 4 titluri, Di
namo București — 3, Steaua și

Clubul Atletic Roman — cite două. 
Școala sportivă Galați, Clubul 
sportiv Pitești și Școala sportivă 
de atletism București — cite unul.

Metalul își păstrează așadar po
ziția fruntașă de anul trecut. 
Toate laudele antrenorilor. George- 
ta și Silviu Dumitrescu — împre
ună au cîștigat, de fapt, cinci tit
luri, Florea Șandru (învingător la 
tineret), reprezentant al clubului 
Steaua fiind elevul lor —- care au 
făcut din clubul metalurgist nu
cleul semifondului românesc (Ghe
orghe Ghipu și Petre Lupan, 
alt elev al soților Dumitrescu, au 
îmbunătățit anul acesta cele mai 
vechi recorduri de senipn ale Ro

Vladimir MORARU

(Continuare in pay. a 3 aj
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CALENDARUL SPORTIV JUDEȚEAN 
mijloc eficient de lărgire a ariei
practicării cxcrcițiilor lizicc

Cluburi
Asociații sportive 
Școli sportive
Licee cu program

Secții afiliate 
Crupe de copii și 
Sportivi legitimați 
Sportivi clasificați
Echipe divizionare 
Titluri de campioni
Sportivi in loturi republicane 
Antrenori
Profesori de educație fizică 
Instructori
Arbitri
Baze sportive

Jn multe școli din județ inițierea in diferite discipline sportive a 
succes! In fotografia noastră, o lecție de rolei U Li.-ec.

SPORTULUI DllOIAN
• Orașul Buzâu este în anul suda cOBOBUflai flaui tară, la cars participă echipe npcfuatatne fee Brăila, Iași, Craiova și Galați. A fost pcewr.- 

— pe atunci ministru al instnicfiiBMt polftee. ca 
pentru buna organizare.

• în 1924 se orgar. zeară p-_ 
joritatea membrilor ei Cind —
• în 1921 ia ființa prjna ecitipâ tfa fotbal din Buzău sub der.unxirea ^e „Vîrtejul*4 ai cărei antrenor a fAl

pină ‘tir anul 1927. ing. Virgi: Eco- nornu.

loan petiții 
pwcxr.-

• eu prilejul etapei a IX-» fcn T_ri_ 
a luat ființă Societatea CMflotfi Buzfio-

• In 1966 Buzâul ap-re pr — - 
blican. la lupte libere (Șoimii). Par 
de masă (Școala spart; vă Buză- ș. ta ycj .*
• tn 1957 se înființează 5; - » 

sportivă din Buzău, iar l» uj ic 
ttrziu apare a doua unitate șec-atâ 
de performantă : Liceul cu pR*om 
da educație fizică.

• Parașutistul buzotan Harta 
cordul mondial in BFObg Oe sau

a făcut primii pași în sport,
Correi Pc.v este primit eu Hori de elevii școlii șl 
de cel ce

UNDE PULSEAZĂ
NOILOR INDUSTRII

„Uzina de prelucrare mase plasu- 
c« Buzău", unul dip marile o 
va industriale din țara noastră, a 
sărbătorit, la 27 octombrie, 20 de 
ani de la semnarea „actului său de 
naștere". Fabrica chimică ar. 12 
Buzău — prima denumire a uzinei 
de azi — pe poarta câ.-e.a 
tn anul 1954 primele produc 
lei i ne, rucsacuri, canadiene etc.) — 
puțing la număr — dispune în pre
zent de utilaje moderne, cu ajuto- 
rul cărora se realizează .. r. - -.r
de «37 de pre-duse, ce se exn ■ 
11 țări, aducind însemns e cere:.:;, 
economiei naționale.

La intrare, ne întîmpir.ă un aT.=. 
pe' care îl vom mai IntEni și ta 
incinta uzinei, ce informează pe 
iubitorii sportului despre ir.‘re:;-..e 
„Spartachiadei asociațiilor sportive 
din întreprinderi și instituții* .a 
atletism, volei, handbal, f-o:ca., te
nis de masă, popice Nu după tr._'.t 
timp, președintele as ciației spor
tive „Chimia", Gheorghe Mocann. ș: 
cei al Comitetului sindicatu/a: Mar- 
cel Voicilă, ne prezintă cîteva din 
realizările celor din Uzina de pre
lucrare mase plastice Buzău care 
iubesc sportul și ne arată cu min- 
drie principala realizare în dome
niul sportiv : chiar în perimetrul 
uzinei se află una dintre cele mai 
frumoase baze sportive pe care 
le-am văzut vreodată în patrimo
niul unei asociații sportive. Ea este 
compusă dintr-o splendidă sală de 
popice, cu patru piste, vestiare și 
— 'Șiiar — un mic bar, sală pen- 
tru3 tenis de masă, cu două mese 
(una construită chiar in uzină), 
două terenuri de tenis de eîmp tu
nul bituminizat, celălalt cu zgură), 
așa cum și-ar dori mulți jucători 
de tenis, un teren de handbal și 
volei, teren de fotbal (în plină 
reamenajare și modernizare) și un 
bazin de înot (în construcție) de 
25 X 16 m, care va fi dat în folo
sință îi), cursul anului viitor. Puțin 
mai tîrziu l-am cunoscut și pe 
fostul președinte al asociației spor
tive „Chimia", Teodor Vlaicu, eco
nomistul șef al uzinei, a cărui con
tribuție la aceste însemnate reali
zări a fost substanțială și care ne-a 
depănat povestea acestei baze spor
tive complexe: „Imaginați-vă un 
teren presărat cu numeroase gropi, 
din care s-a scos pămînt pentru 
cărămidă și apoi au fost umplute 
cu gunoaiele orașului. De altfel, a- 
cestei zone a Buzăului, pe care azi 
se înaltă și uzina, i se spunea „la 
gropi". Dacă nu se mai cunoaște

aenoaxxăeLF noral
lui ce a obț aces: an
in întrecerea celor aa: bene eebipe 
d;n țară, l-an gîs.: l-jcrind la o 
no-^l inovație. aUtun de unul din
tre coleg., sa: de echipă, mariițerol 
fruntaș Constantin Șerban. S și 
rachetomodeLsiul Curislintin Varga 
(tot matriteri sînt oameni cu care 
uzina se mîndnește și în procesul 
de producție.

Muncitorul Ion Savtaschi. un pa
sionat al jocuign de handbal, și-a 
alcătuit o echipă din rindul elevi
lor școlii profesionale a uzinei (in 
prezent, muncitori calificați), care in 
momentul actual se află pe locul 
secund în campionatul județean. Din 
rindul echipei se evidențiază Aurel 
Filip. Constantin Negoiță, Botnică 
Agapie. Ion David — bine aprecia;! 
și pe linie profesională.

Următorul popas l-am făcut la o 
altă mare întreprindere buzoianâ. 
„Uzina de sirmâ și produse din sir- 
mă“. Și aici am găsit un climat fa
vorabil sportului. In ciuda faptului 
că A. S. Industria Sîrmei nu dispune 
de baze sportive proprii, în uzină 
există mulți saiariați îndrăgești’,i de 

■ activitatea sportivă. La spartachiada 
sus-amintitâ participă un număr de 
478 de saiariați. Echipa de handbal 
(juniori) a asociației, antrenată de 
prof. C. Samoilă, cu toate că nu 
are sală, este situată pe primul loc 
în campionatul județean. Maria 
Stoian — poleitor filieră — este 
campioana județului în proba indi
viduală ia popice. Tenisul de masă 
este practicat pe scară largă în u- 
zină. Șahul, de asemenea. Dar, mîn- 
dria uzinei este echipa de fotbal.

BUZĂU

PE TERENUL DE SPORT
veche tradiție 
iri sînt con

ani ai 
l spec- 
gradele 
SCUț Ia 

npiâ <2£Z- 
rdului $: 

sacrt.ve șev- 
;a. cijea-
i caracter 
rin~in7Mti

. r.g .-.l anului. Interesantă este ini- 
ț;itva oe la liceul Economic Bu
zău. unde se fac cursuri de arbitri 
s; unde 41 de elevi au primit car
nete de elevi-arbitri Ia handbal, 

volei si atletism.
In aceste condiții nu mai poate 

: de mirare faptul că deși pe te- 
r?.:r.ul județului nu există încă 
mar: unități ale sportului de per- 
fermanțâ. totuși, de pe aceste me- 
leaguri s-au ridicat în ultimii ani 

.rr.tr ș. performeri (Cornel Penu 
Cornelia Timoșanu și 

căror 
s-a 

elevi, 
poate 
co .<>-

— handbal.
Mihaj Bărbuță — volei) a 
...D-stare și primă instruire; 
:'ăcut pe vremea cînd erau 
.-îr.t nunta; cîteva exemple,

le mai reprezentative, dar 
rir.j pe scara performanței și cer- 
:-::i.-.d listele de participanți la 
diviziile naționale sau din 
mari întreceri republicane 
găsi multi, foarte multi foști 
a: școlilor județului.

Un mare avînt l-a luat în 
mul umo turismul. Practicat 
cele ma diferite forme, acest sport 
al tuturor virstelor are o largă 
răîoindire In special printre pio
nier:; din acest județ. Taberele 
permanente de la Arbănași, Mon- 
teoru. Hartagu sau Lopătari, nu
meroasele acțiuni organizate vara 
sau ama. In timpul vacanțelor au 

pc’.crc c ecou în rindurile șco- 
.ar.Jcr buzment

SPORTIVI
CU CARE JUDEȚUL 

SE MÎNDREȘTE

PRIMELE ROADE LA C.S. M. GLORI

Două goluri șl fotbaliștii de la Gloria au terminat învingători in partida 
cu Delta Tulcea.

Necesita-, ea asigurări: unui cadru pre- 
pce sportului de performanță in județul 
Buzău a determinat crearea Clubului 
sportiv municipal Gloria. înființat in 
vara anului 1971. C.S.M. G’.oria numârâ 
ta prezent 4 secții : fotbal, handbal. lup-

fv-ț

Pleclnd de la principiul — de ati- 
tea ori verificat In practică — șl anu
me acela că intre ansamblul compe
tițiilor organizate In cadrul unui ju- 

’ ...... sportive existente
’ ’ strlnsă, 

educație 
încă

deț și tradițiile 
trebuie să fie o corelație 
ConsiliAl județean pentru 
fizică si sport Buzău a inițiat 
din anul 1970 cîteva măsuri menite să 
contribuie la o mai temeinică îmbi
nare a sistemului competițional cu 
tradițiile sportive de pe plaiurile bu- 
zoiene. în același timp, s-a și ținut 
seama de posibilitățile oferite de dez
voltarea bazei materiale, ca și de ca
pacitatea cadrelor tehnice aflate pe 
teritoriul' județului.

Măsura adoptată de organul jude
țean a fost, în ultimă instanță, aceea 
de a organiza în așa fel calendarul 
competițiilor, incit el să devină via
bil, să realizeze in practică principa
lul scop pentru care asemenea com
petiții sînt organizate : atragerea unui 
cit mai mare număr de tineri în 
practicarea organizată a diferitelor 
discipline sportive, cu rezultate cit 
mai bune in ceea ce privește adapta
rea lor la exercițiul fizic și căpătarca 
deprinderii de a deveni sportiv activ 
într-una din ramurile spre care s-a 
îndreptat cu precădere atenția orga
nizatorilor.

In acest scop, prima acțiune între
prinsă de CJEFS Buzău a fost aceea 
de a se stabili ramurile sportive care 
întrunesc condițiile de tradiție, bază 
materială și care dispun de cadrele 
de specialitate necesare desfășurării 
unei activități intense și bine înche
gate. Opțiunile organului județean 
s-au oprit asupra : fotbalului, hand
balului, voleiului și atletismului — 
sporturi cunoscute și îndrăgite de nu
meroși tineri și vîrstnici din județ. 
Firește că o asemenea acțiune nu a 
reprezentat un scop in șine și, pa
ralel, s-a urmărit și popularizarea al
tor discipline, care — prin interme
diul unui sistem competițional ju
dicios alcătuit — să devină rapid 
răspindite pe o arie cit mai largă : 
boxul, gimnastica, luptele, tenisul de 
masă și sporturile tehnico-apljcative. 
Următoarea etapă în restructurarea 
calendarului județean -a constituit-o 
găsirea unor forme competiționale 
atractive pentru toate categoriile de 
virstă, in așa fel incit după o scurtă 
perioadă de timp să se poată asigura 
în mod cert, continuitatea întrecerilor 
respective. în acest sens,. s-a stabilit 
ca la anumite ramuri sportive (atle
tism, handbal, volei) să se organizeze 
întreceri, în special, pentru copii și 
juniori. Ca urmare a acestui fapt. în 
ansamblul disputelor județene au

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

PROBLEMELE ACTIVITĂȚII SPORTIVE GENERALE
«.? — -:r; m t. pe de altă parte, unele 

Mjj.i la stadionul municipal, 
cave, ia prezent, satisface, deși nu in 
r i- ura ia care dorim noi. cerințele 
legate de dezvoltarea activității spor- 
U -■ e de p: rformanță.

fi •dec-eblt punt ■ In
c sept area «și-îi»tă- 
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S-au respectat 

Ce Înseamnă 
pentru școlile

— Ipreciiss. 
teoga. cred că 
dacă afirm că 
aae ale acestei iaifiative au fost toc- 

>r»K>e. Ceea ce mi se pare ex- 
de iaepanaot ia această direcție 
tapai că. acun. lucrurile sînt 

urse *a ak aaghi. Mat precis, nu 
r«zăre«;e ia mod deosebit creșic- 
aaaaărala> bazcler «portire din 

ci aaai aks calitatea lor și.
atmua. gradat lor ridicat de

harpT’ibur At era coaviagcrea că 
esae anai băae să se ridice a bază 
spart-<ă «catari asai încet, dar ia

roadele «cn- Gor-3 i- Șt 
țastorsl taino ' a- 

ca=ptoa aauc^aL isr octe om icra: aaacaal 
t ‘-.-s a=»enoc-_:r: Șiezan 

’Zbere. s-au afirxat fu ateîor de jsruor- i_- »- 
intre ei eafifictadu-se 

>eet.ei Aceste rezultata. 
rTor-uțitcare. au îoss iunie tn care eponlva res- 
pur. de o sail proprie. 

Prza'eme sl'-i: este inși în curs <te rezolva re.
Bits sportivă de care beneficiază ctu- 

bj< Gloria este tn plina dezvoltare. S’a- 
Lonul de fotbal, ale cărui tribune șj-au 
citri; capacitatea, in ultimele luni, eu 
aproximativ MOT de locuri, este prri.â- 

a 
terenuri de band- 
două de baschet. 
un teren de tot- 
antrenament. In

zut și cu o pistă de atletism. în incj
’ui se mai găsesc două 
bal (unul bituminizat). 
unu] de volei șî încă 
bal cu zgură, pentru 
concluzie, suficiente condiții pentru ca 
sportivii clubului să facă pași pe drumul 
performanței.

apărut diferite întreceri care, cu tim
pul, au devenit tradiționale, cum 
slnt : „Crosul Cutezătorii" și „Crosul 
Bobocilor" (atletism), „Cupa 1 Iunie" 
$1 Festivalul de toamnă al handbalu
lui pionieresc (handbal), „Cupa mi
cului voleibalist" și „Cupa Școlilor 
generale" (volei). Succesul unor ase
menea competiții a deschis calea spre 
cristalizarea unei baze de masă a 
sportului de performanță, ceea ce 
a făcut posibil ca în etapa următoare 
să se organizeze campionate direct 
județene, sistem divizie, pentru for
mațiile de juniori.

Pe această temeinică bază, aspectul 
disputelor județene ’ s-ă schimbat 
structural, ele devenind, în mod fi
resc, mai cuprinzătoare, solicitind 
tot mai mult interesul asociațiilor și 
cluburilor sportive. Trecerea la etapa 
actuală, in care numeroase discipline 
sportive au in județul Buzău compe
tiții cu numeroase formații, cu o des
fășurare eșalonată pe perioade de 
timp mai lungi (sînt chiar cazuri în 
care campionatul județean cuprinde 
3—4 tururi !) și care stîrnesc o mai 
mare emulație în rindurile sportivi
lor și cadrelor tehnice a devenit per
fect posibilă si s-a făcut, de fapt, fără 
să mai fie necesare și alte măsuri.

In prezent. In județul Buzău sînt 
organizate campionate direct județene 
la 5 ramuri de sport\fotbal, handbal, 
oină, volei și popice), fiecare avînd 
— in funcție de specificul sportului 
respectiv — serii separate pe catego
rii de yîrstăi copii, juniori și seniori. 
In afară de aceasta s-a ajuns, treptat, 
ca în acest județ să se organizeze alte 
diferite întreceri la 21 ele discipline 
sportive care au prevăzute în calendar 
diferite etape ce asigură atît o largă 
participare a maselor, cit și posibili
tatea realizării 
oase.

în momentul 
preocupări ale 
sînt îndreptate,

Creșterea impetuoasă a activității spor
tive. ca și lărgirea ariei de cuprindere a 
diferitelor întreceri județene au dus, In 
mod absolut firesc, la amplificarea ro
lului activului obștesc din județul Bu
zău. De la an la an, contribuția activiș
tilor voluntari din județul Buzău a fost 
tot mai vizibilă în realizarea succpsclJT 
cu care mișcarea sportivă din acest ju
deț se mlndrește pe bună dreptate. Am 
putea spune chiar ' că. analizînd atent 
măsurile și inițiativele adoptate aci cu 
scopul de a se da un caracter tot. mal 
larg mișcării sportive și de a-l asigura 
baze temeinice de desfășurare, vom .găsi 
la punctul lor de plecare prezența activă 
și stimulatoare a numeroși activiști vo
luntari, care, zi de zi, cu’dragoste ?î 
prioepere. consacră o bună parte din timpul lor liber problemelor activității 
sportive de masă Și de performanță.

Ar fi foarte greu și. intr-o oarecare 
măsură, poate, nedrept, să evidențiem, 
de pildă, unele dintre comisiile județene. 
Șl aceasta pentru că toate, dar absolut 
toate. își îndeplinesc eu conștiinciozitate' 
și atașament sarcinile ce le revin în 
ansamblul activității sportive județene, 
tneepînd cu organizarea competițiilor, cu 
asigurarea unui control și a unei în
drumări eficiente a secțiilor pe ramuri 
de sport și încheind — ca să dăm doar cîteva exemple — eu pregătirea și per
fecționarea cadrelor, activul voluntar ju
dețean este o prezentă activă, respectete Și cu o deosebită eficiență in muncă.

Urmărind munca depusă în ultimii ani

așa fel incit ea să fie de un real fo
los eievilor. In fond, asta urmărim: 
tineretul să aibă condiții bune de în
vățătură, dar și de practicare a spor
tului. In acest sens, exemple de ur
mat sînt cele 
dru Vlșhqță" 
din comunele 
nele, școlile

de la liceul „Alexan- 
Rimnicu Sărat, liceelp 
Pătîrlagele și Pogoa. 

. generale din comunele
X adu Pașii, Ziduri. Măgura și Ver- 
nești, pKCuai. și școlile generale 
nr. 8, 11, 15 din municipiul
Buzău, care pun la dispoziția elevi
lor complexe sportive moderne, multe 
din ele bituminizate și împrejmuite 
și pe care se pot desfășura în condi- 
țiuni corespunzătoare orele de edu
cație fizică și alte activități. O rea
lizare de seanjă o reprezintă și darea 
in folosință, in municipiul Buzău, a 
unei moderne săli de sport pentru 
antrenamente, prima de acest gen 
din județ, care este utilizată cu pre
cădere de Școala sportivă și de Școa
la generală nr. 15.

— Județul dv. are un relief care

întrecerile sportive de 
masă organizate de aso
ciațiile sportive din ju
dețul Buzău se bucură 
de o mare popularitate. 
Unele dintre ele au de
venit tradiționale și 
sînt așteptate cu mult 
interes. Important este 
însă faptul că după 
consumarea unor astfel 
de competiții, partici- 
panții nu rămîn inac
tivi. ci continuă să 
practice sportul prefe
rat. Un exemplu în a- 
ceastă privință î! con
stituie afluența pe care 
o cunosc cluburile de 
șah din orașul și jude
țul Buzău, unde își dau 
întîlnire cu regularitate 
mii de practicant! ai a- 
cestui sport al minții.

Pagină realizată de
Călin ANTONESCU și Mihai TRANCA,

cu sprijinul activului salariat al C.J.E.F.S. Buzău
Ilustrații ; C. STOICESCU-Buzău

Numărul mare competițiilor
sportive ce se desfășoară în jude
țul Buzău a determinat apariția 
acestei broșuri in care se găsesc 
toate datele necesare.

creșterea numărului de echipe parti
cipante, care să activeze pe zone lo
cale in cele 5 campionate direct ju
dețene. Lucrul acesta este perfect 
posibil, dat fiind faptul că desfășura
rea de pipă acum a 
vedit. că posibilități 
suficiente, iar cadre 
menea.

Sînt mărturii 
toare dezvoltări 
din acest județ, 
noaște în ultimii 
nic, fără salturi 
permanent.

de comisiile județene se impun, totuși, 
. cîteva sublinieri, legate de eforturile 
depuse în unele discipline sportive Și d® 
inițiativele unora dintre activiștii volun
tari. în acest sens, vom evidenția rodnica activitate a comisiei de handbal 
(președinte prof. Constantin Căpățînă). 
a celei de fotbal (președinte prof. Cristian Teodorescu), a celei de volei (pre
ședinte prof. Nicolae Dumilrașcu) și a 
celei de tenis de masă (președinte IhB Stănescu, muncitor tipograf). Toate a- 
ceste comisii au colegii și subcomisii, 
care își desfășoară cu regularitate activitatea, aslgurlnd cadrul tehnic șl de 
coordonare al activității sportive. Dintre 
activiștii voluntari cu rezultate deosebite 
în muncă vom menționa pe : Emilian 
Băcioiu (antrenor tents de masă), Du-

■ Vaslla
Boboo

(antrenor de box). Ion Bănică 'șirbifru 
de volei), Constantin Stoian, 
Drăgostin, Gheorghe Mocanii — preșe
dinți de asociații. Nicolae Coman și Traian Moga, instructori.

Acești activiști de nădejde ai mișcării 
sportive și alte^ numeroase cadre tehnică 
din județul Buzău, care muncesc volun
tar. animați de pasiunea pentru spout, 
de dorința de a realiza mai mult, de a vedea spo-rtul prosperînd în județul Ier 
sînt astăzi o mîndrie a activității sPQȚ- 
tive din acest județ, reprezentînd, în ulti
mă instanță, un pilon solid în munca de 
dezvoltare a sportului de masă șl de 
performanță.

face posibilă practicarea în condiți- 
uni dintre cele mai bune a turismu
lui. Știm că și în amintita decizie 
această problfemă nu a fost neglijată. 
Ce s-a realizat în această direcție 
pînă acum ?

— Deocamdată, pentru noi turis
mul din zona montană a județului re
prezintă o problemă de perspectivă. 
Și tocmai pentru că, gîi: lindu-ne Ia 
drumeție și la turismul montan, ne 
gîndim, de fapt, la viitor, principala 
preocupare s-a îndreptat spre dez
voltarea gustului pentru excursii la 
copii și tineret, adică la generația ce, 
nu peste mult timp, va fi cea care 
va putea înfăptui și mai multe lu
cruri decît noi. Pentru cei mai tineri 
cetățeni ai județului -s-a amenajat, 
de pildă, o tabără la Arbănași, care 
est ■ tot timpul la dispoziția organi
zațiilor pionierești. Paralel, au fost 
refăcute marcajele și realizate unele 
cabane, pentru ca toți cei care doresc 
acest lucru să poată beneficia de fru
musețile peisajului buzoian.
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ECHIPELE C.S.M. CLUJ AU CÎȘTIGAT .RUGBY

Așa după cum am anunțat, echi
pele de tenis de masă masculine și 
feminine ale C.S.M. Cluj au parti
cipat — de curînd — în orașul 
Jena (R.D. Germană) la un turneu 
internațional organizat de B.S.G. 
Carl Zeiss Jena. Au avut loc doar 
întreceri pe echipe, după sistemul 
„Cupei Swaythling" 
„Cupei Corbillon** la femei. Sporti
vii clujeni au avut o frumoasă 
comportare ocupînd primele locuri 
atît la masculin, cît și la feminin, 
De remarcat, totodată, constanta 
evoluție a lui Dorin Gîurgîucă și 
a Ligiei Lupu, care au ieșit învingă
tori în toate partidele susținute.

Rezultatele : MASCULIN : C.S.M, 
Cluj I (Giurgiucă, Doboși, Bozga) 
5—3 cu Hutnik-Nowa Ilutta Cra
covia (Polonia) ; un rezultat surpri
ză : Doboși—Petek 1—2 (!), după ce 
Doboși a condus în setul decisiv cu 
20—17 ; 5—0 cu Dorogi Banyasz 
(Ungaria) și 5—2 cu Carl Zeiss Je
na ; FEMININ : C.S.M. Cluj I (Li
gia Lupu, Maria Șinteoan) 3—1 cu 
Hutnik-Nowa Huita Cracovia ți 3—0 
eu Cari Zeiss Jena.

în grupa B a turneelor, echipa 
de băieți C.S.M. Cluj II (Papp, Gri- 
ger, Cuc) s-a clasat pe locul secund, 
iar formația feminină similar^ a 
ocupat locul întii.

P. RADVANY — coresp.
★

în cele patru partide contînd pen- 
trp returul campionatului republi
can de tenis de masă s-au înregis
trat următoarele rezultate:

Masculin : Voința Arad — Voința

la bărbați și

TURNEUL INTERNAȚIONAL
București 9—8. întrecerea a durat 
trei ore și a oferit o dispută extrem 
de strînsâ. S-a remarcat întreaga 
formație arădeană (Simin, Covaci, 
Truppel) ; din echipa bucureșteană 
au ieșit în evidență Stamatescu și 
Bodea.

Feminin : Voința Arad — Voința 
București 8—1. Victoria comodă a 
gazdelor a fost realizată de Maria 
Corodi (3 v), Magdalena Lesa! (3 v), 
Krejec (2 v), singurul punct al în
vinselor datorîndu-se Anei Lun- 
țeanu.

Gh. NîCOLAIȚA — coresp.

DE LA JENA REZULTATE ECHITABILE

Cluj — Spartac I Bucu-C.S.M, 
rești 4—5. La scorul de 4—4, Dori
na Costea (C.S.M.) a fost întrecută 
cu 2—0 (26, 23) de Mariana Feld
man. Mai este de menționat și suc
cesul Ligiei Lupu (C.S.M.) în fața 
campioanei europene de junioare, 
Lidia Ilie eu 2—1.

C.S.M. Cluj — Spartac II Bucu
rești 8—1. Autoarele victoriilor: 
Maria Sinteoan (3 v), Dorina Costea 
(3 v), Ligia Lupu (2 v) pentru for
mația clujeană și Silvia Badea (îm
potriva Ligiei Lupu) pentru team-ul 
bucureștean.

SEZONUL DE CICLOCROS CONTINUĂ

CICLISM
Sezonul de ciclocros a continuat 

duminică cu desfășurarea întrecerii 
dotată cu „Cupa Școlii sportive nr. 
1“. Competiția a fost organizată pe 
traseul din cartierul Balta Albă — 
Titan, care, subliniem din nou, este 
excelent pentru acest gen de între
ceri. Bucurîndu-șe și de o vreme 
splendidă, „Cupa Școlii sportive nr. 
1“ a constituit o veritabilă reușită. 
GEORGE NEGOESCU (STEAUA), 
devenit un veritabil specialist în 
ciclocros, și-a adjudecat — pe me
rit — cea de a treia victorie conse-

cutivă din sezonul actual, deți a 
avut de înfruntat o puternica con
curență.

Iată rezultatele tehnice :
Biciclete de turism : 1. C. FAU- 

REANU (VOINȚA) ; 2. M Ș efan
(Șc. sp. 3) ; 3. Al. Gărdescu (Olim
pia) ; semicurse : 1. M. C1UFU
(STEAUA) ; 2. I. Dumitru tȘc. sp. 
1) ; 3. C. Jelev (Olimpia) ; juniori 
II : 1. I. TOTORA (ȘC. SP. 2) ; 2. R.

3. T. Ciumeti
N. VOI-

PE MARGINEA CAMPIONATELOR REPUBLICANE DE CROS

ATLETISM . €
—, la egalitate cu Steagul roșu, 
nu înseamnă nimic...

(Urmare din pag. I)

mâniei, cele de la 800 la 1509 m). 
Și. lucru remarcabil, au realizat 
această performanță prin propriile 
forțe.

îmbucurător și foarte semnificativ 
este rezultatul obținut de repre
zentanții Liceului Central Experic 
mental de Atletism din Cimpulung 
Muscel. Cele 4 titluri cîștigate în 
al doilea an de ființare a liceului 
reprezintă, neîndoios, triumful 
unei idei. Sperăm că „productivi
tatea" maximă a acestei forme de 
organizare va determina apariția 
unor „frați** ai liceului 
lean șj în alte locuri i

Dinamo continuă seria I 
gceastă toamnă. Nicolae 
și omogenitatea echipelor de se
niori au adus clubului satisfacții 
meritate.

în șfîrșit, nu poate scăpa ni
mănui menținerea tn rindul cen
trelor de tradiție a Romanului, 
unde Olimpiu Constantinescu-Ne- 
hoi produce, la fiecare nouă 
apariție, cite o surpriză plăcută.

Ne miră, tn schimb, absența to
tală din rindul laureaților a Clu
bului Atletic Universitar, renumit, 
pînă nu de mult, prin forța aler
gătoarelor și alergătorilor de se- 
mifond. Nu se mai găsesc la 
I.E.F.S. semifondiști ? Locul doi în 
clasamentul pe echipe la seniori 
— fără pici un atlet în primii 6

î musce- 
din țară, 
bună din

Mustață

• Am remarcat, luni, dintre 
învingători pe N’icolae Mustață. 
Maria Lincă și Gheorghe Ghips, 
care și-au reeditat victoriile de 
la ediția precedentă. Felicitări se 
cuvin, desigur, și celorlalți riștigă- 
tori : Genoveva Modriga. Gheorghe 
Bundoiu, Viorica J ilara. Nieatae 
Voicu, Viorica Neagu (învingă
toare în cursa junioarelor de ca
tegoria I, ea este încă junioară 
„mică**) și Florea Șandru.
• A surprins abser.ța de la 

startul cursei senioarelor a record
manei naționale la ISM m, Na
talia AndreL Antrenorul ei. Ște
fan Popescu, ne-a declarat că ab
sența este nemotivată, negăsîndu-i 
nici o explicație. Să aibă oare, 
acest forfait vreo legătură cu fap
tul 
nu 
tru

Simion (Șc. sp. 1) ;
(Șc. sp. 3) ; juniori I : 1.
CAN (ȘC. SP. 3) : 2. St. Cristil tȘc. 
sp. 2) ; 3. Gh. Cristian (Șc. sp 3) ;
4. I. Lăzăregcu (Șc. sp. 3) : 5.
Burete (Șc. sp. 3) ; 6. FI. N:cu'.esc-j 
(Olimpia) ; seniori : 1. GEORGE NE
GOESCU (STEAUA) : 2. Vasile Se- 
lejan (Dinamo) ; 3. Dumitru Stanca 
(Voința) : 4. Petre Drâgan (Voința);
5. C. Popescu (Voința) ; 6. S. Bre- 
zeanu (Voința).

Programul competițional de cieto- 
cros prevede pentru luna noiembrie, 
următoarele întreceri : eoaapiooaXal 
municipal (12 Migabrio), -Capa 
Olimpia- (19 noiembrie) și finala

T.

- PENTRU TOATE FORMAȚIILE 
ÎN DIVIZIA SECUNDĂ

Simbătă și duminică s-a dispu
tat o nouă etapă in cadrul cam
pionatului divigionșr B de rugby, 
latfi rezultatele înregistrate cu a- 
ceastă ocazie. Seria I: Olimpia 
București — Rapid București 7—6 
(0—6); Arhitectura București — 
Constructorul București 8—35 
(0—16); Aeronautica București — 
Chimistul Pitești 6—17 (3—7); S.N. 
Oltenița — A.S.E. București 3—6 
(0—6). Seria a II-a; Dacia Cons
tanța — S.S. 2 II C-ța 4—31 (4—17), 
Ideal Cernavodă — C.F.R. C-ța. 
3—3 (3—0); Cimentul Medgidia — 
S.S. 2 I C-ța 22- 3 (4—3) ; Voința 
Constanța — I.T.'» Constanța 13—9 
(6—9); Seria a IV-a : Voința
Timișoara — C.F.R. Brașov 3—8 
(3—4) Șoimii Sibiu — Minerul 
Lupeni 13—6 (6—3); Știința II Pe
troșani — Aripile Brașov 0—4 (juc. 
substituiți); Agronomia Cluj — 
Chimica Tîrnăveni 57—3 (31—0).
(Corespondenți: R. George, C. Ha
re», C. Popa, R. Avram, I. Iones- 
eu. P. Radvany.).

★
Stadionul Ghenceg a găzduit tn- 

tilnirea dintre echipele Steaua și 
Grivița Roșie, contînd pentru etapa 
a II-a a „Cupei Municipiului Bucu
rești" la rugby. Partida, urmărită 
cj mult interes de publicul spec- 
tater. datorită valorii ambelor for- 
maț;:. s-a încheiat cu victoria me- 
r tată a militarilor cu scorul de 
12—9 (0—3). Meci de bună factură 
tehnică — în special în prima re- 
priză (George ROSNER).

3 VOLEI

fluff J

Începînd de mîine, patinoarul „23 
August" din Capitală va găzdui o 
șuită de partide, programate în ca
drul celor două grupe valorice ale 
campionatului diviziei A de hochei. 
Este vorba, mai întîi, de jocurile 
turului secund din întrecerea frun
tașelor (Dinamo București, Steaua, 
S.C. Miercurea Ciuc și Dunărea Ga
lați) și de cele ale primului tur din 
campionatul formațiilor eșalonului 
secund al diviziei A (Agronomia 
Cluj, I.P.G.G. București, Tîrnava 
Odorhei și Avîntul Gheorghieni). 
După cum se vede, o activitate bo
gată care, pe lîngă numeroasele 
puncte de atracție ce le oferă a-

că recentul campionat național 
avea un rol de selecție pea- 
o deplasare in străinătate ?
Cea mai populată finală i cea

119 concu-a juniorilor mari 
renți prezenți la start. Cea mai 
săracă : cursa „tineretului" — S5 
de concurenți. De ce această ca
tegorie, cu un nume atît de fru
mos, este cenușăreasa atletismu
lui nostru ?

• Știm că echipa de juniori II a 
Clubului Sportiv Școlar a obținut, 
la faza de zonă, calificarea pen
tru etapa finală. Echipa C.S. Șco
lar nu a fost prezentă, însă, la 
Oradea, iar federația nu a primit 
nici o explicație în privința aces
tei neprezentări. Ce explicații or 
fi primit copiii de la C.S. Școlar 
din partea clubului ?

DE MlINE, SE REIAU LA BUCUREȘTI 
JOCURILE AMBELOR GRUPE ALE DIVIZIEI A 
proape în fiecare etapă, constituie 
și un gxcelent prilej de a urmări 
pe cei mai buni jucători de hochei 
din țara noastră, candidați la selec
ționarea în lotul de seniori sau cel 
de juniori.

Cel de al doilea tur al echipelor 
fruntașe cuprinde trei etape, ce se 
vor desfășura joi, vineri și dumi
nică (în program, meciul Dinamo 
■— Steaua), iar în competiția 
țiilor din categoria secundă 
ziei A întîlnirile primului 
loc joi, vineri și șimbătă,
ca săptămîna viitoare (luni, marți 
și miercuri) să șe dispute jocurile 
din turul al doilea.

forma- 
a divi- 
tur au 
urmînd
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VOLEIBAUȘTII DE LA DINAMO

BUCUREȘTI
ÎN R. P.

AU PLECAT
CHINEZA
echipa masculină 
București a pără- 
calea aerului, cu

LA ORDINEA ZILEI pe stadionul Ciulești

I
I
I

PEAL MADRID, RAPID VIENA
Șl NUNWEILLER III

ROMÂNI A-BULG ARI A (juniori)

Ia dorința 9c a eaatnbai ta 
dezvoltarea barri de perfor- 
asaață a sportwlwi aos'.ra ca 
pedale. ȘCOALA SPORTIVI 
NR. 3 ergaanează o sauă AC
ȚIUNE DE SELECȚIE Peațra 
aceasta ia canal LUNII NO
IEMBRIE Joaca și ariemtea. 
la orele » și i«ț nat îatrtap 
ia rtr. Dr. Siatcovici ar. C 
rOTI COPIU nise u ti io aani 

CARE DORESC SA 
PRACTICE CICLISMUL Pro
fesori ca iaaltâ tjhfxir» aer 
alege dintre ei pe cei ce »or 
ferma grupe in cadrul Scolii 
sportise ar. 3 și var iactpe a 
metodici pregătire pentru ac
tivitatea de performanță

Ieri dimineață, 
de volei Dinamo 
sit Capitala, pe 
destinația Pekin, pentru a între
prinde un turneu de mai multe 
jocuri io R P Chineză.

Acest turneu, care se va încheia 
la Î3 noiembrie, este deosebit de 
important, el oferind posibilitatea 
unei nai bune pregătiri a campio- 
c ;.,r români pentru apropiatele 

ale noului sezon
români | 

partide oficiale 
interul >onal.

Lotul echipei 
printre alții, pe
S;r.-e._er. M:hai Tîrlici, Gabripl 
Umș’.ear.u. Gheorghe Stoian, Petre 
Vr^iutt. Laurențiu Dumănoiu, Mir
cea C;- i Comei Oroș, Traian 
Va-.-es . precum și pe antreno- 
ftt George Uremia și medicul Mir-

Dinamo cuprinde, 
jucătorii : Wiliam

Frala caițhsatM național feminin

ELISABETA POLIHROMADE SE DISTAMEAZA
• Nu mai puțin de șase întrerupte 
(aproape o rundă !) au trebuit să fie 
reluate marți dimineața. în general, 
rezultatei? au fost cele scontate, 
prevăzute în analiza de acasă. Mar
gareta Juncu și-a realizat avantajul 
la Vera Zsigmond, înscriind prima 
victorie in cpncurs. iar Anca Gheor
ghe tgfiată într-o 
nâ) a cîștigat la 
singură surpriză : 
foarte ingenioasă,
a salvat partida cu Suzana Makai. 
Rgmiză ! Același rezultat, în între
ruptele Renee Farkas — Margareta 
Juncu și Viorica Ilie — Renee Far
kas. Nu s-a putut disputa 
dintre Margareta Juncu și 
reta Teodorescu, în care 
caută șanse de remiză.

★
Runda a 10-a i-a prilejuit

victorie liderei clasamentului, 
sabeta Polihroniade care, învingin- 
d-o pe Ioana Miroșlav, își consoli
dează poziția, avînd acum un avans 
de un punct și jumătate.

Suzana Makai a întrecut-o (într-o 
partidă de pură tehnică) pe Ligia

formă foarte bu- 
Ligia Jicman. O 
printr-o apărare 
Virginia Steroiu

partida 
Marga- 

prima

o nouă 
Eli-

I
I
I

I
I
I
I
I
I
I

Jicman. în t.mp ce Maria Pogore- 
vici s-a izbit de o replică foarte 
energică din partea tinerei Anca 
Gheorghe. fiind nevoită să se mul
țumească cu remiza.

Campioana noastră de junioare, 
Mariana Bă'.o:ar._ a înscriș un 
punct, obținu: pe merit și cu trudă, 
la foarte experimentata Renee 
Farkas.

Și-a revenit. 
Margareta June 
energic și friim 
Daniela Nicola, 
rescu a cîștigat 
Zări Karibian 
singura partidă 
Vera Zsigmond 
vantaj pozițion: 
roiu.

IATA CLASAMENTUL după 10 
runde : Polihroniade 9’ Makai 8. 
Pogorevici 7- b Gheorghe 7, Zsig- 
mond și Teodorescu 6 3 (1), Farkaș 
5* j, Karibian 4 ■*, Juncu 4 (1), Bă- 
loianu 4. Steroiu 3; » (1), Jic-
man și Miroslar 3. Nicola 2 t. Bor
soș, Ilie 1 p.

t pare, clujeanca 
care a învins-o 

s. cu negrele, pe 
Margareta Teodo- 
a Viorica Ilie, iar 
î Clara Borsoș. în 
ătnasă neîncheiată, 
ie; ne un ușor a- 

la Virginia Ste-

OBLIGAȚIILE PROFESORILOR DE EDUCAȚIE FIZICĂ
(Urmare din pag l)

să angrenăm aproape toți elevii 
școlii în practicarea exercițiului 
zic, asigurînd totodată și multe 
lemente noi pentru echipele 
performanță ale liceului'*.

fi-
c-
tle

O TĂCERE CARE IMPUNE 
SCHIMBĂRI...

La numai cîteva sute de metri 
de Liceul 24 se află un alt Liceu, 
„C. A. Rosetti", cu tradiții mai 
vechi pe linie sportivă și cu o 
bază mult mai complexă, alcătuită 
din terenuri de mini-fotbal, baschet 
și vplei, într-un cuvînt, o supra
față pe care și-ar dpri-o multe a- 
sociații sportive ! Dar... inventari
em : din cei opt stîlpi ai coșurilor 
de baschet, unul nu are panou, 
două au panouri dar nu au inele, 
cinci au inele, dar nu au plase și 
toate la un loc arată jalnic, mîn- 
cate de rugină, nemaiștiind de mul
tă vreme ce înseamnă vopseaua. 
Nici cele trei terenuri de volei 
n-au mai cunoscut o mînă de gos
podar, pe stîlpii fileurilor flutu- 
rînd ca un... SOS. cîteva fire stin
ghere din vechile plase... Pista de 
atletism este năpădită de iarba ru
ginie a toamnei, zgura roșie a te
renurilor (de excelentă calitate) nu 
mai păstrează nici măcar urmele 
ultimelor trasări, iar terenul de fot
bal, plin de hîrții, aduce mai de
grabă cu un maidan. în plus, ima- 
gineț) dezolantă, de paragină a com
plexului sportiv este completată în 
cel mai nefericit mod și cu cîteva... 
lăzi de gupoi. Deasupra tuturor 
plutea o tăcere nefirească, căci pe 
imensa scenă sportivă se afla un 
singur actor, elevul Nicolae Canta- 
cuz. din clasa a VI-a C, care aș
tepta de mult măcar un partener 
de joc...

Surprinși, am solicitat tovarășei 
directoare a liceului, prof, Euge-

nia Mihalache, citeva lămuriri. Iată 
răspunsul : „Avem șase profesări 
de educație fizică care au alcătuit 
un calendar al activităților spor
tive pe întregul an școlar. De abia 
acum observ, insă, că in acest pro
gram nu figurează nici o duminică. 
Cred că este 
vă asigur că 
mediem". Cu 
flat și faptul 
ceului numai 
de baschet erau angrenați. în ziua 
respectivă, într-o competiție. Asta 
înseamnă doar 10—12 elevi. Nu e 
oare prea puțin ?

o lipsă a noastră și 
vom căuta să o re- 
această ocazie, am a- 
că din toți elevii li- 
componenții echipei

TERENURI CARE ZAC, ELEVI 
CARE AȘTEAPTĂ, PROFESORI 

CARE LIPSESC

Următorul popas l-am făcut la 
Liceul I. L. Caragiale. unde tere
nurile erau la fel de pustii, iar 
singurul cadru didactic aflat în 
școală era, surprinzător, tot direc
torul, prof. Gheorghe Miclea. în 
lipsa celor patru profesori de edu
cație fizică, a trebuit să ne mul
țumim. deci, cu informațiile pe 
care ni le-a putut furniz.a directo
rul liceului : „Pur și simplu mă 
miră și pe mipe faptul fă, in a- 
ceastă dimineață, nu există ama
tori de sport pe terenurile școlii 
noastre. E drept, avem o sumede
nie de echipe care sint angrenate 
astăzi in diferite competiții, dar 
cred că preocuparea colectivului de 
cadre didactice de specialitate, in 
direcția acțiunilor cu caracter de 
masă este foarte slabă, mai ales 
duminica”.

Din cartierul Floreasca — în 
Drumul Taberei, la Liceul 33, unde 
ne aflăm in fața unui complex 
sportiv de toată frumusețea, com
pus dintr-o suprafață bituminată 
care cuprinde terenuri de fotbal, 
volei și tenis, o sală de sport și, 
separat, un teren de baschet. De 
departe, afluxul de sportivi aflați 
pe platoul bituminat era un semn

bun. Apropiindu-ne, însă, am con
statat că animația se rezumă da 
fapt la o miuță între cîțiva oameni 
vîrstnici, probabil... părinți ai ele
vilor — și faptul acesta n-ar fi 
rău de loc — numai că pe margi
nea terenului, cu ochi avizi, 15— 
20 de școlari așteptau să le vină 
și lor rindul. Alți cîțiva jucau te
nis pe un teren de dimensiuni re
gulamentare, avînd însă un fileu... 
imaginar. Nu era greu de constatat 
că aspectul pregnant îl constituia 
absența unui coordonator și. orga
nizator rol care trebuie șă apar
țină profesorului de educație fizi
că. Acesta nu era de fapt absent, 
ci se afla în sala de sport a școlii, 
unde se disputau partide oficiale 
de baschet. La întrebarea noastră 
privind starea de fapt constatată, 
prpf. Doru Betiran ne-a adus la 
cunoștință că pentru activitățile 
sportive cu caracter de masă sînt 
prevăzute ore numai în cursul săp- 
tăminii.

Aici, la Liceul 33, am avut o 
întîinire oarecum surprinzătoare, 
dar cu atît mai plăcută, cu tova-

rășul Traian Predeieanu. inspector 
în Ministerul Educației ș. invăță- 
mîntului. La solicitarea noastră, a- 
cesta ne-a împărtășit c:te-a opinii 
în legătură cu ideea raidului-ar.che- 
ță pe care îl între?- • ■ -Cred 
că activitatea desfășurată la fie
care sfirșit de săptăminâ pe bazele 
sportive ale școlilor este absolut 
necesară și trebuie, deci. serios 
impulsionată. Pentru realizarea a- 
cestui deziderat trebuie ca profe
sorii de educație fizică «ă-si pri
vească atribuțiile cu 
crescut, să-și justifice 
lui pe care il au in 
educației 
lt|i‘*.

Ultimul 
Liceul 36 
numărul 
terenurile de sport reclamau pre
zența unui cadru didactic de ape- 
cialitate. Am a.*., t insă, că profe
sorul Emil Manea îș- compensase 
absența printr-o minge de bas
chet, lăsată în grija unuia dintre 
elevii săi. O idee, dacă nu lăuda
bilă, cel puțin practică...

multilaterale

un interes 
in lend r»- 
desâvirșirea 
a tineretu-

nostru popas a fost la 
din Drumul Sării Și aici, 
mare de elevi a fia ți pe

PROPUNEM O DEZBATERE
Raidul-auchetă efectuat pe cele cinci baze sportive ale liceelor 

amintite ne-a relevat citeva aspecte care impun o serioasă revi
zuire a atribuțiilor pe care le au profesorii de educație fizică. In 
locul altor concluzii, propunem o amplă dezbatere in cadrul colec
tivelor de profesori de educație fizică din școli asupra modului 
de lucru, a sarcinilor și a inițiativelor care trebuie să caracterizeze 
această nobilă profesie. Iată si citeva terne de discuție :

— BAZELE SPORTIVE, AMENAJATE CU PREIEI ATÎTOR 
EFORTURI, SINT DESTINATE DOAR ORELOR I'E EDUCAȚIE 
FIZICA ? CUM POT FI ELE FOLOSITE MAI INTENS, MAI ECO
NOMICOS ȘI MAI RAȚIONAL?

— PROFESORUL. DE EDUCAȚIE FIZICA ÎȘ1 ÎNCHEIE PRO
GRAMUL Șl ATRIBUȚIILE O DATA CU ORELE DE CURS?

— ASOCIAȚIILE SPORTIVE ȘCOLARE SÎNT NIȘTE REALI
TĂȚI SAU VIAȚA SI ACTIVITATEA LOR SE REDUC NUMAI 
LA PREVEDEREA UNOR ACȚIUNI... IN ȘCRIPTE ?

— CERCURILE SPORTIVE, PLANIFICATE DE OBICEI IN 
CURSUL DUPA-AM1EZELOR DIN TIMPUL SAPTAMINII, N-AR 
AVEA O MAI MARE EFICIENȚA, DACA AR FI EXTINSE ȘI DU
MINICA ?
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Continentul nostru se află as
tăzi și mîine sub torentul meciu
rilor din cupele europene, ajunse 
îl doilea eveniment fotbalistic, 
ca amploare și interes, după pro
ba mondială. Sondajele și, mai cu 
seamă, statisticile cele mai re
cente făcute de FI.F.A. și de 
U.E.F.A. demonstrează că întrece
rea campionilor — o competiție 
cu o schemă de competiție simi
lară, sub raportul participărilor, 
cu aceea rezervată reprezentative
lor europene — a întrecut sub 
toate aspectele „Cupa Europei" 
ceea ce ne face ca,, acum, cînd, la 
ordinea zilei sint meciurile năs
cute din pasiunea și ingeniozita
tea regretatului gazetar Gabriel 
Hanot, să-i dedicăm un gînd re
cunoscător.

Pentru fotbalul nostru, edițiile 
din acest an nu s-au dovedit Ia 
fel de generoase ca precedentele; 
în noiembrie 1971, la această orș, 
dețineam poziții mult mai avan
sate in clasamentul neoficial, pe 
țări, al calificărilor pe cele trei 
fronturi. Acum, doar două dintre 
cele patru concurente române 
mai luptă pentru atingerea sfer
turilor de finală ale „Cupei campi
onilor europeni" și „Cupei cupe
lor". Preocupați de prezentarea 
corectă a situați?! vom sublinia 
că, acum, sorții s-au arătat mai 
duri cu formațiile românești și, 
mai departe, că una dintre repre
zentantele noastre — Universita
tea Cluj — a pierdut calificarea 
In condiții cu totul neașteptate și 
din motive care nu au stat, tn to
talitate, sub voința sa...

Așadar, mîine, F. C. Argeș va 
apărea sub reflectoarele celui mai 
mare stadion spaniol, în fața ce
lei mai renumite echipe din Spa
nia care, oricît am socoti-o o gar
nitură de a treia mină, are încă 
forța și veleitățile și condițiile de 
a se menține între cluburile de 
primul rang din Europa. Pentru 
piteșteni, debutanți intr-o compe
tiție a campionilor, pavăza sub
țire a unui singur gol avantaj 
pune o mare condiție partidei de 
mîine seară: să uite că joacă pe 
un stadion cu susținători ai Realu
lui; să uite că doar un singur gol 
reușit de „toreadorii" dirijați de

Amancio le poate fi fatal; să joace 
fără nici o reținere și teamă, asta 
e marea obligație a unei deplasări 
căreia i-au căzut pradă cluburi cu 
blazoane și performanțe de două 
ori mai strălucitoare decît ale 
clubului alb-violet din Pitești.

Așadar, Rapid sub reflectoarele 
celui mai mare stadion al nostru, 
astă seară, în fața unei echipe 
care a anunțat că a lăsat orice 
calcul sau prudență la o parte, 
luîndu-și ca aliată doar dispera
rea cauzei sale. Tocmai de aceea 
băieții din Giulești au nevoie de 
exact remediul contrariu cazului 
F.C. Argeș. Ei trebuie să se 
înarmeze cu grijă și răbdare, cu 
calm și calcule pentru că jocul 
hazardat, sub ademenirea așa de 
nesigură a unui 1—1 in deplasare 
a zdrobit multe echipe intrate pe 
teren în manșa a doua cu convin
gerea că lupta s-a terminat după 
o semi-reușită ca aceea a Rapidu
lui la Viena.

Așadar, Nunweiller III (el va 
rămine pentru noi totdeauna le
gat de această cifră respectînd 
ordinea într-o familie unde pri
mii doi frați au meritul că i-au 
cîștigat pentru fotbal pe ceilalți 
celebri trei), astăzi după amiază, 
pentru ultima oară sub tricoul lui 
Dinamo. Vă invităm să-1 aplau
dăm pe unul dintre cei mai bravi 
jucători ai fotbalului nostru; un 
sportiv 
muncă 
fiecare 
om de 
desprg 
pot depune mărturie’ zeci de co
echipieri sau adversari și cîți alții! 
De altfel gestul clubului Steaua 
care prezintă cea mai bună for
mație a sa la jubileul „jucătorului 
de fier" al vechii și reputatei ri
vale, întruchipează cel mai fru
mos omagiu al fotbalului nostru 
pentru unul dintre cei mai valo
roși purtători ai culorilor lui. Să-i 
spunem „adio!" și să îi întindem 
mina lui Nunweiller III. Să îl în- 
tîmpinăm cu urarea succesului, a 
frumoaselor împliniri, pe Ion 
Nunweiller, antrenorul.

care a cucerit printr-o 
titanica și fără de odihnă 
treaptă a succesului; un 
o rară noblețe sufletească 
ale cărui fapte generoase

Eftimie IONESCU

ARBITRII MECIIIRIlOR FTAPTI
A l-a A DIVIZIEI A
F.C. Argeș—Sportul studențesc : G. 

BLAU, ajutat la linie de I. Boroș și 
A. Sbercea (toți din Timișoara) ;

Sport Club Bacău—A.S. Armata Tg. 
Mureș : C. GHEMIGEAN, ajutat 
R. Stîncan și M. 
București) ;

„U“ Cluj-s-Farul : 
tat de A. Paraschiv 
din București) ;

Univ. Craiova—Steaua : GR.
SAN. ajutat de Ț, Trofin și Gh. Ște- 
fănescu (toți din Galați) ;

Steagul roșu—C.F.R. Cluj :
VLAICULESCU, ajutat de N. Moro- 
ianu și I. Chiriță (toți din Ploiești) ;

Dinamo—C.S.M. Reșița : N. CURSA- 
RU, ajutat de V. Gligorescu și V. 
Neacșu (toți din Ploiești) ;

Petrolul—U.T.A. :
(Cluj), ajutat de S. 
și T. Gaboș (Cluj) ;

Rapid—Jiul: TR.
tat de C. Braun și N. Iliescu (toți din 
Brașov).

Tudor (toți

C. PETRE, 
și I. Hrisafi

I

Astăzi, in meciul

DINAMO Șl

de 
din

aju-
(toți

BIR-

EM.

I. CIMPEANU
Mur.eșan (Turda)

MOARCAȘ, aju-

I

Meciuri dificile, muchie de cuțit în 
etapa de duminică (și sfmbâtă !) â campionatului Diviziei A, deci meciuri cu 
- probleme** legate de disciplina jucăto
rilor sau de prestațiile arbitrilor.

Evident, „furtunile- din terenul de țoc 
șau din tribune au făcut ca rubricile âin foile de arbitraj și din rapoartele 
observatorilor federali să se... reverie, 
fiind necesare uneori și rapoarte sucii- 
mentare. Cu atît mai mult ne-au impre
sionat. de aceea, după această etapă d^ 
-foc**. însemnările pozitive pe marginea 
onora din meciuri ale jucătorilor șau 
a'.e arbitrilor care le-au condos.Astfel, fostul arbitru Francisc Mateescu. 
prezent ca observator la medul de La 
Cluj, acordă nota li atît arburuiui de 
centru. Aurel Bentu. ci: ș: ceior doi tuș eri, Aure! Martin și Martin Haimo- 
vict. HnduZ său. Aurel Beniu une să 
remarce făptui că ^jucătorii celor louă 
echipe s-au respecta', intre ei. dină do
vadă de • sportivitate ireproșabilă-. 
Aprecieri șimîlare pot fi tnulnite fr portul tui Bujor Pătruțescu. trimi 
Federație la mecîu’. Jiul — Steagul 
Observatorul federal remarcă. In 
specia: și atitudinea sportivă a p 
cuiul din Petroșani, amintindu-ne : 
Jă specTaio— dm acest oraș au cu< 
cj doi-trei am în urmă. .Trofeu! 
schorscbl*. acordat publicului care 
ttză campionatul— sportivității.

plăcere, af.fnd din arbitrai a lui Gheorghe Limona 
de Reftța, dintre C S M. și 
s-a desfășurat „intr-o disciplină 
tuettortj a pi rin du-și șansele in 
se poate de corect” Cu atît mai 'părut în ochii Iui Gh. Llmona Eugen 

__ _____ ___ __ mic 
grup de spectator; care s-au exprimat 
necuviincios la adreșa oaspeților și a br-sizl: de arbitri.

Dar. fiindcă am ajuns la aspectele ne
gative din această etapă, trebuie să

de așeme&ea. 
le

Sect foaia 
ca j<
PetrohiL 
deplina.

<11
Wzzră a -- -------,— ._. —„ -(notat de observatorul federal 
Stepleaau. eu 9). atitudinea unui

n ra- 
s âe
mod 

Hibii- 
asi fel
Pet
ei ț- Ne-a

AUTOTURISMELE
IN SERIE LA

Continuă să se înregistreze noi cîs- 
tiguri de autoturisme „DACIA 1300“ 
— marea atracție a seriilor speciale 
LOZ IN PLIC. Printre ultimii pose
sori de autoturisme obținute la LOZ 
ÎN PLIC se numără și următorii : 
Lutea Gheorghe din corn. Fundata 
județul Brașov j Grigorescu Aurel — 
Cluj ; Dincă loaphim — corn. Gerr.e- 
nea județul Dîmbovița ; Budirincă 
Dumitru — Craiova i David Irimia — 
Iași ; Motoc Neculai — corn. Adîn- 
eșta județul Suceava ; Vaman Gheor
ghe — București ș.a.

Aceștia stnt numai cîțiva 
cîștigătorii de autoturisme V 
1300 obținute la LOZ IN PLIC, 
cizăm că și în continuare, la 
speciale de 6 lei, se acordă 
autoturisme.

• Tragerea Pronoexpres de 
va fi televizată direct din Studioul 
de Televiziune în jurul orei 18.15 în

dintre 
DACIA 
C. Pre- 

seriile 
aceste

astăzi

Mîine, tncepînd de la ora 15, sta
dionul Giulești va găzdui partida 
amicală de fotbal dintre reprezen
tativele de juniori ale României și 
Bulgariei. Oaspeții privesc acest 
meci ca pe o revanșă, după înfrîn- 
gerea din finala turneului „Priete
nia", de la Timișoara, în timp ce 
pentru selecționata noastră de ju
niori întîlnirea constituie un foarte 
bun prilej de verificare în vederea 
apropiatei confruntări oficiale — 
din cadrul preliminariilor turneului 
U.E.F.A. — cu Iugoslavia.

în legătură cu întîlnirea de mîine, 
prof. C. Ardeleanu, antrenorul re
prezentativei noastre de juniori, are 
de rezolvat o serie de probleme, 
nu dintre cele mai ușoare, cauzate 
de foarte multe indisponibilități ale 
jucătorilor din lot. Doi dintre a- 
ceștia, M. Oancea (bolnav de hepa
tită) și C. Cotigă (entorsă), nu vor 
mai putea fi recuperați în acest se
zon. Crișan nu este restabilit com
plet, reșițeanul Buligoane are o 
ușoară întindere, iar Stan o contu
zie la șoldul drept. în plus, Rădu- 
canu și Șumulanschi sînt plecați, 
cu echipa de tineret a Stelei, in
tr-un turneu peste hotare. în aceste 
condiții, antrenorul a siv 
și pe clujeanul EremiW 
arată formația 
partida de mîine : Ciurea — Chivu, 
Naghi, Negruțiu, 
(Godja), Bălăci — Stoica, Iuga, Ere- 
mia, Petrișor.

■mat la lot 
Iată cum 

probabilă pentru 
l» 

Agiu — Hurlai

LUCACI Șl AGUD (g| F.C. Bihor) 
SUSPENDAȚI PE IIMP iNEUMITAT

'*■
într-o recentă ședință, clubul oră- 

dean F.C. Bihor a hotărît suspen
darea pe timp nelimitat a jucăto
rilor Lucaci și Agud pentru delă
sare în activitatea fotbalistică și 
abateri grave < de> 4a disciplina și 
etica cetățenească. în aceeași ședin
ță s-a hotărît promovarea în lotul 
echipei a jucătorilor Zindros (din 
formația de juniori) și Stan (de la 
C.I.L. Sighet).

retragerii lui Nunweiller III

STEAUA ALINIAZA
CELE MAI BUNE FORMAȚII

ff.’rtfi rrî -o șjnirr v . - '■o
14,45, are locAstăzi, de la ora 

meciul festiv organizat de clubul 
Dinamo cu prilejul retragerii din 
activitatea competițională a fostu
lui internațional Nelu Nunweiller. 
Va fi un meci amical, dar orice 
întîinire Dinamo — Steaua a pre
zentat mereu interes și, cu sigu
ranță, îl suscită șț astăzi, mai ales 
că formația antrenată de Valen
tin Stănescu este de duminică sea
ra lider al campionatului. Cota de 
interes a acestui meci este cu atît 
mai mare cu cît cele două cluburi 
vor alinia cele mai bune garnituri, 
cu gîndul la partidele de dumi
nică. Astăzi, pe stadionul Dinamo, 
Ia semnalul 
bueureștene 
(la centru), 
Manușaride,

de începere ai brigăzii 
de arbitri C. Petrea

N. Petriceanu și C. 
vor apărea pe teren,

după toate probabilitățile, urmă
toarele formații i

DINAMO i Caval — Cheran, 
Nunweiller III (Dobrău), G. San
du. Deleanu — Dinu, Nunweiller 
VI — Lucescu, Dumitrache, Doru 
Popescu, Fl. Dumitrescu.

STEAUA i Iordache — Crtstache, 
Ciugarin, Negrea, Hălmăgeanu — 
Vigu, Dumitru — Pantea, Iordă- 
nescu, Năstase (Tătaru), Aelenei.

Sărbătoritul, Nelu Nunweiller, va 
juca o repriză, după care va preda 
tricoul cu numărul 3 elevului său. 
Dobrău.

Astăzi, pe 
fi un meci 
meci între 
nice, dar în 
simbol. ’

stadionul Dinamo, va 
de real interes. Un 
două formații puter- 
primul rînd un meci

II I
I ETAPA CU „PROBLEME1JJ

multe le-a oferit 
dintre F.C. Argeș 
începînd cu arbi-

spunem că cele mal 
fneciul de la Pitești, 
și Sport Club Bacău, 
traiul sub așteptări al lui C. Dlnuleșcu 
(.care a Hulerat cu Intirzlere Infracțiu
nile. pe unele apreellndu->e și greșit", 
după curn arată observatorul federal M. 
Cruțescu, cunoscutul arbitru de Șțtțîni 
15—20 de ani), contlnulnd cu lotrul ob
structionist. dur. al unor jucători și cu Drotestgle lor la deciziile arbitrului și 
sfirșind cu atitudinea deplorabilă a publicului, care .......... '—
după meci a 
cu arbitrul, 
ției prompte 
cesta a putut

lucitori al Universității Cluj, și, !n mod 
deosebit, a CĂPITANULUI EI, Remus 
Cîmpeanu, care l-a acoperit de injurii pe conducătorul jocului, motiv pentru 
car? acesta l-a reținut carnetul. Uin 
respect tată de cititori, nu putem reproduce cuvintele pe care un fotbalist 
DE LA O ECHIPA UNIVERSITARA ie-a 
adresat arbitrului. Hotărit lucru, Comisia centrală de ... ■_
avea *

. ...... „„ „ atoilă a pu- a huiduit tot timpul, iar 
încercat să se... răfuiască 
Numai datorită intervoi- 
a organelor de ordine, a- 
oărăși orașul, fără să 1 se 

intimpie nimic. Dar. de ce trebuie să se ajungă la intervenția acestor organe ? 
Așteptăm, in primul rînd, o serie de nă
suc. organizatorice ale clubului F. C. 
Argeș, menite să împiedice accesul spec- 
îaiori’.o- spre vestiarele- jucătorilor și 
arsurilor, după terminarea meciurilor.

O partidă care a stimit multe discuții, 
prin prisma arbitrajului, dar și a importării unor jucători, a fost cea dintre 
Steaua și Universitatea Cluj. Observa
torul federal. Ion Volca. acordă nota I 
arbitrului Mircea Bădulescu, arătînd că 
greșelile acestuia „au dezavantajat am
bele echipe". Observatorul federal nu 
face. însă, nici un (el de referire la lo
vitura de la 11 metri, dictată de arbitrul 
Bătluiescu intr-un moment „cheie" al 
partidei și contestată de majoritatea celor 
care au asistat la meci, 
ocupat pe larg de 
considerindu-1 nejust. 
o asemenea 
clere — de 
bare — din ral ’

Indiferent. . _ ____ „
punzătoare a arbitrului Mircea Bjdules- 
cu, care ar trebui să dea de gindit Co
legiului central al arbitrilor, nu putem 
decît șă condamnăm atitudinpa unor

competiții și disciplină va 
dg furcă săptămîna aceasta !

Jack BERARIU
p.

bile j
norul , .... . _
Club Bacău. Nedejcu, ie-a fplosit împo
triva propriilor iul jucători. Nu șt.m, 
înșă, dacă Colegiul central al antrenori
lor. sesizat de afeîtea Qri despre unele 
abateri ale antrenorilor, va ieși din pasi
vitatea de pînă acum, lumd măsurile ce 
se impun și eonlunicîndu-le.

S. In rindul expresiilor nepublica- se numiră șl cele pe care antre* 
. echipei de tinerei a lui Spprt

J. B. *

Citiți azi, in numărul 337 
al revistei

Și presa s-a 
acest ’ penalty, .. ... Chiar nu merita 

decizie nici un tel de apre- 
aprobare sau de dezapro- partea observatorului tr.de-

Q0QQQ0
însă, de prestația necores-

DACIA 1300
LOZ IN PLIC
pauza meciului de’fotbal Rapid Bucu
rești—Rapid Viena.

• Astăzi șj mîine sînt ULTIMELE 
ZILE în care vă mai puteți procura 
biletele pentru tragerea Loto de vi
neri 10 noiembrie 1972.

• în luna noiembrie a.c., continuă 
atribuirea de autoturisme la toate 
tragerile și concursurile obișnuite 
Pronoexpres, Loto și Pronosport.

Precizăm că în această lună 
obține autoturisme DACIA 
(70.000 Iei).

PRONOSPORT
PREMIILE CONCURSULUI NR.

5 NOIEMBRIE 1972.
Categoria I : (13 rezultate) 6,95 variante 

a 15.597 lei.
Categoria a Il-a : (12 rezultate) 216,îO 

variante a 601 lei.
Categoria a IlI-a : (11 rezultate) 1.935,80 

variante a 101 lei.
Rubrică redactată de LOTO- 

PRONOSPORT

se

45

pot
1300

DIN

• Un editorial asupra situației 
actuale a echipei naționale

• Relatări asupra jocurilor din 
etapa a IX-a a Diviziei A, no
tele acordate jucătorilor și ar
bitrilor, echipa săptâmînii, echi
pa campionatului, confidențe, 
corqșntqrii.
• O anchetă asupra compor

tării echipei naționale în sezo
nul de toamnă. Răspund : Săt- 
măreanu, Anca, Dembrovschi, De
leanu și Dobrin.
• La „Interviul săptâmînii” ■■ 

losif Lerețer
• Dialog cu cititorii
• O pagină tehnică, în spri

jinul tehnicienilor și antrenorilor
• Cronici de la citeva din 

cele mai interesante partide ale 
etapei de duminică a Diviziei B

• Cum a evoluat echipa R.D. 
Germane în partida cu Ceho
slovacia, de lq Bratislava
• Vedetele gazonului : Bettega 

de la Juventus Torino
o Corespondențe de la Ma 

drid și Viena înaintea meciurilor 
lui F.C. Argeș ți Rapid din 
pele europene

• O pagină dă ’ Magazin 
tern _ .

• Rubricile permănente : 
netul scriitorului T1—■

Cu-

ex-

r--------- : Car-
, Cărnet extern, 

Din fotbalul international, Cam- 
nionatele în Europa



AZI Șl MIINE, 0 NUM RUNDA IN C UPELE EUROPENE LA FOTBAL
In ajunul returului cu real CINE VA AJUNGE IN TURUL TREI?

F.C. ARGEȘ SE ANTRENEAZĂ 
INTENS LA MADRID

• CAMPIOANA SPANIEI A FĂCUT UN JOC BUN CU ECHIPA 

LUI Dl STEFANO • LA MADRID PLOUĂ • PÎRI Șl AMANCIO 

AU FOST MENAJAJI PENTRU JOCUL CU F. C. ARGEȘ, DAR 

JOI VA LIPSI FUNDAȘUL GONZALES

MADRID, 7 (prin telefon, de la 
trimisul nostru).

Madridul ne-a întîmpinat cu o 
ploaie măruntă și rece, într-un cu- 
.vint, o vreme mohorîtă, puțin obiș
nuită pentru capitala Spaniei, unde 
soarele strălucește aproape zi de zi. 
Iată de ce etapa de duminică a 
campionatului spaniol s-a desfășu
rat pe terenuri îmbibate cu apă, 
așa cum s-a întîmplat și la Valen
cia, unde am asistat la meciul din
tre echipa locală și Real Madrid. 
Vă închipuiți, desigur, motivul pen
tru care am preferat să ne depla
săm pe coasta Mării Mediterane, în 
acest vechi și frumos port spaniol, 
oraș în care Real Madrid avea să 
ciștige cu 1—0, încurcînd foarte 
mult socotelile jucătorilor la con
cursul de pronosticuri sportive. Putini 
mizau pe q„victorie a madrilenilor. 
Echipa lui Di Stefano, azi antrenor 
la Valencia, era socotită mare favo
rită. dar Real a făcut un joc exce
lent dc apărare — compartiment în 
care au strălucit Benito și Zoco, ca 
și portarul Garcia — considerat de 
specialiști drept cel mai bun din a- 
cest campionat. Acest joc de apăra
re, combinat cu contraatacuri rapi
de și bine gîndite, a asigurat echi
pei din capitala Spaniei o victorie 
meritată : 1—0, prin punctul înscris 
chiar în min. 1 de extrema stingă 
Anzarda, n-a reflectat just raportul 
de forțe de pe teren, pentru că San- 
tillana, Aguilar și Velasquez au 
ratat alte 3—4 mari ocazii. Iată, 
deci, motive de satisfacție pentru 
antrenorul Munoz, care ne-a decla
rat că jucătorii săi și-au găsit, în 
sfirșit, caden(a și că acum e mai 
optimist în privința meciului retur 
cu F.C. Argeș. In jocul de la Va

lencia, Piri și Amancio n-au evo
luat pentru că, ușor accidentați, ei 

.au fost menajați în vederea parti
dei de joi, cînd prezența lor se a- 
nunță ca certă. în schimb, va lipsi 
fundașul Gonzales, care a suferit o 
entorsă.

Odată reîntorși la Madrid, luni 
la amiază, jucătorii lui Real au ple
cat de la aeroport, cu un autocar, 
direct la hotelul . Ancihipestre de 
Hita, lacul de preferință al campio
nilor Spaniei, situat la 50 de kilo
metri de oraș, în munții Nova Cer
da, decorați în aceste zile de man
tia primei zăpezi.

Plecată luni dimineață de pe ae
roportul Otopeni, echipa F.C. Argeș 
a sosit la Madrid in după amiaza 
aceleiași zile cu un avion al com
paniei Iberia, ce leagă Frankfurt pe 
Main de capitala Spaniei. La aero
port, dr. Antonio Real Calderon, 
secretar general al clubului, alți 
conducători, ziariști și fotoreporteri 
au întîmpinat cu simpatie pe cam
pioana României. Imediat după so
sire, un autobuz i-a transportat pe 
jucătorii piteșteni în partea opusă 
a orașului, la hotelul „Don Quijote", 
situat în cartierul universitar al 
Madridului. Au făcut deplasarea 
următorii 17 jucători : Stan, Ariciu, 
Pigulea, Vlad, Olteanu, Ivan, Cio
lan. Barbu. M. Popescu, Prepurgel. 
Mustățea, Radu, Roșu, Jercan, Do- 
brin, Troi, Cassai. Odată ajunși la 
hotel, fotbaliștii noștri au benefi
ciat de o binemeritată odihnă.

Pentru azi (n.r. — ieri), antreno
rul Fl. Halagian a decis să efectue
ze două antrenamente, unul dimi
neața — de pregătire fizică, celălalt 
după amiază — cu conținut tehnico- 
tactic. Din cauza ploilor abundente, 
terenul de joc al stadionului este 
acoperit cu o prelată, care nu va 
fi ridicată pînă în seara ‘meciului. 
Din aceste motive, jucătorii arge
șeni au fost nevoiți să se antreneze 
la baza sportivă de la Ciudad De- 
portiva, care se află în imediata 
apropiere a hotelului în care sînt 
găzduiți jucătorii noștri.

Alte amănunte, în coresponden
ța noastră de mîine.

Cu meciurile de azi și de mîine 
se conturează echipele calificate în 
sferturile de finală ale C.C.E. și 
Cupa cupelor, și cele care in
tră în optimi în Cupa U.E.F.A. 
Există, firește, unele excepții. 
In turul II ' al C.C.E. Ajax Am
sterdam și Ț.S.K.A. se întrec azi 
la Sofia abia în prima manșă (ur- 
mînd ca returul de la Amsterdam 
să fie programat peste două săp- 
tămîni), iar Real Madrid cu F.C. 
Argeș susțin mîine jocul retur- 
în rest, în C.C.E. situația va 
fi clarificată astăzi, după ce o 
singură participantă în sferturi 
este deja cunoscută : Bayern
Miinchen, care a susținut am
bele meciuri cu Omonia Nico
sia (9—0 și 5—0). Ce șanse au 
celelalte pretendente la calificare? 
Anderlecht învinsă cu 1—0 de Spar
tak Trnava poate recupera dife
rența pe teren propriu, ca și Ujpesti 
Dosza cu Celtic (1—2) și F. C. Mag
deburg cu Juventus Torino (0—1). 
Mai grea se pare că este sarcina 
celor de la Gornik Zabrze (0—2 cu 
Dinamo Kiev) și chiar foarte difi
cilă — misiunea echipei Benfica 
Lisabona (întrecută cu 3—0 d* 
Derby County).

în Cupa cupelor, sperăm în ca
lificarea giuleș’.enilor, in timp ce 
alte partide, privite sub prisma 
rezultatelor din tur (excepție face 
întilnirea F. C. Besa — Hibernians 
Edinburgh — în tur 1—7) se anunță 
echilibrate. Totuși, se pare că șanse

• CAPETE DE AFIȘ : Ț.S.K.A. 
SOFIA — AJAX AMSTERDAM, 
NORRKOPING — INTERNA- 
ZIONALE • ÎN C.C.E., BAYERN 
MUNCHEN — CALIFICATA • 
TRAGEREA LA SORȚI, LA 10 

NOIEMBRIE

mai mari de calificare au Spartak 
Moscova, Leeds United, Schalke 04, 
Ferencvaros. Milan și Hajduk 
Split; una dintre ele, presupunem 
că va fi adversara reprezentantei 
noastre Rapid.

în Cupa U.E.F.A., unele formații 
se pot considera calificate prin 
prisma victoriilor realizate în de
plasare sau datorită victoriilor clare 
realizate în tur. F. C. Porto, Boru
ssia, Monchen glad bach. Beroe
Stara Zagora. Ararat Erevan, F. C. 
Kaiserslautern, Dynamo Dresda, 
Slovan Bratislava și Twente Ent- 
schede. Cu mare interes este aștep
tat returul dintre Norrkoping și 
Interr.azionale, încheiat în tur cu 
rezultatul de 2—2, la Milano. Acum, 
învingătorii U.T.A-ei au prima 
șansă ți eliminarea (posibilă) a 
milanezilor ar constitui o mare 
surpriză.

Tragerea la sorți a meciurilor 
din turul următor in cupele euro
pene va avea loc Ia 10 noiembrie, 
la Zurich.

RAPID BUCUREȘTI POATE RfAlIZA 
CAI ir IC ARIA ÎN TURUI AL TREIEEA

(Urmare din pa.Q 1/

mația ce va fi aliniată azi întărește 
considerabil forța echipei bucureș- 
tene, ridicîndu-i evident și moralul 
pentru acest examen dificil.

Pentru că, nu trebuie omis faptul, 
Rapid Viena n-a depus armele și, 
oricum, nu este dispusă să-și yîndă 
prea ușor pielea. Antrenorul Hlo- 
zek, afectat de repetatele insuccese 
ale echipei sale în ultimele parti
de de campionat (1—2 cu LASK, pe 
teren propriu, și 6—2 cu Austria la 
Salzburg) ne spunea ieri, la sosirea 
în Capitală : „Fără îndoială. Rapid 
București are printa șansă. Dar, nu 
uitați, noi am obținut calificarea înGheorghe NERTEA

Prepurgel, semnatarul victoriei de la Pitttira fi din nou în luptă mîinecu Amancio, Santillana,Velasquez et co. 
Foto : PAUL ROMOȘAN

turul doi prin două goluri Înscrise 
in deplasare. Tocmai pentru că nu 
avem prea mult de pierdut, vom 
juca mai relaxat ți cine știe...*4

Rapid Viena și-a susținut și ea 
meciul de campionat sîmbătă, du
minică jucătorii au efectuat doar 
un masaj, iar luni (la Viena) și 
marți (Ia București) — antrenamen
te ușoare. Echipa vieneză este în
soțită în capitala noastră de un 
grup de 50 de turiști, ziariști și 
crainici-reporteri care au sosit cu 
un avion special.

După antrenamentele de ieri, cei 
doi antrenori, Bazil Marian și Karl 
Hlozek, ne-au anunțat următoarele 
formații pentru meciul de azi :

RAPID BUCUREȘTI : Râducami 
— Pop, Boc, Grigoraș. Ștefan — M. 
Stelian, Angelescu — Năsturescu. 
Dumitriu II, Neagu. Petreanu.

RAPID VIENA : Antrich — Wal- 
zer, Pajenk, Ullman. Fak — Schef- 
fel, Hof — Gallos. Ey. Krankl, Lo
renz.

Partida va fi condusă de o bri
gadă de arbitri din Turcia, avîndu-l 
la centru pe Dogan Babacan

Posturile noastre de radio vor 
transmite aspecte ale partide: pe 
programul I. in cadrul emisiunii 
„Orele serii", iar studioul de tele
viziune va efectua transmisiunea 
integrală a jocului.

CAMPIONATE DE FOTBAL ÎN EUROPA

0 nouă competiție internațională de volei
„CUPA CUPELOR"

Două echipe românești printre participante: Rapid București și Penicilina - lași
începînd din acest an, pasionații 

voleiului vor putea să asiste la 
întrecerile unei noi competiții de 
anvergură europeană, destinată e- 
chipelor de club : „Cupa cupelor". 
Conform regulamentului, au drept 
de participare formațiile cîștigă- 
toare ale cupelor naționale sau 
cele clasate pa locul secund în cla
sament.

în întrecerea rezervată formații
lor masculine și-au anunțat parti
ciparea 18 echipe dintre care nu
mai 4 vor începe disputa la 12 no
iembrie cînd este programat pri
mul tur. Este vorba de C.F.L. 
Volleyball Club (Luxemburg), Ser- 
vette Volleyball (Elveția), O.M.V. 
Blau-Gelb (Austria) și Koleji- 
liler Sport Klubu (Turcia), cele
lalte » 14 echipe fiind calificate 
direct în al doilea tur.

Printre formațiile înscrise în 
„Cupa cupelor" șe află și RAPID 
BUCUREȘTI, care are o misiune 
relativ ușoară, deoarece tragerea 
la sorți i-a desemnat ca adversară 
pe Hapoel Hamapil (Israel). Vo
leibaliștii români vor susține pri
ma întîlnire la 12 decembrie în 
deplasare, iar returul la 20 decem
brie, acasă.

De altfel, puține sînt meciurile 
ce se anunță echilibrate, judeeîn- 
du-le prin prisma valorii echipe
lor ce se vor afla, nu. peste multă 
vreme, față în față : V.G.A. St. 
Maur (Franța) — Blokkeer (Olan
da), Atletico Madrid (Spania) — 
O’Ruini Florența (Italia). în rest, 
învingătoarele pot fi ușor previzi

bile. Ne referim la disputele din
tre Zvezda Voroșilovgrad (U.R.S.S.) 
și C.F.L. Volleyball Club sau Ser- 
vette Volleyball, Ceske Budejovice 
(Cehoslovacia) — A.S.U.B. (Belgia), 
Csepel Budapesta (Ungaria) — 
O.M.V. Blau-Gelb sau Koleji- 
liler Sport Klubu, la meciurile din
tre reprezentanta Bulgariei și 
K.T.V. Benn (R.F.G.) și cel al e- 
chipelor din Polonia și Grecia, in 
care primele formații sînt, indis
cutabil. favorite.

La feminin, trei formații au fost 
desemnate „cap de serie": 
Ț.S.K.A Moscova (U.R.S.S.), Slavia 
Bratislava (Cehoslovacia) și repre
zentanta (nedesemnată încă) a Bul
gariei ; celelalte 16 participante 
sînt obligate să susțină partide 
încă din primul tur al întrecerii.

Clasată P® locul doi în clasa
mentul ediției precedente a cam
pionatului, echipa PENICILINA 
IAȘI a obținut dreptul de a lua 
parte la disputele din „Cupa cu
pelor". Sorții au decis ca prima 
întîlnire să o susțină în compania 
formației Hapoel Hamifratz (Israel), 
pornind, desigur, cu prima șansă. 
Datele de disputare, la cererea 
clubului din Israel, vor' fi, pro
babil, 1 decembrie în deplasare și 
între 10 și 17 decembrie la Iași, 
în turul următor, în cazul califi
cării, ieșencele vor avea ca adver
sară echipa Slavia Bratislava, con
fruntare ce va fi, de altfel, der
biul acestei faze a „Cupei cupe
lor". deoarece în celelalte meciuri 
diferența valorică dintre favorite

și restul participantelor este ca
tegorică.

Urmărind programul cu celelal
te partide din turul întîi, consi
derăm că între Ujpest Dozsa (Un
garia Și Schwerter Turnerschaft 
(R.F.G.), Wisla Cracovia (Polonia) 
și V. C. Jozmar (Belgia), șansele 
sînt de partea voleibalistelor ma
ghiare și poloneze. Meciuri mai e- 
ehilibrate pot oferi Gimnaziul 
Bonnaweg (Luxemburg) — Bekker- 
veld (Olanda), S.K. Eczacibași 
(Turcia) — La Torre (Italia), e- 
chipe aflate, totuși, în eșalonul al 
doilea.

Sperăm ca și Rapid București și 
Penicilina Iași să ne poată oferi 
satisfacții în această nouă între
cere europeană.

Emanuel FÂNTÂNEANU

DINAMO București - PARTIZAN Belgrad
in prima zi a turneului semifinal din C.C.E. la polo
® Bucureștenii pleacă miine la Stockholm • Lotul echipei va li definitivat astăzi

ÎN CUPA U.E.F.A...
. . .s-au desfășurat, ieri, două meciuri 

retur.-La Sofia. Levflki Spartak a înv-.n* . 2 
Dynamo Berlin cu 2—0 (0—0). p.--- go
lurile marcate de Jecev. învingă*.*:ar? cu 
3—0 în tur, Dynamo Berlin s-a ca .: ca: 
în optimile de finală.La Budapesta, Honved a dispus cu 
1—0 (1—0) de Beroe Stara Zagora. p.-.n 
golul înscris de Pal- învingătoare 
3—0 în tur. Beroe s-a calificat in 
mile de finală.A.E.K. ATENA — F. C. LIVERPOOL 
1—3 (0—1). în tur 0—3. S-a calificat Li
verpool.

IUGOSLAVIA. Etapa a 12-a a campio
natului, programată în timpul săptă- 
mînii : Steaua Roșie Belgrad — Sarajevo 
4—1. Alte rezultate: Dynamo Zagreb — 
Radnicki Niș 2—0; Vojvodina Novi Sad
— Sloboda Tuzla 1—1; Hajduk Split — 
Vardar Skoplje 5—0; Velez Mostar — 
O.F.K. Beograd 2—0; Zelezniciar Sara
jevo — Partizan Belgrad 0—0; Spartak 
Subotița — Sutjeska 2—1: Borac Banja 
Luka — Olimpia Liubliana 1—1; Celik 
Zenika — Bor 0—0. Etapa a 13-a: Bor
— Dynamo Zagreb 1—0; Olimoia Liu
bliana — Celik Zenika 2—0; Sutjeska — Eo- 
■rac Banja Luca 1—0; Partizan Belgrad — 
Spartak Subotița 3—1; O.F.K. Beograd
— Zelezniciar 4—3; Sarajevo — Velez 
Mostar 2—2: Vardar Skoplje — Steaua 
Roșie Belgrad o—0; Sloboda Tuzla—Ht.j- 
duk Split 2—0; Radnicki Niș — Vojvo- 
dina Novi Sad 1—1. Clasament: 1. Stea
ua Roșie Belgrad — 21 p; 2. Velez Mos

tar — 18 p: 3. Radnicki Niș — 16 p;
BULGARIA (etapa a 10-a): Levski

Spartak Sofia — Botev Vrața o—0; Vo- 
lov Șumen — Beroe Stara Zagora 0—0; 
Lokomotiv Sofia — Ț.S.K.A. Septem- 
vrisko Zname Sofia 2—0; Akademik So
fia — Dunav Ruse 1—0; Pernik — Lo
komotiv Plovdiv 2—2; Spartak Varna — 
Slavia Sofia 0—2; Etîr Trnovo — Cerno- 
moreț Burgas 2—1: Laskov Iambol — 
Spartak Pleven 2—0; Trakia Plovdiv — 
Cerno More Varna 1—1. Clasament; 1. 
Akademik Sofia — 14 puncte: 2. Loko
motiv Plovdiv — 14 puncte; 3. Ț.S.K.A. 
— 13 puncte.

UNGAR IA (etapa a 8-a) : Ujpesti Do&sa — Ferencvaros 2—0; M.T.K. — 
Raba Eto 4—3; Tataban.va — Vasas 2—0; 
Szeged — Csepel 3—3: Honved — Egye- 
tertes 0—0. Pecs — Videoton 1—1 : Dios- 
g.yor — Zalagerszeg 1—0: Salgotarjan — 
Komlo 3—1. Clasament : M.T.K. — 12 p, 
Vasas și Ferencvaros — cu cite 11 P-

CEHOSLOVACIA (etapa a 12-a): me
ciuri restanță: Slovan Bratislava — 
Zbrojovka Brno 2—0; Tatran Preșov — 
Spartak Trnava 0—0; Sparta Praga — 
Banik Ostrava 2—1. Clasament: 1. Ta
tran Preșov — 20 p : 2. Spartak Trnava 
— 17 p; 3. Z.V.L. Jilina — 15 p.

U.R.S.S. în campionat s-au disputat 
noi întîlniri. Iată rezultatele înregistrate: 
Dinamo Minsk — Zarla 1—0; Kairat 
Alma Ata — Dniepr 2—0 ; Nefteanik 
Baku — Karpatî Lvov 2—1; Zenith Le
ningrad — Lokomotiv Moscova 6—1; 
Ska Rostov — Torpedo Moscova 1—0.

FRANȚA (etapa a 14-a): Angers — 
Marseille 0—2 ; Bordeaux — Nantes 2—1; Sedan — Bastia 2—1; Ajaccio — Soe- 
hau'x 2—0; Nimes — F. C. Paris 2—0; 
Strasbourg — Nancy 1—1: Metz — Ren
nes 2—1; Red Star — Valenciennes 1— 0; 
Nice — Lyon 2—2: St Etienne — Reims 
2—f. Clasament : 1. Nice — 24 p ; 2. 
Marseille — 18 p; 3. Lyon — 18 p.

STEAUA (tineret) 
TN R.P.D. COREEANA

Echipa Steaua (tineret) și-a tnch-.i'. 
turneul în R.P.D. Coreeană, Jucind la 
Phenian cu o selecționată de tineret lo
cală. Meciul s-a încheiat la egalitate : 
1-1 (1-0).

SANCȚIUNI EXEMPLARE APLICATE 
UNOR JUCĂTORI DIN CAMPIONA

TUL VEST-GERMAN

Federația vest-germană de fotbal a 
suspendat o serie de jucători. învinu.ți 
de a fi. primit mari sume de bani ser.- 
tru ea echipele lor să piardă meciurf.e 
susținute în campionat. Au fost suspen
dați pe o perioadă de doi ani, cu ridi
carea licenței, următorii jucători : Klaus 
Fischer, JUrgen Sobierany (ambii de ’.a 
Schalke 04) si Jurgen Galblerz (Wupper
tal), Jucătorul Manfred Pohlschmfdt, 
component al formației Teutonia Minis
ter, a fost suspendat pe viață.

Cei 11 poloiști de la Dinamo 
București care vor evolua în 
turneul semifinal al Cupei campio
nilor europeni vor pleca mîine di
mineață la Stockholm. După între
cerile turneului final al campiona
tului recent încheiat, foștii cam
pioni au beneficiat de cîteva zile 
de odihnă dar luni după-amiază ei 
au susținut un joc la două porți, 
în care au avut ca partener o com
binată alcătuită din jucători de la 
Progresul și Rapid.

Antrenorul Carol Corcec dispune 
de un lot de 13 jucători care se află 
în plenitudinea forțelor. El va defi
nitiva, însă, delegația de 11 spor
tivi care vor face deplasarea la 
Stockholm abia astăzi, după ultimul 
antrenament. Singurele nume sigure 
sint cele ale portarilor Cornel Fră- 
țilă și Șerban Huber.

Ultimele informații privind ad
versarele dinamoviștilor Partizan 
Belgrad se pare că este în formă 
excelentă ; într-un meci de antrena
ment a întrecut pe Steaua roșie cu 
12—2. La Stockholm vor juca mai 
mult ca sigur, alături de ceilalți 6 
internaționali, Jankovici și Perisici, 
care nu au evoluat la Atena. Den 
Robben Hilversum (Olanda) și-a 
anunțat prezența cu formația stan
dard : alături de internaționalii 
Kroon (portar). W. Hermsen și 
Stroober vor mai juca Lame, Ste- 
lema. A. Hermsen. May, Van den 
Kamp. Lakdever. Jaspers și Erlan- 
der. în sfirșit, campioana Suediei 
S.K.K. Stockholm va alinia 8 jucă
tori din națională : Hernady, Engs
trom. Ingelsson. L. Fjarstad, T.

Fjarstad, Svensson, S. Carlsson, P, 
Carlsson alături de Rosendal, H. 
Carlsson și Jirdel.

într-un clasament inedit, alcătuit 
pe baza tuturor rezultatelor înre
gistrate de 49 de echipe în 10 ediții 
ale Cupei, semifinalistele din acest 
an dețin poziții fruntașe :

1. Partizan Belgrad (3) 68 56 4 8 456—181
2. Mladost Zagreb (5) 50 4'2 5 3 333—133
3. Pro Recco (6) 52 39 3 10 256—1474. Dinamo Buc. (7) 47 23 5 13 276—186
5. Ț.S.K.A. Moscova (5) 38 24 3 9 250—142
6 Dynamo Magdeb. (5) 44 24 5 13 291—169
7. N.C. Barcelona (9) 52 20 7 25 238—228
8. Dinamo Moscova (3) 30 20 3 7 174— 88
9. Ethnikos Pireu (8) 36 13 2 21 149—214

10. OSC Budapesta (3) 19 12 l 6 148— 75
11. Den Robben Hilversum (4)26 11 1 14 107—106 

(Subliniate sînt echipele semifinaiiste, 
iar intre paranteze se află numărul de participări).

în prima zi a turneului (vineri), 
Dinamo întîlnește pe Partizan iar 
S.K.K. Stockholm pe Den Robben. 
Sîmbătă sînt programate partidele 
Partizan — Den Robben și Dinamo 
— S.K.K. Stockholm, iar duminică 
meciurile Den Robben — Dinamo și 
Partizan — S.K.K. Stockholm.

Adrian VASILIU

AZI — RUGBY IN PARCUL COPILULUI FIECARE DINTRE CEI 7 POATE
SELECȚIONATA OIVIZIONARA -

J

SELECȚIONATA UNIVERSITARĂ FRANCEZĂ
Luni după-amiază a sosit în Ca

pitală, pe calea aerului, Selecțio
nata universitară a Franței. Lotul 
deplasat condus de celebrul in
ternațional' Pierre Villepreux — 
este compus din 18 jucători de 
fapt studenți, învățători, profesori 
— bineînțeles rugbyști — din mai 
multe orașe ale Franței i Paris, 
Toulouse, Bordeaux, Beziers s.a. 
Oaspeții ~~ care alcătuiesc o echi
pă ce susține multe meciuri inter
naționale (anual întîlnește și se
lecționata similară a Angliei) — 
și-au petrecut timpul pînă la ora 
meciului vizitînd Capitala și fă- 
cînd, bineînțeles, un ușor antrena
ment (ierî dimineață) de acomo
dare Tn Parcul Copilului. I-am vă
zut Cu acest prilej la lucru pe > 
Hoc, Maurer, Tazet, Trapon, Ba- 
rlolet, Codenous, Oumas, Morales, 
Labrouvere, Aguirre, Piquer, Ros- 
set, Gaillot, Sabatier, Lalubie, Lar- 
rieti, Dury. Stein.

După cum. se știe, Selecționata 
universitara 'a' Franțe1 va întîlni 
astăzi după-amiază, începîncl de la

ora 15 — în Parcul Copilului — 
o selecționată divizionară română. 
Această confruntare are rolul bi
necunoscut de a-i ajuta pe antre
norii români T. Rădulescu și R. 
Demian in a alege din lotul pe 
care îl au la dispoziție, „XV‘‘-le 
ce va reprezenta rugbyul româ
nesc în întîlnirile cu reprezentati
vele R.F. a Germaniei (12 noiem
brie) și Franței (26 noiembrie), 
Pînă la ora cînd scriem aceste rîn- 
duri, antrenorii celor două selec
ționate nu s-au decis asupra for
mațiilor pe care le vor folosi. Este 
mai mult ca sigur că formația ro
mână — care va sosi de la Sna- 
gov doar înaintea meciului — va 
fi alcătuită pe scheletul echipei 
folosite duminică în amicalul cu 
Sportul studențesc adică : Flucos 
(Durbac) — Constantin, Motrescu, 
Dragontirescu, Nica — Marica, Flo- 
rescu (Bărgăunaș) — Rășcanu, F> 
Constantin, Fugigi — Dărăban, 
Postolache (Atanasiu) — Ciornei 
(Drăgulescu), Ortelecan, Dinu.

M. FERRARINI

HUNEDOARA, 7 (prin telefon, de 
la trimisul nostru). De opt zile — 
urmînd un program care începe la 
6,30 dimineața și se termină aproa
pe de miezul nopții — șapte dintre 
cele mai valoroase rachete pe care 
le avem la ora actuală (exceptîn- 
du-i, se înțelege, pe Năstase și Ti
riac) se pregătesc pentru debutul 
în prestigioasa competiție „Cupa 
europeană".

De cînd această soră mai mică a 
„Cupei Davis" a depășit granițele 
țărilor scandinave, tot mai nume
roase sînt reprezentativele naționa
le de tenis de pe continentul nostru 
care aspiră la cucerirea invidiatu
lui trofeu. Aici, la Hunedoara, în 
sala „Constructorul", Viorel Marcu, 
Traian Marcu, Ion Sântei, Tonta 
Ovicl, Dumitru Hărădău, Sever Mu- 
reșan și Viorel Sotiriu — suprave- 
gheați și îndrumați îndeaproape d» 
antrenorii Constantin Chivaru și 
Vasile Seresier — încearcă (și au 
reușit, de altfel) să uite că au jucat 
un întreg sezon pe zgură făcînd 
totul pentru a se deprinde cu par
chetul. Este o suprafață care în
seamnă altceva, cu totul altceva, 
parchetul imprimînd mingii o vi
teză deosebită. De aceea, procedeele 
de antrenament urmăresc ca servi
ciul, returul de. serviciu și voleul
— lovituri considerate hotărîtoare

în obținerea victoriei — să fie cu 
minuțiozitate puse la punct. Iată-1 
pe Sântei, făcînd pereche cu Mure- 
șan, împotriva lui Ovici, obligîn- 
du-1 pe acesta să alerge cu viteza 
unui sprinter pe „sută", pentru a 
returna mingea (se joacă cu marca

TENISMENII REPREZENTATIVEI

ÎN PREGĂTIRE

„Slazenger") expediată de unul <|in 
cei doi „adversari"...

„Tenisntanul de la serviciu, ne 
spunea antrenorul Chivaru, trebuie 
să pornească la fileu tn chiar frac
țiunea de secundă următoare efec
tuării loviturii. Este singura moda
litate de a fi tn stare să intre in 
ofensivă și de a nu permite adver
sarului să-și facă jocul**.

Antrenamentele continuă. Pe te
ren au intrat Hărădău, Sotiriu, fra
ții Marcu. Ei, ca și ceilalți echipieri, 
au ajuns în stadiul cînd execută 
aproape perfect cele ce au de făcut, 
astfel că antrenorii — în aceste ul
time două zile — se rezumă doar 
la a le face mici observații.

„probabil, Ia Copenhaga, se va 
juca pe parchet, sau o compoziție

IURStUL Of BASCHET 
Of IA BRATISLAVA

T rneul internațional feminin de bas
chet de la Bratislava s-a încheiat cu vic- 
tona formației locale Slovan, care a t€r“ 
mlnM netavlnsâ competiția. Pe locul 
secund s-a clasat echipa Politehnica 
București, urmată de formațiile Lok mo
tiv Bratislava și Universitatea Brno.în nsn.-da decisivă pentru desemnarea 
cișț;£i-:areî turneului, echipa Slovan 
BratiCava a întrecut cu scorul de 75—63 
f33—formația Politehnica București. 
In-r-j- .? — joc. Universitatea Bmo a 
dîspu? eu 52—51 (20—22) de Lokomotiv
Bratislava.

FI TITULAR...
sintetică asemănătoare. In orice caz, 
terenul va fi la fel de rapid sau 
și mai rapid, așa că antrenamente
le noastre au fost și continuă să fie 
intense. Separat, lucrăm in vederea 
consolidării pregătirii fizice, condi
ție indispensabilă unui joc in vite
ză- — ne spune Vasile Serester.

Cine sînt cei patru jucători ce 
vor fi selecționați pentru meciul cu 
echipa Danemarcei ? Deocamdată, 
antrenorilor le este foarte greu să 
se decidă asupra vreunui nume. 
Precizarea o vor face abia miercuri, 
tn ajunul plecării la Copenhaga. 
Oricum, va fi o operație dificilă, 
întrucit toți tenismenii lucrează in
tens la antrenamente și se întrec 
în a executa lovituri de mare finețe 
și rapiditate. Ei știu, la fel ca și 
antrenorii, că întîlnirea cu echipa 
Danemarcei — de șase ori cîștigă- 
toare a „Cupei" — nu va fi deloc 
ușoară.

Cu toate acestea, este unanimă 
speranța că zborului spre Copenha
ga i se va adăuga și acela la Ma
drid. Cu alte cuvinte, tenismenii 
noștri au încredere că vor depăși 
optimile de finală, mergînd, apoi, 
mai departe, în semifinale, și — de 
ce nu ? — în finala întrecerii, în 
care ei debutează.

Ion GAVRILESCU

GERTRUDE BAUMSTARCK 
CONDUCE IN TURNEUL ZONAL

La Pernik, în Bulgaria, a înce
put turneul zonal din cadrul cam
pionatului mondial feminin de șah. 
La această întrecere participă șa- 
histe din Anglia, Cehoslovacia, 
Danemarca, Iugoslavia, Olanda, 
ROMANIA, Ungaria, Bulgaria și 
Polonia. România este reprezentată 
de maestrele internaționale Ale
xandra Nicolau și Gertrude Baurn- 
starck. După două runde în frun
tea clasamentului se află Gertrude 
Baumstark cu 2 puncte, în runda 
a doua ea învingînd pe Karakaș 
(Ungaria).

TELEX
La Helsinki, s-a disputat revanșa intil- 
nirli internaționale amicale de hochei 
pe gheață dintre reprezentativele URSS 
și Finlandei. Victoria a revenit din ncu 
hocheiștilor sovietici, cu scorul de 4—1 
(0—0, 3—0, 1—1). După o primă repriza 
echilibrată, oaspeții au atacat mai mult» 
reușind să înscrie prin iakușev (min. 
29). Mihailov (min. 33) și Lutcenko (mm. 
39). In ultima parte, finlandezii au re
dus prin Sutinen (min. 43). iar Anisin 
a pecetluit scorul. în min. 58.
■
Cunoscutul atlet kenyan Kipclioge Keino» 
medaliat cu aur la J.O. de la Munohen în proba de 3 000 m obstacole, și-a 
anunțat participarea la tradiționalul cros 
internațional programat în ziua de 11 noiembrie la Londra. Alături de Keino, 
la startul acestei curse vor mai fi pre- 
zenți compatrioții săi Ben Jipcho și Paul 
Mose, precum și sportivi de valoare din 
Belgia, Elveția, Tunisia, Maroc, Anglia 
și din alte țări.
■'
Turneul de tenis de la GSteborg, în ca
drul campionatului mondial al jucători
lor profesioniști, s-a încheiat în proba 
de simplu, cu victoria cunoscutului te- 
nisman australian John Newcombe, în
vingător în finală cu 6—0, 6—3, 6—1 în 
fața compatriotului său Roy Emerson, 
în finala probei de dublu, cuplul Tom 
Okker — Marty Riessen, a dispus cu 
6—2. 7—6 de perechea Ismail el Shafei 
— Brian. Fairlie.
B
Proba de simplu bărbați din cadrul 
turneului de tenis de la Aberavon, ocn- 
tînd pentru „Cupa Dewar“, s-a încheiat 
cu o surpriză : jucătorul vest-german 
Jurgen Fassbender l-a învins în finală 
cu 6—0, 6—2 pe cunoscutul tenisman 
am erican CI a rk Gr aebn e r

PROFIL: SAROLTA MONSPART
Profesoară de fizică și matematică 

la un liceu din Budapesta. Sarolt* 
Monspart are 28 ani. își desfășcaTă 
activitatea sportivă în cadrul clubu
lui Spartacus (al cooperației meșteșu
gărești).

Practică orientarea turistică de peste 10 ani și — din 1964 — s-a impus 
atenției specialiștilor, reușind să se 
claseze pe tocul 5 în C.E. de la Le 
Brassus.

Prezentă la numeroase întreceri 
desfășurate în R.D. Germană, Ceho
slovacia, România și în țările scan
dinave, ea a obținut victorii, dar nu 
a reușit să termine printre fruntașe 
in nici unul din primele trei campio
nate mondiale. Avea să-și vadă per
severența încununată de succes abia 
la ediția din acest an a „mondiale
lor" (disputate în Cehoslovacia) ob- 
ținînd titlul de campioană a lumii.

Micuță, blondă, cu părul strîns școlărește în 'două codițe scurte, 
Sarolta Monspart pare, în decorul obișnuit al concursurilor de orien
tare turistică, un fel de soră mai mare a „Scufiței roșii" care străbate 
pădurile cu pas ușor, elastic. Ea nu caută, însă, nici flori, nici fragi, 
ci posturile de control spre care o poartă harta, cu păienjenișul de curbe 
de nivel și de poteci, cu semnele convenționale ce-i oferă tot atîtea 
repere pentru drumul său întortochiat.

Așa am văzut-o apărînd dintre pinii impunători ai pădurii Jetricho- 
vice, cu un finiș uimitor — care trăda resurse năbănuîte. la principala 
adversară a sportivelor scandinave — în cea' de a IV-a ediție a cam
pionatelor mondiale. Seara, la centrul de presă, noua campioană pri
mea cu fermecătoare modestie felicitările condeierilor, declarînd cu 
toată franchețea că este foarte bucuroasă deoarece a putut să demon
streze și posibilitățile sportivelor din altă zonă a Europei decît cea 
care furniza, de obicei, pe laureatele „mondialelor" de orientare tu
ristică.

,.De cîțiva ani mă pregătesc pentru această victorie — mărturisea 
ea. In vacanțele mele de vară devin un fel de nomadă. Concurez 
oriunde aflu că există o întrecere mai grea. Caut să mă obișnuiesc cu 
diferite feluri de teren, cu diferite feluri de hărți. Experiența de con
curs este extrem de importantă în orientare. Bineînțeles, trebuie du
blată de o excelentă pregătire fizică și teoretică".

Zilele acestea, „Mosza" — cum îi spun prietenele — a dovedit că, 
Intr-adevăr, posedă o foarte bună pregătire, A luat parte la un... ma
raton disputat la Budapesta și a acoperit cei 42,185 km în 2 h 59:53. Se 
spune că este primul concurs oficial din Europa Ia care participă și o 
sportivă. O autentică sportivă !

Sobastian BONIFACIU

TURNEUL DE TENIS DE LA STOCKHOLM

ION ȚIRIAC A DEBUTAT VICTORIOS
STOCKHOLM, 1. ~ în primul tur «1 

probei de simplu, din cedrul turneului 
internațional de tenis de Ia StoeXholm. 
eontlnd pentru Marele Premiu — F.I.L.T., 
Ion Tiriac l-a învins pe tlntrul jucător 
suedez L. Johansson cu 3—8, 6—8, 6—3. 
Tenlsmenul român s-a acomodat greu, 
la începutul partidei, cu terenul din 
material plastic. continuînd însă la o 
bună valoare. Viitorul său adversar va 
ti fostul Davis-cupman ameriean Frank 
Froehling.

Au Intrat în joc și capii de serii. In
tr-o partidă așteptată cu mare Interes, 
C1l 11 Drysdale l-a Întrecut cu 
6—7. 6—2, 6—2 pe Tom Gor
man. în celelalte ’ meciuri s-au înre
gistrat rezultatele : Stone — Dtbley 4—6.

7—6, 7—8; Taylor — McMillan 6—2, 4—6. 
7—S; Borowiak — Andersson 6-3, 6—0, 
Kodes — Svensson 6—2, 6—3j Alexander
— Carmichael 6—», 6—4; Filloi — Zed- 
nik 6-1, 6—2.

!n proba do dublu, cuplul Ion Tiriac— Jimmy Connors a dispus cu 6—4. s—4 
de McMillan — stockton. Performerii 
zilei au foit australienii John Alexander 
și Phil Dent care au reușit o surprin
zătoare victorie, cu 6—0. 7—5, în fața 
redutabilului cuplu Ilie Năstase — Jan Kodes,

Alte rezultate : Phillips Moore, Panin— Filloi, McManus 6—4, 6—4; Battrlek,
Richey — Paia, zednlk 6—0, 6—2; El 
Shafei, Fairlie — Andersson, Carlstein 
7_6, 6—1.
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