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FLĂCĂI ȘI FETE DIN ȘAPTE COMUNE,
ÎN APRIGE

Pe valea rîului Peșcena, la 7 km 
de orașul Drăgășani, se află comu
na Crețeni, a cărei istorie numă
ră aproape patru veacuri. Așeza
re de oameni gospodari, cu case 
frumoase, cu un C.A.P. multimilio
nar, cu un cămin cultural a cărui

DISPUTE
porumbului îl încheiasem. Și încă 
cu succes. Ne propusesem să scoa
tem, de pe cele 180 hectare, 2 800 kg 
boabe la hectar și am obținut 4 150! 
Din cele 200 hectare cite aveam in 
plan să le însămințăm cu porumb. 
185 hectare erau gata, la data cind

BOGATĂ AGENDA 
CO'lPEIlIiOĂAlĂ 

LA GALATI
Cu sărbă toririi '.lătrâniiiii 

eac ce se împlinește de Ia pro- 
area Republicii, la Galați ver a- 
loc numeroase competiții spor
iri care vor fi angrenate majori

tatea secțiilor de performanță ale o- 
rașului. In prezent se desfășoară, la 
.Palatul sporturilor*, un turneu de 
volei cu participarea a patru echipe 
din Galați și Iași.

In zilele de 18 și 19 noiembrie este 
programat an mare concurs de te- 
nis de masă. Ia care și-au anunța 
participarea sportivi din orașele B-jen 
rești. Buzău, Brăila. Focșa 
stanța. Tecuci și Gal

Intre 6 și 9 decer 
sporturilor* va găzdt 
competiție pugilistică, i 
tura Dunării", la care 
peste 100 de juniori m

COMITETULUI JUDEȚEAN VRANCEA AL P. C. R

după prelungiri

Un aspect de la întîlnirea de handbal, dintre formațiile -Podgct 
(eni și „Spicul“ Șutești, din cadrul „Cupei erețenilor“. Fetele d-.n 

au obținut victoria,

Recent. Secretariatul Comitetului 
ie;ean Vrancea al P.C.R. a ini- 

o amplă investigație în asocia- 
județ. acțiune me- 
mai bine care este 
a sportului vrîn- 
adoptării unor mai 
eficiente măsuri

e sportive din
clarifice 
actuală 

1 vederea 
și mai 

dezvoltarea sa.
îndoială, sportul a îrfregis- 
ultima vreme însemnate suc

cese to Vrancea : baza materială a 
sporit Mibstanțial tși se află in per
manentă dezvoltare), numărul par- 
tiapantîlor la acțiunile sportive de 
masă este in continuă creștere, iar 
in domeniul performanței aportul 
sportivilor vrinceni a început, de 
asemenea, să se facă simțit, i

ie acestea, afirmarea acti
ve din Vrancea este

încă departe de cerințele actuale, 
mai cu seamă dacă o raportăm la 
dezvoltarea economică și socială a 
județului, ea nereușind să răspundă 
integral rolului mereu «rescind ce 
ii are în viața locuitorilor din a- 
ceastă parte a țării. De altfel, a- 
ceste ultime aprecieri au constituit 
punctul de plecare al investigației 
amintite.

COMITET 
URMĂ

DE SPRIJIN ? NICI 
DE AȘA CEVA I

rural, legea prevede ca

dr azi. la (raieu.

activitate este renumită în. întreg 
județul Vîlcea, comuna a avut am
biția să devină cunoscută și în 
sport.

Așa s-a născut ideea organizării 
„Cupei crețenilor", o competiție de 
amploare, închinată aniversării Re
publicii, care a reunit în întreceri 
pe toți sportivii comunelor înveci
nate. „Să vadă toată lumea de ce 
sînt în stare crețenii" — ne spunea 
mîndru de ceea ce reușiseră să 
realizeze, Gh. Păun, președintele 
asociației sportive „Podgoria" Cre
țeni.

„Cînd a venit la noi comisia de 
inițiativă, să ne ceară sprijinul or
ganizării ,,Cupei" nu am putut s-o 
refuzăm. Dimpotrivă — povestea 
tovarășul Dumitru Pochescu, secre
tarul comitetului comunal de par
tid, primarul comunei. Recoltatul

ni s-a făcut propunerea cu „Cupa**. 
La fondul de stat predasem un 
plus de 22 tone față de angaja
ment. Așa că, era acum vreme și 
pentru 
sie de 
treabă, 
dețean 
ajutor 
țiile de tineret județene și locale".

Și, Intr-adevăr, tot ce am văzut, 
sîmbătă și duminică, cu prilejul 
disputelor de volei, handbal, fotbal, 
tenis de masă și atletism, întreceri 
la care au participat reprezentanții 
asociațiilor sportive „înainte" Gu- 
șoieni. „Spicul" Șutești, „Avintul" 
Amărăști, „Recolta" Glăvile, „Viito
rul" Mădulari, „Steaua Roșie" Mă-

Gh. ȘTEFĂNESCU

T. STRIOPOL — cor«p. jadețean

IAȘI: „CUPA FEMINA“
CONCURSUL DE TOAMNĂ 
AL LUPTĂTORILOR JUNIORI

sport. Am alcătuit o comi- 
organizare și am trecut la 
Tovarășii de ia Consiliul ju- 
E.F.S. ne-au sărit și ei in 
și. de asemenea, organiza-

LA A DOUA EDIȚIE
La a doua sa ed-pe. .Cupa Femtoa*. 

orgamza-.â de CJEFS Iași, a înregistra; 
un frumos succes de pametpare. tac* rezultatele :

VOLEI : 1. Moldova tricotaje. 2. Fa
brica de confecții. 3. Voința ; POPICE t 
echipe — 1. Nscolina. 2. Moldova trico
tate. 3. Terom ; Individual : 1. Florența 
Șchiopu. 2. Maria Suman. 3. Elena Trai- 
cu; CROS : individual — Em. Minecaru 
(Penicilina). 2. M. Poja (Fabrica de mă
tase Victoria). 3. E. Bejenaru (Fabrica 
de mătase Victoria); echipe — 1. Fabrica 
de mătase Victoria, 2. Penicilina. 3. 
Voința. ȘTAFETA COMBINATA : 1. Mol
dova tricotaje. 2. Fabrica de mătase 
Victoria. 3. Voința.

Tncepînd de azi. sala sporturi
lor dm Craiova va găzdui con
cursul republican de toamnă re
zervat luptătorilor juniori. Timp 
de șase zile, pe saltelele de lupte 
din Cetatea Băniei, se vor între
ce cei mai buni luptători juniori 
din țară, la ambele stiluri, prilej 
cu care tinerii sportivi se vor stră
dui să dovedească antrenorilor se
lecționeri că sînt apți pentru a 
reprezenta țara în competiția con
tinentală de anul viitor.

Marți, miercuri și joi vor avea 
loc confruntările la libere, iar vineri, 
sîmbătă șt duminică" Se vor în
trecere concurenții de Ia greco- 
rotnane.

In mediul 
reprezentanții organelor și organi
zațiilor locale să constituie un co
mitet de sprijin, format din : pre
ședintele Consiliului popular comu
nal. președintele C.A.P., secretarul 
comitetului U.T.C., directorul școlii 
etc. Sub îndrumarea directă a Co
mitetului comunal de partid, acest 
comitet de 
a contribui 
problemelor 
sportivă.

Din păcate. însă. în nici o co
mună, din cele 15 vizitate, nu s-a 
putut afla nimic despre comitetul 
de sprijin, de sarcinile ce-i revin, 
de obiectivele înscrise pe agenda 
de lucru. In acest fel, rezolvarea 
sarcinilor a devenit o chestiune de

sprijin are obligația de 
la rezolvarea tuturor 

privind activitatea

Azi, la Ploiești

JOCURILE REVANȘA DINTRE 
REPREZENTATIVELE DE HANDBAL— 

JUNIORI ALE ROMÂNIEI
Șl R.D. GERMANE

de 
Și

e-

Astăzi după amiază, sala Victoria 
din Ploiești găzduiește partidele re
vanșă dintre reprezentativele 
handbal juniori ale României 
R. D. Germane.

La ora 17,30 va începe jocul
chipelor feminine, cîștigat în prima 
manșă de reprezentantele țării noas
tre cu 10—8.

La ora 18,30 va avea loc revanșa 
reprezentativelor masculine, primul 
joc revenind echipei oaspe cu 
15—11. HandbaliȘtii români nu au 
deci o sarcină ușoară.

în deschiderea cuplajului interna
țional, de la ora 16,15 se va disputa 
un ioc amical între divizionara B 
Vulturul Ploiești și o selecționată 
de tineret a României.

Marți 14 noiembrie 1972

bunăvoință a președintelui consiliu
lui, a directorului școlii sau a altor 
factori, care, subliniem, au obliga
ții în acest domeniu. Așa se ex
plică de ce în comunele Tîmbo- 
iești, Vulturii, Pufești, Ciorăști, Fi- 
tionești, Măicănești, I’ăunești, acti
vitatea sportivă a devenit un „copil 
al nimănui”, deși există și angaja
mente mai vechi în care se men
ționează 
situația

că în cel mal scurt timp 
va fi remediată. Dar...

NICI MĂCAR O GROAPĂ 
CU NISIP I

Desigur, nu punem problema ri
dicării unor costisitoare instalații 
sportive. Nici nu ne gîndim la așa 
ceva. Dar, a pretinde ca în curțile 
școlilor să se amenajeze un colț 
sportiv, nu credem că este exage
rat, Dimpotrivă. Utilizarea . exerci- 
țiilor fizice ca excelent mijloc de 
reconfortare, de recuperare a ener
giilor cheltuite, trebuie să-și gă
sească loc în viața elevilor aseme
nea abecedarului. Dacă nu îi atra
gem pe copii de la o vîrstă fra
gedă pe terenul de sport, nu se

Emanuel FANTANEANU

(Continuare tn pag. a 2-a)

dintre
ne va 

„. ____ ___succes
VHI-a ediție a Raliului

Foto : ST. CIOTLOȘ

noiembrie, 
Balcanic

Eugen Ionescu-Crtstea, 
fruntașii automobilismului nostru 
reprezenta țara 
— ia cea ae a 
Balcanic.

și sperăm cu

17 — 19 
Raliul

ULTIMELE
PREGĂTIRI

Zilele acestea, la Automobil Club 
Român se fac ultimele pregătiri 
în vederea celei de a VIII-a ediții 
a Raliului balcanic, competiție găz
duită în acest an de către țara 
noastră. Cursa, programată între 
17—19 noiembrie se va disputa pe 
un circuit, în lungime de aproxi
mativ 2000 km, avînd drept punct 
de plecare și sosire orașul Brașov,

In vederea acestei importante 
competiții internaționale, lotul spor-i 
tivilor români a fost dotat cu pa-* 
tru mașini speciale, Renault 12 Gor
din i. Una dintre aceste mașini vă 
fi pilotată de către campionul și 
reoordmanul țării noastre, Eugen 
Ionescu-Cristea, printre ale cărui 
performanțe se numără și victoria 
obținută în cea de a patra ediție» 
a acestui raliu.

D. DIACONESCU — 
coresp. județean(Continuare în pag. a 2-a)

NU RĂSPUNDE SATISFĂCĂTOR MENIRII SALE
de

Eficiența se menține mult sub așteptări ® Condiții bune

CLUBUL ATLETIC UNIVERSITAR BUCUREȘTI

lucru — rezultate modeste, necompetitive pe plan internațional 
Nici măcar un sportiv de la C.A.U. in lotul olimpic al țării! ® Este

necesară o analiză de fond a activității acestui club specializat
La începutul acestui an, un co

lectiv alcătuit din reprezentanți ai 
Ministerului Educației șl învăță- 
mîntului, ai Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport 
și ai Federației române de atle
tism, a efectuat un control la Clu
bul Atietlo Universitar. Constată-

rile și concluziile desprinse cu a- 
cest prilej — expuse într-o ședință 
cu 
fost
unui amplu material publicat în 
ziarul nostru la 24 februarie 1972.

Cele scrise atunci — în urma ac
țiunii de control menționate —

activul clubului, la care am 
martori — au format obiectul

scoteau în evidență declinul gene
ral al clubului amintit, atrăgeau 

i necores- 
aj unsese a- 

perfor- 
aproa- 
înfiin- 

o bază 
mediul

SATISFACȚII ȘI DECEPȚII 
LA FINALA 

GIMNASTELOR JUNIOARE
• O ECHIPA EXCEPȚIONALA, DE MARE PERSPECTIVA — FLA
CĂRA ORAȘUL GH. GHEORGHIU-DEJ • SEMNE BUNE LA ORA
DEA S! CONSTANTA • CE SE ÎNTIMPLA LA BISTRIȚA, BRASOV, 
TIMIȘOARA ?

Incontestabil cel mai 
mare talent al gim
nasticii noastre femi
nine, Nadia Comă- 
nici i-a uimit pe 
toți cei ce au ur
mărit-o in concursul 

de la Cluj 
Foto : Ion MIHÂICA

Interesul stîrnit de întrecerea fe
telor din cadrul finalei campiona
tului național de gimnastică pentru 
junioare, desfășurată timp de două 
zile în Sala sporturilor din Cluj, a 
fost determinat de cel puțin două 
motive; reîntîlnirea cu marea ma
joritate a componentelor lotului o- 
limpic, după o pauză competiționa- 
lă considerabilă, precum și urmă
rirea viitoarei generații de maestre, 
participante azi în concursul rezer
vat gimnastelor de categoria a 
Il-a sau I.

Dacă acordăm întîietate celor 
mai tinere dintre gimnaste și nu 
maestrelor, o facem nu numai pen
tru a respecta ierarhizarea catego
riilor de clasificare, dar și pentru 
bunul motiv că sportivele de cate
goria a Il-a ne-au dat cîteva mo
tive de reală satisfacție, de opti
mism și încredere în relansarea 
gimnasticii noastre feminine.

O primă notă bună a acestei fi
nale o constituie numărul partici
părilor : 90 de gimnaste la catego
ria a Il-a, 52 la categoria I și 16 
la maestre, cifre ce vorbesc des
pre preocuparea pentru performan
ță. Prevederea regulamentară pri
vind prezența echipelor la cat. a 
11-a a scos in evidență, cu precă
dere, valorile colective înaintea ce
lor individuale. Și o astfel de va
loare incontestabilă este, la ora ac
tuală, echipa Flacăra din Orașul 
Gh. Gheorghiu-Dej. Cu modestie, 
dar cu pricepere, competență și 
mare pasiune, soții Karoly au clă

atenția asupra 
punzătoare în 
ceasta unitate 
manță, după o 
pe patru ani.
țat în scopul de a se pune 
trainică realizării — în 
studențesc — a înaltei performan
țe în această ramură sportivă o- 
linipică, Clubul atletic universitar 
a fost plasat — desigur, nu întîm- 
plător — pe lingă I.E.F.S., pentru 
a putea astfel beneficia de cele mai 
bune condiții — materiale, tehnice și 
metodice — de pregătire. Pornit 
La drum cu 150 de atleți, selec
ționați de la toate institutele de 
Invățămînt superior din Capitală 
și trecuți sub îndrumarea unor 
specialiști cu înaltă calificare (ca
dre didactice de la catedra de at
letism a I.E.F.S.), noul club avea 
certe perspective de afirmare, 
fiind prima unitate specializată de 
acest fel din țara noastră.

Dar, după o perioadă de început 
destui de promițătoare sub raportul 
rezultatelor obținute — care l-au 
situat, cum era și firesc, în frun
tea ierarhiei autohtone, prin cîști- 
garea. de două ori consecutiv, a 
campionatului national pe echipe — 
C.A.U. a lunecat pe panta unui 
surprinzător (și nejustificat) re
gres. Performanțele au devenit din 
ce în ce mai slabe, numărul titlu
rilor și recordurilor naționale a 
scăzut simțitor, a fost pierdut cam
pionatul pe echipe; prezența atle- 
ților acestui club în loturile re

situației 
care i 

sportivă de 
existență de 
Conceput și Fundașul arădean Popovici încearcă zadarnic să oprească balonul ce depășise deja linia porții^ Ion fionstantirA 

semnînd golul Petrolului d ■ ' ‘ /
• ' '• rota» & BAGEAG?

Intre două etape ale diviziei a la fotbab
< ■MHaWBKHMMBnBHMEMnaHMBnMHMMMMMMMIlIllllllBnill  JHKniIWimami'aMMNim&VTimNIlIMmiMnMMmMMM■■IlIflilWanMIMmitnMMWmNWNraJVUIUIMUUJIMOIRMIIIW”
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Constantin FIRĂNESCU

(Continuare tn pag. a 2-a)

Cu etapa de duminică (a zecea), 
»-au conaumat două treimi din turul 
actualei ediții a Diviziei A ia fot
bal, dar tn afară de faptul că, In 
fine, continuei rocade a liderilor 1 
s-a pus — cel puțin pentru o săptămînă 
— capăt, prea multe clarificări nu 

' s-au produs, situația din fruntea cla
samentului, continuînd să fie incertă.

Steaua, grație meciului nul de la 
Craiova (singurul punct cucerit în 
deplasare, într-o etapă dominată net 
de echipele gazdă) s-a desprins cu un 
punct de un pluton de 4 formații 
care o talonează, dar „incandescența" 
din jumătatea superioară a clasamen
tului este și mai bine ilustrată de 
faptul că nouă echipe, jumătate din 
întregul efectiv divizjonar A, sînt în
șiruite pe intervalul a numai două 
puncte : 1. Steaua 13 p... 9. Farul 11 p.

în aceste condiții, sînt posibile 
schimbări substanțiale de poziții, dar 
calculele teoretice sînt favorabile e- 
chipei militare și nu numai pentru

efectivul celcă ea are actualmente .
mal valoros ci și pentru ei, în a- 
ceastă săptămînă, programul ti per
mite să joace de două ori la Bucu
rești. Dacă formația lui Valentin Stă- 
nescu va avea o săptămînă bună, reu
șind încă o detașare, s-ar putea ca și 
întregul final de sezon să-i fie fa
vorabil, în sensul că după consuma
rea celor 5 etape rămase, militarii 
să fie lideri de toamnă. Ceea ce, de
sigur, n-ar fi o surpriză...

Părăsind însă calculele și comen
tariile asupra clasamentului, să ne o- 
prim mai mult asupra jocurilor «ta
pei a zecea, subliniind nemulțumirea,

p« bipiă dreptate, stîrnit* de calitate^ 
partidelor. Nu na amintim, da exem* 
piu, ea tn actuala ediție a Diviziei A* 
>ă fi fost mal multe meciuri „încrlf 
minate" sub acest raport I Comenta
torii noștri scriau In cronicile de 
ieri î „Factura meciului, modestă" 
(Dinamo — C.S.M. Reșița) J „O luptă 
înăbușită, fără culoare, cu prea pu
ține acțiuni curate, spectaculoase'^

Radu URZICEANU |

(Continuare in pag. a 3-a) j

O NOUĂ STRUCTURA

SCRIMA ACORDA CREDIT TINEREȚII 
PENTRU CAMPIONATELE BALCANICE

dit Și dispun în prezent de o for
mație de mare perspectivă, care 
poate lua de Pe acum parte la un 
concurs de maestre, în măsura în 
care învață și programul impus pen
tru această categorie. Ei au prezen
tat la Cluj o garnitură care a cu
cerit într-o asemenea măsură pu
blicul, încît foarte mulți erau spec
tatorii ce rămîneau în sală spre a

le urmări antrenamentele. înaltă 
măiestrie la o vîrstă fragedă (10—
11 ani), multe elemente grele exe
cutate cu uimitoare ușurință, dis-

Constantin MACOVEI

(Continuare tn pag. a 2-a)

PRIMUL CONCURS IN BAZIN ACOPERIT LA REȘIȚA
La Reșița s-a inaugurat sezonul coni- 

petiționai de toamnă, în piscina acope
rită din Lunca Pomoștului prezentîndu-se 
pe bloc-starturi înotători de la Școala 
Sportivă Si Olimpia din localitate. Cu 
acest prilej Mariana Marin a corectat 
recordul republican în proba de 200 m

mixt pentru fete categoria C, parcurgînd 
distanța în 3:09,7. Eugen Aimer a lu«at 
startul în proba de 800 m liber pe care 
a încheiat-o în 9:04,3. Bun rezultatul lui 
Dieter Weteraeck în aceeași probă 
9:18.5

Doru GLAVAN, coresp.

Reprezentanții noștri au părăsit
FLORETA

Bartoș, Aurora Crișu, Mariana Os- 
tafi, Ana Gîrbea. FLORETA BĂ
IEȚI : Tudor Petru.?, Nicolae Vlad, 
Paul Kuki, C-tin Moise. SABIE : 
Dan Popescu, Cornel Marin, Ale
xandru Csiki, Ion Pop. SPADA : 
Ion Popa, Octavian Zidaru, C-tin 
Manta, Liviu Angelescu.

Lotul este însoțit de secretarul 
general al F.R.S., prof. D. Tepșan 
și de antrenorii Gh. Matei, C. Pel- 
muș, L. Rohony și I. Halamagvi. 

Activitatea internă continuă săp- 
tămîna aceasta cu etapa a Il-a a 
calificărilor în divizia B care se 
va desfășura la București (și nu 
la Ploiești, cum era stabilit ini
țial) în zilele de 18 și 19 noiembrie.

Luni dimineață a părăsit Capi
tala îndreptîndu-se spre Ankara, pe 
calea aerului, reprezentativa de 
scrimă a țării noastre care va par
ticipa la Campionatele balcanice 
programate anul acesta în capitala 
Turciei.

Trebuie menționat faptul că fe
derația noastră de specialitate a 
recurs pentru această competiție 
numai la elemente tinere, cele vi
zate să primească treptat eșalonul 
de elită. Cele patru formații ro
mânești care urmează să evolueze, 
începînd de miercuri, în compania 
trăgătorilor din Bulgaria, Iugosla
via, Grecia și Turcia au — așa 
dar — următoarea alcătuire ;

ieri Capitala
FETE : Magdalena

A CUPEI
MONDIALE

LA SCHI
la St. Moritz (Elveția), comisia de tutelă âCu cîtva timp în urmă,

„Cupei Mondiale" din cadrul Federației internaționale de schi (F.I.S.) a 
adoptat calendarul competițional pentru sezonul 1972—73 și, după îndelun
gate dezbateri, o nouă formulă cu 
competiții.

In vechea formă, regulamentul 
„Cupei Mondiale" se dovedise in
suficient gîndit — prin întinderea 
calendarului în timp și inechitabil 
— prin avantajarea specialiștilor de 
slalom și slalom uriaș spre sfîrși- 
tul sezonului. în plus, prin durată, 
„Cupa Mondială". al cărei clasa
ment adițional pe probe îi dădea 
caracterul unei competiții de regu
laritate, intra intr-un conflict de

un nou regulament al prestigioasei

interese cu forma de vîrf pretinsă 
de marile concursuri, campionate 
mondiale sau Jocuri Olimpice. Ma
rii campioni ai Europei se aflau 
în fața dilemei: să reziste un se
zon pentru a cîștiga „Cupa Mon
dială", ori să atingă un maximum

Mihai BîRĂ

(Continuare tn pag. a 4-a)
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eiuca și ,.Podgoria" Crețeni a în
trecut toate așteptările. Iată cîteva 
spicuiri din carnetul nostru de în
semnări :

a Abia
prelungiri

după al doilea rînd de 
(cu șuturi de la 7 m) a

APROAPE 2000 DE CROSIȘTI
IN ÎNTRECERE

Baza hipică din Calea Plevnei a 
cunoscut duminică dimineață — 
deși vremea era rece —, o mare 
animație. Aproape 2 000 de tineri, 
elevi și salariați din Sectorul 6, 
au participat la ,,Crosul a XXV-a 
aniversare a Republicii". Buna or
ganizare, asigurată de Comitetul 
U.T.C., Consiliul organizației de pio
nieri șl Consiliul sindical al secto
rului respectiv, a permis — încă 
o dată — să se remarce populari
tatea acestui sport.

Cele 7 probe, atît cele de fete 
cît și de băieți, au fost aprig dis
putate, Ia fiecare start putînd fi 
numărați pînă la 200—300 de con- 
curenți !

REZULTATE TEHNICE: fete 
11—13 ani — 1. Lucica Dumitrescu 
(Șc. gen. 147), 2. Viorica Rusu (Șc. 
gen. 130), 3. Liliana Maimuț (Șc. 
gen. 143) ; 14—16 ani — 1 Ionica

Petrache (Șc. prof. Electromagneti
ca), 2. Cati Capotă (Șc. gen. 147), 
3. Elena Dinu (Șc. gen. 142) ; 
17—19 ani — 1. Mariiena Pavel (Fa
brica Relon), 2. Denisa Dropszky 
(Lie. George Călinescu), 3. Rozalia 
Ozlansky (Uzinele Electromagneti
ca). Băieți 11—13 ani : 1. Nicolae 
Tricu (Șc. gen. 133), 
ca (Șc. gen. 115), 3. 
rescu (Șc.
1. Marius 
Glcmnicu 
șor Gruia 
tica); 17—j 
(Șc. prof.
Gheorghe Necula (Uz. Electromag
netica), 3. Mihai Dincă (Lie. G. 
Călinescu); + 19 ani — 1. Mircea

. Ghițescu (Uz. Electromagnetica), 
Gheorghe Toader (Uz. Vulcan), 
Gheorghe Ioniță (Uz. Vulcan).

2. Florea Du- 
Liviu Teodo-
14—16 ani —
23), 2. Florin 

Nicu-

gen. 129);
Budu (Lie.
(Șc. gen. 146), 3.
(Șc. prof. Electromagne-

19 ani — 1. Viorel Rateu 
Electromagnetica), 2.

2.
3.

DISPUTE
fost cunoscută echipa învingătoare, 
în întîlnirea de handbal fe
minin „Spicul" Șutești — „Podgo
ria" Crețeni. La sfîrșitul celor două 
reprize regulamentare, rezultatul a 
fost 3—3. în final victoria a re
venit celor de la Șutești

• Invingătoarea la volei mascu
lin. „Recolta" 
de volei fruntașă pe județ) 
antrenată de profesoara 
Maria Popa,

« La reușita „Cupei 
și-a adus contribuția și 
Elena Neagu de la Școala, sporti
vă din Drăgășani. Aceasta a pre
zentat asistenței o repriză de gim
nastică, deosebit de reușită, cu ti
nerele sale eleve d;n anii II și III.

• Echipa de fotbal ..Steaua Roșie" 
Măciuca, care învinsese sîmbătă 
după-amiază, cu 6—1, formația din 
Glăvile, a fost depășită duminică, 
cu același scor de către jucătorii 
din Crețeni.

Iată acum laureații acestei prime 
ediții a „Cupei crețenilor" : handbal 
băieți — „înainte" GUȘOENI, hand
bal fete — „Spicul" ȘUTEȘTI, vo
lei băieți — „Recolta" GLĂVILE, 
fotbal — „Podgoria" CREȚENI, atle
tism — 100 m fete — Valeria Dia- 
conescu („AvintuT* AMĂRĂȘTI) 14.0, 
băieți — I. Brînaru („Spicul" ȘU
TEȘTI) 12,0, lungime fete — Valeria 
Diaconescu („Avîntul" AMĂRĂȘTI) 
4,96 m, băieți Alexandru Turcu 
(„Recolta" GLĂVILE) 5,40 m, tenis 
de masă, băieți — Gheorghe An- 
cuța („Steaua roșie" MĂCIUCĂ), 
fete — Constanța Voicu („înainte" 

V

Glăvile (o formație
/ este 

de română

crețenilor“ 
profesoara

RUGBY/.
în vederea partidei

cu XV-le Franței,
RElNTi L N I R E...

FORMA ECHIPEI NOASTRE NAȚIONALE
ÎMBUNĂTĂȚITĂ !TREBUIE GRABNIC

românesc 
cele mai 
deceniu, 
dar nici 

__ ___  __ r___ , deh, se 
mai întîmplă... Să spunem lucrurilor 
pe nume și pe cît posibil să căutăm 
explicațiile acestui eșec atît de neaș
teptat. Fără îndoială că această sur
priză sportivă — poate cea mai mare 
a anului — neplăcută pentru culo
rile noastre, își are cauzele ei.

Rugbyul românesc are de ani de 
zile (din păcate) doar o singură con
fruntare anuală cu caracter decisiv 
(ceea ce-1 cu totul insuficient, dar asta-i 
deocamdată situația), celelalte jocuri 
fiind simple „repetiții generale". Nu 
este nevoie, cred, să insistăm asupra 
faptului că partida decisivă o consti
tuie jocul cu XV-le Franței (26 no
iembrie, Ia Constanța), iar meciurile 
din Anglia, cele cu selecționata stu
dențească franceză, ca și întîlnirea 
amicală cu reprezentativa R.F.G. sint, 
în fond, doar verificări, rodâri 
formației ce se preconizează a 
prezentată tn marea confruntare, 
bine, trebuie să- admitem dintr-un 
ceput că ultimele două încercări

Mica lume a rugbyului 
a trăit duminică una din 
mari decepții din ultimul 
Să nu dramatizăm faptele, 
să nu adoptăm ideea că,

ale 
fi 

Ei 
în- 

„r_. __ ______ (a-
mintite mai sus) au fost mai degrabă 
negative. Ceea ce nu înseamnă nea
părat că negatixă va fi comportarea 
și în partida de la Constanța. De 
multe ori, jucătorii se mobilizează 
mai bine, se prezintă la un nivel 
infinit superior, atunci cînd întîlnesc 
un adversar cotat mai puternic, cu o 
faimă mai mare, căutind să se auto- 
depășească, să „intre în istorie", cum 
se spune. Așa s-a Intîmplat de mai 
multe ori în trecut cînd am.......... .
XV-le „cocoșului galic". Să 
că așa se va întîmpla și la 
iembrie.

Echipa noastră a jucat greșit

întîlnit 
soerăm 
26 no-

George ROZNER GUȘOIENI).
Echipa noastră a jucat greșit în par 

tida cu sportivii vest-germani. înainta
rea a pierdut inadmisibil de multe ba
loane (lucru, de altfel, prevăzut de 
noi mai de mult, avînd în vedere ga
baritul redus și insuficienta forță a 
multor înaintași), și astfel superio
ritatea teoretică a liniei de treisfer- 
turi, neaprovizionată cu multe mingi, 
a fost anulată. Am pierdut ba
loane la tușă și, incredibil, chiar la 
talonaj, iar ’ în grămezile spontane, 
adversarii ne-au fost de cele mai 
multe ori superiori. Cele cîteva ac
țiuni individuale („spargeri") ale îna
intașilor s-au dovedit inoperante. In

ste- 
mai 
ba- 

asta 
într-o epocă cînd francezii, de pildă, 
joacă într-un tempo îndrăcit, care 
seamănă mai curînd cu... rock-ul. Se
rioase carențe s-au vădit și în situa
țiile de apărare, sportivii germani, 
deci nu niște atacanți formidabili, 
trecînd cu ușurință de liniile noastre, 
reușind chiar să înscrie două încer
cări.

în finalul acestor rînduri, să ve
dem cum s-au comportat tricolorii, 
în parte. Durbac a acoperit bing fun
dul terenului, a contraatacat de cîteva 
ori cu aplomb, fapt pentru care me
rită o notă bună — 8 ; Nica a fost 
activ pe aripă, producînd panică prin
tre adversari de fiecare dată cînd 
avea balonul, a greșit în apărare la 
prima încercare a oaspeților, nota 8 ; 
Dragomirescu, un jucător cu mare 
experiență, a părut mai puțin inspi
rat ca de obicei, nota 7 ; Marica, la 
centru a fost foarte „oarecare", nota 
4; I. Constantin, pe cealaltă aripă a 
început bine, apoi și din lipsă de 
baloane, s-a stins, nota 5 ; Nicolescu, 
la deschidere, a jucat nerefăcut după 
accident, a fost prea timid, nota 5 ; 
Bucos (care l-a înlocuit) nu și-a gă
sit nici un moment locul făcînd gafe 
de începător, nota 3 ; D. Rășcanu, la 
grămadă, corect, dar fără strălucire, 
nota 6; Gh. Rășcanu, cel mai activ 
înaintaș, autorul singurei noastre în
cercări nu a prins una din zilele lui 
bune, totuși nota 8 ; FI. Constantin a 
pierdut baloane în margine, iar în 
cîmp nu s-a văzut, nota 6 ; Fugigi, 
prea mult „profesor" și prea puțin... 
jucător, nota 5 : Atanasiu, activ în 
cîmp, dar se „buclează" cu balonul, 
luînd acțiunile pe cont propriu, nota 
6 ; Daraban, destul de bun după 
lunga pauză din campionat, a luat 
parte activă la faza din care s-a 
marcat, nota 7 ; Dinu, un pilier pu
ternic. duminică mai puțin inspirat, 
nota 5 ; Baciu, a fost prea puțin so
licitat, nota 5 ; Ortelecan, la talonaj, 
sub așteptări, a pierdut 1—2 baloane 
pe introducere proprie, nota 5 ; Cior
nei nu și-a făcut o intrare prea glo
rioasă în națională, două intrări ne
potrivite ale sale ne-au costat două 
lovituri de pedeapsă, nota 4.

Ditnitrie CALLIMACHI

consecință, atacul nostru a fost 
ril, ineficace, din cauzele arătate 
sus, ca și din pricina purtării 
Ionului în „ritm de vals" ; și

Intr-o după amiază, la Dinamo, 
m-am reîntîlnit cu voleiul, cu volei
baliștii. li lăsasem, cu cîțiva ani în 
urmă, la Floreasca. Tribunele bătrî- 
nei săli bucureștene de abia puteau 
cuprinde, atunci, pe cei ce voiau șă 
asiste la un derby Dinamo — Rapid 
sau Progresul — Steaua. Cine juca ? 
Să-i numim doar pe Roman, pe Plo
con, pe Ilorațiu Nicolau, Derzei, Caius 
Miculcscu ori Marcel Rusescu dintre 
trăgători, pe Drăgan, Ponova, Chere- 
bețiu, Fieraru dintre ridicători. Asta 
ca să-i uităm — cu bună știință — 
pe provinciali...

Iar echipa națională... Aici lucrurile 
erau simple : puteau fi alcătuite nu 
una, nu două, ci vreo trei reprezen
tative de aceeași putere. Antrenorii 
erau în impas (altfel de impas decît 
cel de 
aleagă !

I-am 
liști la 
derby al campionatului, 
namo — Rapid. în sală 
spectatori. „Aceasta este 
leiului. Cam aceștia vin 
s-a spus. Atît de mică 
ceasta familie ? Nici nu e de mirare. 
Văzîndu-i la lucru pe • voleibaliștii 
celor două echipe, mi-am dat seama 
că, pe bună dreptate, marele public 
ocolește voleiul : de o parte a fileu- 
lui se afla Dinamo, socotită drept cea 
mai bună formație a campionatului ; 
de cealaltă — Rapid, un Rapid de
parte de valoarea echipei lui Nicolau, 
Plocon, Ponova, Drăgan, Pavel și cei
lalți. Și totuși, atunci cînd au forțat 
ceva mai mult, giuleșțenii au cîștigat 
două seturi la campioana en titre, și 
in spe ! Faze de adevărat volei — 
vreo două-trel. Aplauze, pe măsură t

Sîmbăta trecută, la Progresul, a-

acum) : nu știau pe cine să

reîntîlnit, deci, pe voleiba- 
Dinamo. Se disputa fostul 

meciul Di- 
vrea 200 de 
familia vo- 
de regulă", 

a rămas a-

ceeași familie în sală ; pe teren ace
lași joc lipsit de farmec. Doar partida 
I.E.F.S. — Steaua a reamintit de vo
leiul adevărat.

I-am mai întîlnit pe voleibaliști, pe 
cei mai buni tehnicieni ai țării, pe 
unii membri ai Biroului federal în
truniți și discutînd tocmai această 
realitate, în perimetrul căreia intră și 
rezultatele echipei olimpice. Discuții 
aprinse, pline de dorința de a con- 

> tribui la revenirea acestui sport pe 
unul din locurile fruntașe ale Ierar
hiei disciplinelor din țara noastră. La 
un moment dat, cineva a întrebat : 
„Care ar fi ordinea valorică între ri
dicătorii Drăgan, Fieraru, Sțamate; 
Cherebețiu ? Dar între trăgătorii 
Caius Miculescu, Roman, Udișteanu, 
Nicolau ?“ Răspunsul — n-a fost ne- 
v’oie de nici un computer ! — a fost 
fulgerător : Stamate, unul dintre ri
dicătorii naționalei de azi și Udiș
teanu. trăgătorul nr. 1 au ocupat lo
cul ultim în competiția cu înaintașii 
lor. De ce ? „în timp ce noi ceream 
să mai facem în plus o oră, două de 
pregătire pe zi, voleibaliștii de astăzi 
consideră o corvoadă unicul antrena
ment la care participă", spunea Ho- 
rațiu Nicolau, aflat acum în loja teh
nicienilor. Si atunci, cum să nu fi 
tentat să faci o comparație și să 
spui că Dinamo de acum șase, șapte 
ani ar fi întrecut actualul Dinamo cu 
3—0, după cum Rapidul de azi ar fi 
cedat cu același scor în fața Rapi
dului de ieri ?

Sumedenie de probleme — legate 
de aceste aspecte — frămîntă voleiul 
nostru de azi. 
discutăm, rînd 
dedicată acestui

Vom încerca să le 
pe rînd, în rubrica 
frumos sport.
Mircea TUDORAN
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DINAMOVIȘTII BUCUREȘTENI NU SE

VOLEI ÎN FAȚA FILEULUI

O imagine grăi
toare a populari
tății de care s-a 
bucurat crosul 
desfășurat, dumi
nica dimineață, in 
sectorul 6 al Ca
pitalei tn foto
grafie : start in 
grupa fetelor 

(11—13 anii
Foto : Costel 

BEREȘTEANU

INVESTIGAȚIE CU REPERCUSIUNI FAVORABILE
(Urmare din pag. 1)

poate cere ca, mai tîrziu, la vîrsta 
adolescenței, tinerii să rămină cre
dincioși acestei activități.

Cercetîndu-se care este situația 
bazei materiale în locurile de joacă 
pentru preșcolari, s-a putut con
stata că, din cele 14 grădinițe vi
zitate, . doar la Tătăranu există in
stalațiile necesare, în rest nici mă
car o groapă cu nisip !

Deși ar părea tardiv, vom men
ționa, totuși, ca o ilustrare a „preo
cupărilor" școlilor pentru ..zestrea" 
ce o au la dispoziție, că din 24 de 
școli, cu 7 zile înaintea începerii 
anului școlar, numai la Bordeasca- 
Veche și Cindești bazele sportive 
erau pregătite, în rest toate erau 
năpădite de buruieni, nevopsite, 
distruse, vădind o totală lipsă de 
interes și responsabilitate. De alt
fel, curțile școlilor se află intr-o 
situație ce contrastează Izbitor cu 
interioarele, care sint curate și în
grijite.

La Mărășești s-a dezafectat baza 
sportivă a liceului, însă Consiliul 
popular orășenesc nu a întreprins 
nimic pentru a pune la dispozi
ția elevilor — conform legii — un 
nou teren. Practic, elevii liceului și 
cei ai școlii generale care funcțio
nează în aceeași clădire, nu an 
unde să-șl desfășoare activitatea, 
a jungindu-se la o situație incredi

bilă : profesorii de educație fizică 
cu greu ișl pot justifica salariul ! ! 

în multe întreprinderi și Insti
tuții sprijinul conducerilor nu este 
Ia nivelul impus de realitățile vie
ții noastre noi. Doar la U.J.C.M. și 
C.F.R. Adjud acest sprijin se ma
nifestă cu consistență, el reflectin- 
du-se și pe planul rezultatelor ob
ținute. în schimb, la Fabrica de 
confecții Focsani (o nu prea veche 
masă rotundă organizată aici a scos 
pregnant tn evidență mai multe 
deficiențe), Vin-export, C.EI.[„ 
I. I. L. Adjud, Chimic* Mărășești. 
I.R.T.A. Panciu — ca să dăm doar 
cîteva exemple — sportul .trăiește* 
datorită citorva pasionați, ceea ce. 
desigur, e puțin. Chiar foarte 
puțin !

Analizînd mișcarea sportivă cn

județ s-a putut constata că o con
tribuție deosebită au avut-o comi
tetele comunale de partid din Ți- 
feșli. Măieinețti și Păuțețti. care 
au acordat o atenție spor.tă aces
tei activități, ceea ce a dus la îm
bunătățirea condițiilor de practica
re a diferitelor discipline, la or
ganizarea unor acțiuni ce s-au 
bucurat de o largă participare.

♦
Excelenta inițiativă a Secretaria

tului Comitetului județean Vrances. 
va avea ai rirurintă repercusiuni 
fax orabile asupra activității sporti
ve din județ. ea urmare a măsuri
lor ce vor fi luate. măsuri care vor 
impulsiona pe toate planurile dez
voltarea «-portului, a mișcării de 
educație fizică.

B O X ÎN CUPA F. R B.

| GIMNASTICĂ i
(Urmare din pag. I)

ciplină exemplară, perspective cer
te pentru multe dintre componen
tele echipei — iată ce au demon
strat la Cluj fetițele de la Flacăra. 
Este de datoria federației de spe
cialitate de a urmări îndeaproape 
această formație, de a-i asigura o 
dezvoltare normală.

Cuvinte de laudă se cuvin ți 
unei alte tinere formații, cea a 
Școlii sportive din Oradea (antre
nor Emerich Ban). Această echi
pă care a progresat vizibil în ulti
mii ani, a manifestat, de asemenea, 
o remarcabilă pregătire tehnică, 
combinații spectaculoase la toate 
cele patru aparate. Cu siguranță 
că despre fetele de aici și 
despre inimosul lor antrenor se 
va vorbi încă. După o cam 
lungă perioadă de „tăcere", iată 
că ■ și Constanța ne dă din nou 
prilejul să-i remarcăm rezultatele. 
Antrenoarea Jeana Baltă și prof. 
Matei Stânei își văd încununate 
azi eforturile de mai mul ți ani. 
Se creează astfel premise pentru 
ca orașul de pe litoral să furni
zeze iarăși loturilor noastre spor
tive bine pregătite, așa cum se în- 
tîmpla nu de mult.

Consemnarea acestor aspecte pozi
tive ale concursului de categoria a 
doua nu ne poate împiedica să 
relevăm Și serioase neajunsuri ale 
acestei finale. Surprinde, de pildă, 
faptul că Municipiul București n-a 
reușit să alcătuiască o echipă care 
să evolueze omogen, la un nivel su
perior, după cum r.e este aproape 
imposibil să înțelegem foarte slaba 
pregătire a unor echipe cum slnt

tn mtciul restanță disputat sif.ri'.J 
seara in sala Semănătoarea Cx~ ta-xata 

Raped -4- Metalul a 
luat mult mai îme deci-. in 
anier.oare, (kspiir^r.Q oategooc de A_S-A_ 
Bacâu cu 1T—5. Ce-, mai ir. farrr-â cc 
ponent. ai bMcurețsenior ra rost Con
stantin Stane!. Ian Mațert $i \~>ord Te- 
cuceancu Cei mai buni omr.en. a* c*asbe
ților au fost Traian Bosca $1 Eremia €•- 
man. Inadmisibilă atitudinea antrenoru
lui b&câuan NIco’ae Grtgore. care «♦“ 
zindu-și eîevui Utirrja Si_—aumlrat 
de două ort ș: dominat n« de Xiculae 
Tudor nu l-« opnt să ~«u boxeae. He-

Citare : TT. Boftcu (AS.V) b p. M Leo- 
veanu c>—tararai. £. Cama.-. (A.SAJ 
h-P, L. CcK-nancrt Ccc-narata). I- „.xn- 
gu iCcctbciaai bab. Z Șt Catojj
A_S-AJ. B. I.acx-u rCocaataata) .sa. 

ea Gb. Rceca (ASAl V Prodac (Cons- 
t-otatai ft-0 1. HH. UUA.'. N. ru
da*- (Cocshnaia) aab 1 I.
(AS. A.). Staoet «Cos z_-ata • bat» 1 
Strica (AS-A-). Mațer. (Coctbjsata) b. 
as. i Cooenic (A S A.). Tecoceanu :Cxn- 
ooxata) bp. Ba; (AXA). H siump 
n P. Co-caru (OooUunata) rfstx^At xl 
Uri ad-.ersaA.

Dan ei DIACONESCU — coresp.

• Arbitrul internațional dr. Mircea 
Albuț a condus partida tur din ca
drul „C.C.E." la volei masculin din
tre Hapoel Hamifratz (Israel) șl Spada 
Academica Zurich (Elveția), cîștigată 
de prima echipă cu 3—0 (9, 10, 7).

• în cadrul lectoratului organizat 
de comisia municipală a antrenorilor 
de pe lingă C.M.E.F.S., prof. Gheor
ghe Moise va susține (în ziua de 20 
noiembrie, ora 18,30, In sala I.E.F.S.) 
prelegerea cu tema : „Direcțiile prin
cipale în procesul de instruire și joc 
în linia I".

• Federația de specialitate organi
zează, în ziua de 19 noiembrie, la ora 
8,30, o preselecție pentru lotul națio
nal masculin de juniori.

OARĂ CAMPIONI

Intructt se 
de a dicta

interpreta greșit mo- 
forfait F. R. Volei a 

,Se vndul_ __
făcut următoarea precizare ! ..
înregistra neprezentare orice întâr
ziere de intrare pe teren, in orice 
situație, mai mare de 15 minute de 
la ora programării jocului. în cazul 
unui cuplaj, acest lucru se referă la 
primul joc ; Ia celelate, sfertul de oră 
se ia în considerare de la ora ter
minării celui anterior

SATISFACȚII Șl
ceie ale Școlii sportive din B-stnța, 
Școlii sportive din Brașov, seu se
lecționatei județului Timiș, alcătui
te din sportive fără nici un fel de 
perspectivă, cu execuții de-a dreptul 
penibile (în cazul In care sporti
vele se puteau... menține pe apa
rate), echipe în care pentru toată 
lumea (Cu excepția doar a antre
norilor care le aduc în văzul pu
blicului) este evident că se inves
tesc inutil sume importante, se iro
sește energia umană.

Disputa de la categoria I, avînd 
un caracter individual, a dat Ioc 
la o întrecere interesantă, punctată 
cu multe execuții valoroase. Ne-a 
plăcut, de pildă, „solul" Silviei 
Cobzac (Sport club Bacău), săritura 
Constanței Ceampec (CI. sp. școiar 
Buc.), constanța manifestată de 
Ștefania Trandafir (Șc. sp. 1 Buc.), 
grația Floricăi Ceaușel (Șc. sp. 2 
Buc.) sau sclipirile de talent ale 
Tatianei Pruteanu (Sport club Ba
cău) și Aureliei Dobre (CI. sp. șco
lar Buc.). Dar și aici, prea multe 
gimnaste cu o pregătire fragilă, in
suficient consolidată, Cu greutate 
corporală exagerată, lipsite de mo
bilitate, greoaie în mișcări, care 
nu vor fi niciodată maestre veri
tabile, chiar dacă vor ajunge să 
lucreze la cea mai înaltă categorie 
de clasificare. Este bine că se ape
lează acum și la „criteriul cîntaru- 
lui" (măsură preconizată de federa
ție), dar va trebuie ca cerințele să 
fie șj mai mult sporite. Ceea ce 
ni se pare, însă, cei -mai importan t 
de menționat este faptul că prea 
puține sportive de categoria I 
s-au impus Ia Cluj prin, elemente 
de mare dificultate și risc, prin 
combinații originale.

DECEPȚII LA FINALA
în ce privește întrecerea maest.-e- 

lor, doar cîteva cuvinte. Se pare 
că revenirea ia forma competțio 
nală dinam tea Jocurilor Olimpice 
este aproape completă căci multe 
compar.ente ale totului nostru na
țional au avut evoluții mulțumitoa
re, fără ratări. Firește, este încă 
suficient toc pentru mai bine. Atra
gem din nou atenția asupra „pe
ricolului" depășirii greutății corpo
rale optime, care pîndește pe a- 
proape fiecare dintre maestrele 
noastre.

Am vrea să credem că învăță
mintele acestei finale, numeroase 
de altfel, vor fi sistematizate șj fo
losite de federația de specialitate, 
astfel ca în viitor să ne întîlnm 
cit mai rar cu aspectele negative 
surprinse la această ediție a cam
pionatului gimnastelor junioare și 
să putem consemna doar fapte 
ilustrînd deplina afirmare a gim
nasticii noastre feminine.

REZULTATE TEHNICE

Cat. a Il-a : echipe : Flacăra Ora
șul Gh. Gheorghiu-Dej 184,85 p, 
Șc. sp. Oradea 182,35 p, Farul Con
stanța 168,90 p, Selecționata Bucu
rești 167,95 p, C.S.O. Baia Mare, 
165,05 p, Șc. sp. Sibiu 163,95 p; 
individual compus : Nadia Comâmci 
38,30 p> Gabriela Corodi 37,25 p, 
Maria Cojanu 37,10 p, Ecaterina 
Szabo 36,75 p, Ana Szabo 36,70 p, 
Georgeta Cabor 36,65 p; pe apa
rate : sărituri : Nadia Comănici 
9,50 p; paralele: Maria Cojan 
9,55 p; bîrnă: Nadia Comănici 
9,70 p ; sol : Nadia Comănici 9,65 p; 
cat. I: individual compus i Ștefania 
Trandafir (Șc. sp. 1 Buc.) 36,15 p ; 
Aurelia Dobre (C51. sp. țc. Buc)

CUPA VRANCEP*
Orașul Focșani a găzduit în aceste zile 

o importantă manifestare în sportul tlru- 
lui „Cupa Vrancei“ la armă stana ara, 
la 'oare au participat numeroși trăgători 
fruntași din Capitală șl alte orașe. Con
comitent a avut loc și un simpozion, >a 
care și-au dat concursul trăgătorii an 
Iuga și Nicolae Rotaru, medallați cu ai- 
gint Si, respectiv, bronz la recentele 
J.O. de la MUnchen.

Simpozionul, desfășurat în fața unul 
numeros public, a fost deosebit de inte
resant. Cel doi olimpiei au vorbit despre 
Istoricul tirului în țara noastră și despre 
întrecerile olimpice.

La întrecerile „Cupei Vrancea" o sene 
de concurențl au obținut rezultate destul, 
de valoroase, dintre care se detașează 
cele ale Vasillcăl Manea, la 3x29 
focuri. Marin Ferecatu la 60 focuri șl 
Al. Șomo, la ambele probe.

Iată rezultatele „Cupei Vrancel" — 
armă standard 60 f* culcat — juniori : 1. 
Al. Șomo (Dinamo) 582 p. 2. R. Nicuice 
(Petrolul Ploiești) 580 p, 3. A. Constan
tin (Steaua) 580 p; junioare : 1. Vasihea 
Manea (Unirea Focșani) 590 p, 2. Oiea 
Toader (Unirea Focșani) 577 p. 3. An» 
Pali (Voința Brașov) 575 p: seniori: 1. 
M. Ferecatu (Dinamo Buc.) 595 p, 2. Gh. 
Vasilescu (Olimpia Buc.) 592 p. 3. M. 
Marin (Metalul Buc.) 589 n: senioare: 1. 
Georgiana Oprișan (Unirea Focșani) 
586 p, 2. Ana Goreti (Olimpia Buc.) 586 
p. 3. Ecaterina Banta (Olimpia Buc.) 
570 o. Armă standard 3x20 f — juniori s
1. Al. Șomo 545 p, 2. L. Ilovici (Aetriul 
Brașov) 539 p. 3. A. Mirică (Petrolul Fl.> 
539 p: Junioare : 1. Vasilina Manea 537 p*
2. Mihaela Cernea (Petrolul PI.) 533 p«
3. Ana Pali 529 p, seniori : 1. M. Fere
catu 565 p, 2. Gh. Vasilescu 5S7 p. 3. D. 
Hrib (Olimpia Buc.) 552 p. senioare: 1. 
Ana Goreti 557 p, 2. Georgiana Oprișan 
536 p, 3. Ecaterina Banta 507 p.

A avut loc șt un concurs al veteranilor 
— la 40 f. culcat _ la care pe primele 
trei locuri s-au clasat doi antrenori șl 
un arbitru de tir: 1. C. Antonescu (Olim
pia Buc.) 387 p, 2. M. Toader (Steaua) 
382 p, 3. A. Seceleanu (Buc.) 372 p.

V. MANOLIU, coresp.

CULCA PE LAURI
— întrucît au și început pregăti

rile pentru ediția din anul viitor 
a campionatului, v-am ruga să vă 
spuneți părerea asupra 
formule de disputare a i 
treceri, a modului 
nizată ?

— Am mai spus și Cu alte prile
juri : formula cu

aportulAntrenorul emerit M. BADIN ne vorbește despre sîrguința „elevilor" sâî, 
................pregătirile din sezonul actual

campioanei țării, Iudit Gohn, a tre
buit să completăm și totul senioa
relor. Aș putea spune că tot râul 
a fost spre bine i junioarele Vir
ginia Ruzici și Mariana Simionescu 
au evoluat în postura de... senioa
re, șj nu pot spune că fără rezul
tate. Dimpotrivă, ele au adus foar
te multe puncte echipei noastre.

— Edi(ia din acest an a cam
pionatului ați cîștigat-o fără a fi 
pierdut in fața vreunei echipe, atît 
în tur cit și in retur Au fost ad
versarii lipsiți de tenacitate sau 
Dinamo a f°SI o echipă categoric 
mai bună decît celelalte ?

— Sint de părere că și adversa
rele noastre s-au pregătit cu serio
zitate pentru campionat. L-am cîș
tigat după cum se știe, noi. A 
primul rînd urmarea muncii 
incioase la antrenamente a 
gului lot, apoi a condițiilor 
ce ne-au fost create la club și, 
în sfirșit, a perseverenței colegului 
meu,

colegului A. SEGARCEANU și

Zilele trecute, în pauza dintre 
două antrenamente, l-am rugat pe 
antrenorul emerit Marin Bădin să 
ne răspundă la cîteva întrebări.

— Mai întîi, ne-a spus interlo
cutorul. trebuie reținute numele 
componenților lotului. Iată-le • Vio
rel Marcu. Petre Almâjan. Alexan
dru Bădin. Virginia Ruzici. Ma
riana Simionescu. Florin Manea, 
Mircea Breazu. Florența Mihai ți 
Cristina Bâdin. Au ma. fost utili
zați. în funcție de nevoile echi
pe _ Mariana Nxinw pilier și Călin 
lonescn

— Tocuri echipa pe care o con
duceți împreună cu antrenorul Au
rel Segărceanu este lipsită de se
niori. S-a resimțit acest lucru de-a 
lungul campionatului ?

— câ
Vtorel Marea rămăsese, 
men; dat. singur, 
aceeea î-?m pregătit 
:-am investit 
tră pe mai t 
din. Prin p

cum

i actualei 
acestei în- 
este orga-

juniori și se
niori în echipă s-a dovedit a fi 
foarte bună. Ea stimulează conti
nuu cluburile în formarea noilor 
generații de jucători. Opinez doar 
pentru schimbarea modalității de 
desfășurare a campionatului In 
sensul ca el să se dispute în două 
mari etape: turul și returul. în 
felul acesta jucătorii noștri ar pu
tea participa la o serie de turnee 
peste hotare.

— O ultimă întrebare: cum v-ați 
planificat pregătirile pentru sezo
nul de iarnă ?

— Vom face 
în sala clubului 
sala cu teren 
Steazia. Sperăm, 
ore de antrenamente mai potrivite, 
nu ca anul trecut cînd aveam ac
ces în Calea Plevnei doar între 
orele 21,00—23,00.

Ion GAVRILESCU
Tată clasamentele definitive ale cam

pionatului divizionar de tenis
SERIA I

1. DINAMO BUCUREȘTI
2. Dinamo Brașov
3. Progresul
4. Steaua
5. CSU Construcții
6. Politehnica Cluj

SERIA A II-A

fost în 
sîrgu- 
între- 
bune

la seniori 
la un mo- 

Dar. tocmai de 
intens și 

cu încrederea ncas- 
lerii Almâjan și Bă- 
roarea la Brașov a

KMJTEHNiCA CLUJ, ÎNVINGĂTOARE ÎN BARAJUL CU U.T.A.

‘HT- antrenamente atît 
nostru, cît și în 
de zgură de la 
însă, să obținem

antrenorul Segărceanu.

CLUJ (prin telefon). Realizînd, în 
ambele meciuri ale barajului dis
putat cu U.T.A., rezultatul de 
14—1#. Politehnica Cluj a obținu’ 
în continuare dreptul de a rămîne 
in prima serie a campionatului de 
tenis pe echipe.

Porr. nd ea întrecerile junioarelor, 
se cere cu deosebire remarcată 
comportarea bună a arădenceior 
Doina Bros lin și Maria Denov, ciș- 
tzgătoare in toate partidele de sim
plu și dubla, desfășurate atît acasă 
cît și in deplasare. Reușita lor a 
fost. insă, facilitată și de compor
tarea 
cioiu, 
tecta 
poeibi
colegei sale Ileana Pop.

Evoluțiile infructuoase ale juni
oarelor au fost, însă, contracarate 
de senioarele Vera Pura și Lucia 
Snciii. care au realizat în ambele 
manșe ale barajului cîte 5 victo
rii. La scoruri egale în meciurile 
fetelor, responsabilitatea ciștigârii 
întîlnirilor revenea, așadar, băieți
lor, din rândul cărora a lipsit Lu-

modestă a Marietei Gher- 
clujenca de la care se as- 
mult, dar care a evoluat sub 
iitățile-i cunoscute, ca și a

JUNIOARELOR
36,05, Tatiana Pruteanu (Sp. cl. Ba
cău) 35,80 p, Fiorica Ceaușei (Șc. 
sp. 2 Buc.) 35,40 p, Silvia Cobzac 
(Sp. el. Bacău) 35,40, Elena Cerveni 
(C.S.O. Arad) 35,10 p ; pe aparate : 
sărituri: Constanța Ceampec 9,20 
p; paralele: Liliana Brekner 9,30 
p; birnă : Aurelia Dobre 9,20 p; 
sol: Silvia Cobzac 9,05 p ; maestre : 
individual compus : Paula loan (Cl.. 
sp. șc. Buc.) 74,50 p, Anca Grigo- 
raș (Flacăra Or. Gh. Gheorghiu- 
Dej) 73,75 p, Vanda Ispravnicu (Șc. 
sp. Lugoj) 71,70, Iuliana Simonfi 
(C.S.O. Baia Mare) 71,40 p, Ileana 
Conan (Flacăra) 71,15 p, Rodica 
Sa bău (C.S.O. Arad) 70,40 ; pe
aparate : sărituri : Paula loan 
18,700 p, Ileana Coman 18,350, Van
da Ispravnicu 18,200 p ; paralele : 
Anca Grigoraș 18,950 p, Paula loan 
18,900 p, Vanda Ispravnicu 18,475 
p; bîrnă : Anca Grigoraș 18,975 p, 
Paula Ioan 18,575 p, hiliana Simonfi 
18,250 p ; sol: Paula loan 18,525 p, 
Anca Grigoraș 18,350 p, Iuliana Si
monfi 18,225 p.

cian 
giul
Ghercioiu un junior atent și în for
mă și în seniorii Komoroczi și 
Negru două rachete experimentate, 
Politehnica a reușit să se detașeze, 
tranșînd meciurile în favoarea sa. 

Consultindu-1 pe profesorul Gh. 
Rado, unul dintre antrenorii Poli
tehnicii. asupra proiectelor echipei, 
ni s-a spus că atenția principală 
va fi îndreptată spre junioare, ca
tegorie care trebuie completată și 
mult mai atent pregătită.

Nușa DEMIAN

Boldor (care își satisface sta- 
militar). Avînd, însă, în Marius

1. U.T. ARAD
2. Sănătatea Oradea
3. Dunărea Galati
4. Mureșul Tg. Mureș
5. Ind. sîrmei C. Turzli
6. Constr. Hunedoara
7. Electrica Timișoara
8. Petrolistul Cîmpina

pe ecbțipe:

10 10 0 0 20
10 6 1 3 13
10 6 1 3 13
10 5 0 5 10
10 1 1 8 3

10i 0 1 9 1

14 13 3 1 26
14 11 1 2 23
14 8 1 5 17
14 7 2 5 16
14 6 0 8 12
14 6 0 8 12
14 1 3 101 .5
14 0 1 ÎS! 1

„CUPA PRIETENIA" (juniori)
La sfîrșitul acestei săptămîni vor 

avea loc, la Koszalen (Polonia),. în
trecerile tradiționalei competiții in
ternaționale de judo „CUPA PRIE
TENIA".

CLUBUL ATLETIC UNIVERSITAR BUCUREȘTI
tUrmare din pag U

prezentative (destul de fluctuantă, 
in general) a urinat ți ea o curbă 
descendentă.

Această neplăcută dare înapoi 
s-a datorat in principal — aȘa cum 
a stabilit controlul efectuat la 
C-A-U. — atmosferei călduțe de 
automulțumire, de suficiență, care 
s-a instalat Ia acest club, deficien- 

■ țelor intervenite în procesul de 
selecție ți de instruire a atleților, 
comodității și greșelilor metodice 
ale antrenorilor, disensiunilor dintre 
acețtia, concesiilor de tot felul fă. 
cute sportivilor, lipsei unui con
trol exigent din partea conducerii 
clubului, ca si unor defecțiuni or
ganizatorice.

Modul deschis, critic și autocri
tic. în care s-au discutat. In fe
bruarie — cu participarea tuturor 
factorilor interesați — aceste de
ficiențe. angajamentele exprimate 
și măsurile stabilite (în contextul 
cărora se înscria și acordarea u- 
nui sprijin mai susținut — pe di
ferite planuri — din partea con
ducerii I.E.F.S.) au creat convin
gerea că activitatea Clubului at
letic universitar va marca o sen
sibilă îmbunătățire In cursul anu
lui.

Dar. iată, am ajuns la sfîrșitul 
sezonului atletic în aer liber și 
bilanțul înregistrat ne arată că 
redresarea sperată nu s-a produs 
C.A.U. a continuat — în general
— să bată pasul pe loc, ba chiar
— din anumite privințe — a re
gresat și mai mult. Este suficient,

ANUNȚa
Direcția de Poștă și Difuzare a Presei din D.P.T. anunță că 

au început contractările de abonamente pentru anul 1973 
la toate publicațiile cuprinse în catalogul presei române re
cent apărut.

De asemenea, se contractează abonamente la cotidiene și 
periodice de informare generală, precum și la publicațiile 
tehnico-științifice cuprinse în catalogul presei externe — 1973.

597971

pentru a demonstra această afir
mație, să luăm ca punct de refe
rință campionatul de atletism pe 
echipe. Dacă în 1969
C.A.U. a cîștigat această întrece
re, iar în 1971 a cedat titlul după 
o dispută ceva mai ștrinsă cu Di
namo, în acest an reprezentativa 
studențească a fost pur și simplu 
surclasată în confruntarea directă 
cu echipa campioană. Mai mult 
chiar, C.A.U. s-a impus destul de 
greu și în unele întîlnirj 
adversari din campionat, 
în anii trecuți îi depășise 
diferențe de puncte.

Faptul apare cu atît 
neînțeles dacă se are în vedere 
că, în acest an, efectivul de care 
a dispus clubul — și pe care l-a 
putut folosi în campionat — nu a 
fost — nici cantitativ, nici calita
tiv. — mai slab decît în anul pre
cedent, circa 50 la sută din trans
ferările operate de federație fiind 
efectuate fn beneficiul C.A.U.

Modestul bil3nț înregistrat în 
sezonul 1972 — în care se include 
și absenta totală a atleților de la 
C.A.U. din lotul olimpic al Ro
mâniei pentru Miinchen — duce 
mai degrabă Ia concluzia că ve
chile deficiențe semnalate la în
ceputul anului în curs, s-au per
petuat — iar unele dintre ele, 
probabil s-au și accentuat — că, 
în pofida măsurilor de îmbunătățire 
a activității, stabilite cu acel pri
lej. lucrurile au fost lăsate, de 
către forurile direct interesate, să 
meargă cam tot de Ia sine, ca mai 
înainte.

Nu vom merge pînă Ia a nega 
unele posibile dificultăți cu care 
se confruntă clubul și care depă
șesc, poate, competența conducerii 
sale (încadrarea mai multor an
trenori cu normă întreagă, înființa
rea unui centru propriu de ju
niori), dar considerăm că actuala 
situație .de la C.A.U. se datorește 
în cea mai mare măsură cauzelor 
subiective, defecțiunilor de tot fe
lul apărute șj menținute aici. 
Este limpede că la acest club — 
cu condiții superioare majorității 
celorlalte secții atletice din țară — 
se muncește — în general — fără 
pasiune, superficial, că cei mai , 
mulți dintre antrenori și sportivi

Și 1970.

cu alți 
pe care 
la mari

mai de

manifestă comoditate, lipsă de e- 
xigență în pregătire, mulțumindu- 
se cu rezultate care încep să spu
nă destul de puțin chiar și pe 
plan național. Nu întîmplător. în
tr-un asemenea climat de slabă 
emulație, o serie de atleți care au 
venit la C.A.U. creditați cu Per
formanțe promițătoare (Gh. Suha, 
Edith Shall, Mihail Negdmireanu) 
au dat vizibil înapoi, obțin acum 
rezultate inferioare.

Dar dacă sportivii și mai ales 
antrenorii lor (care, în ciuda te
meinicei pregătiri teoretice, a au
torității lor de la catedră, obțin 
în practică rezultate cu mult in
ferioare altor tehnicieni, cu con
diții de lucru evident mai mo
deste, plătiți cu ora) se complac 
într-o asemenea situație, nu în
țelegem de ce trebuie să mani
feste toleranță conducerea clubu
lui și direcția de specialitate din 
Ministerul Educației și Inyățămîn- 
tului, de care C.A.U. depinde di
rect. Credem că a sosit timpul 
să se pună cu tărie întrebarea 
care este productivitatea, eficien
ța acestui club universitar de per
formanță după aproape cinci ani

să 
lei 
în 
ca 
gură un loc doi în campionatul 
național pe echipe sint departe 
de a fi competitive pe plan inter
național? Se poate, oare, admite 
ca un club specializat să nu fie 
capabil să furnizeze nicj măcar 
un singur sportiv în lotul olimpic 
al țării ?

Iată cîteva chestiuni la care 
trebuie să. se reflecteze foarte se^ 
rios. Considerăm că este momentiil 
ca direcția de specialitate din Mi
nisterul Educației și învățămîntu- 
lui, Consiliul Național pentru Edu
cație Fizică și Sport; Țelf^rația de 
atletism, conducerea I.E.F.S. să 
procedeze la o analiză de fond, 
a activității Clubului atletic uni
versitar și să treacă la măsuri cu 
adevărat eficiente, care . să asi
gure o . îmbunătățire substanțială 
a situației actuale.

existență? Este, oare, normal 
se cheltuiască sute de mii d» 
anual pentru niște rezultate 

marea lor majoritate mediocre 
valoare, care chiar dacă asj-
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SPCDÎ1I STLDE\ȚîS€ —fAPLlMÎINE, 0 NOUA RUNDA IN PRIMA DIVIZIE

DERBYUL STEAUA - F. C. ARGEȘ
de fot-
ansam- 

partidă- 
lider al

O nouă etapă (a Xl-a) — mîine 
în campionatul Diviziei A 
bal. O etapă completă din 
blul căreia se desprinde o 
derby : STEAUA (actualul
clasamentului) întîlnește, la Bucu
rești, pe F. C. ARGEȘ, formația 
campioană.

Angrenînd formații aflate în pri
ma jumătate a clasamentului, alte

pe F. C.

$i *t u\ — r c Apotș
l\ (IPIAJ PT SHDIOSll

ncisr

Sportul Pag. a 3-a

s-au încheiat Întrecerile turului In divizia c
A

MUREȘUL DEVA A TERMINAT NEÎNVINSĂ PRIMA JUMĂTATE A CAMPIONATULUI
11— 7
16—13

8— 8
15—19
19—22

9—14

5
3
4
5
4
2
3
3
3
3

5
4
6
4
4
5
3
3
3
2

5.
6.
7.
8.
9.

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

și Industria sîrmel Cîmpia Turzil atf 
fost penalizate cu cite 4 puncte).Odată cu disputarea etapei a XlII-a s-au încheiat „ostilitățile" in 

Divizia C a campionatului de fotbal. Cu toate carențele acestei ccmpetiții 
— nun: roase manifestări de nesportivitate la meciuri, tehnică rudimen- 
:a~3 ia o serie de formații etc., etc. — se poate spune că meciurile au 
suscitat un mare interes in rinclurile sutelor de mii de iubitori at fotba
lului, iar in localitățile mai mici jocurile de „C“ constituie, de regulă, 
evenimentul sportiv nr. 1.

primă, ipmătate a campionatului a insemnat o confruntare 
l-.. <. majoritatea formațiilor au luptat din răsputeri pentru ocu-
pa-ed ur.ui Toc cit mei bur. In cele 12 serii. Unele au reușit, altele mai 

r--i este c3 h'tc-ate seriile valorile s-au cristalizat, tar echipele 
. ăe jucăto-: r.e. respunzătoarc s-au situat la periferiile clasa-

mente’.or.^ • *
:-o:e performere ale turului sint: Mureșul Deva, care conduce 

z-_: - s- ii se-ia a Vill a și se poate mfndri că este singurul „11" care, 
pe oc-:---.’ celor 13 etare n-a suferit nici o înfrângere, ji Relonul Săvi- 

2 in d:: izie, care a depășit șt cele mai optimiste așteptări
md jcarttpioart" de toamnă intr-o serie destul de puternică in care 

• -mcții cu te:~.t state de servici cum sfnt Petrolul Moineșți, 
■ Bsuitifi, Rulmentul Blriad etc. O comportare frumoasă au avut și 
va Jilă-ași, care a învins toate ■'ele nouă echipe bucureștene din 
a V-a. Aurul Brad. Victoria Cărei ca și cele două formații din 

tyria și D»23:11.3. aflate in fruntea primei serii Dar toate 
e seriilor merită felicitări pentru felul cum au abordat parti- 

-e .e-au arul de susținut, in special, in finalul turului.
.c:c-an’’.f' de toamnă ale campionatului Diviziei C ediția 

— in seriilor.- Victoria Romart, Relonul Săvinești,
iesli. Constructorul Galați, Celuloza Călărași, Dacia Pitești, 
r-j. Mureș’.:: Deva Aurul Brad, Victoria Cărei, Gaz metan 

Tractorul Brașov. (T. R.)

Unirea Drăgășani 
Chimia Tr. Măg. 
Petrolul Videle 
Progresul Corabia 
Petrolul Tîrgoviște

10. Răsăritul Caracal 
11» Chimia Găești
12. C.F.R. Roșiori
13. Recolta Stoicănești
14. Textilistul Pitești

SERIA a

15— 24
16— 29
13—20

Vll-a

SERIA a X-a

Satu Mare Rapid JibouSomeșul
2—1 (2—0)

Victoria
5—0 (3—0) 

Minerul r , _____
Baia Mare 3—O" (1—0)

Minerul Cavnic — Voința Cărei; 6—1
(3-1)

Recolta Salonta — CIL Sighetul Mar
in ației 2—0 (2—0)

Topitorul Baia Mare
Marghita 5—0 (1—0)

Unirea Zalău — Bradul Vișeu 2—0
(0-0)

Cărei Minerul Baia Sprie
Bala .. Borșa. — Constructorul

A.S. Bocșa — Cimentul Tg. 
(1-0)

Steagul roșu Plenița — Dunărea Cala
fat 2—0 (0—0)

Meva Drobeta Tr. Severin — Minerul 
Moldova Nouă 2—1 (2—0)

Metalul Topleț — Minerul Motru 2—3 
(1-3)

Victoria Craiova — Metalul Oțelul Ro
șu 1—1 (0—1)

Minerul Rovinarl
1—2 (1—0)

Pandurii Tg. Jiu
Lugoj 1—2 (1—1)

Știința Petroșani
Vulturii textila

5.

SERIA a Xl-aSERIA 1 Popa, R.C.

Vitrometan

Lacul Ursu So-
exigecțâ — TextCa Botoșani 2—1

SERIA V-aa Pialoga,A.
București Sportul Cioro-

e~

r"'‘~

ee

13
13

1
1
1

2
3
4

Tr. Silagh! 
Cotrău, T.

2
3
4

48— 7
23—15
26—13

(Corespondenți: 
nasi, I. Pintea, B. 
V. Popovici și G.

3
2
1

19
19 
îl
16 
:4

11. 
12.
13.
14.

3.
4.

9 19
18

(Corespondenți : Z. Kovacs, 
C. Iureș, Z. Debrețeni, Gh. 
Tohătan și M. Bonțoiu).

Gh. Briotă, Cș. Mal. 
Gheorghe, 
Carol).

Giurgiu — Voința București

(Corespondenți : V. ștctânescu, I. Bal
tag. p. comșa, N. Costin, _ ~ 
Avanu șl P. Cornel).

1. Gaz metan Mediaș 13 8
2. Textila Odorhei 13 8
3. Viitorul Tg. Mureș 13 8

(Corespondenți: T. Țăranu, 
M. Focșan, R. Predescu, St. ’ 
Gherguș și P. Cristea).

Laromet 
fîrU 4—4 

Olimpia 
1—1 (1-6)

, I. Julea, 
Gurgui, N.

JiU 3—1

Vatra Dzxr.el — Unirea Mureșul Deva 1—1

Bihoreana

Foto i V. ZBARCEA —

Șt. Iaeob. L Via.

1.

>ET» —
a fost pe-

Zfl
SERIA a Xll-aSERIA a IX-a

Chimica TIrnă

Turzll — Me
te Gherla 1—0

CImpla Turzll
ClujDermataSERIA o VI-O

I.C.I.M. BrașovMăgurele
Videio

ADomițian, M. Su- G. Lorac,).

L

21
19
17

A if iniilor

ir." «a

1 8
2 8
2 9

fulle 
llfT

fveft O* «PW»

35-
26—14
25—19 17

S3 3 1 I 
13 2 l 19 1!

și Meta- 
coresp.

(Corespondenți: I. Hîrșu, D. Lădaru, 
Hie, I. Turjan, H. Ilie, ~ "

— Fores ta 
a IX-a, a

UPtl BOlANIU-
(Corespondenți: N. Băișan, E. Feher- 

vari, Sț. Giurgiu, M. 
san, I. FilipescU).

Metalul Copșa

(Echipa Vitrometan Mediaș 
nalizată cu 4 puncte)

(Meciul Gaz metan Mediaș 
Susenii Bîrgăului, din etapa 
fost omologat cu 3—0)

U.P.A. Sibiu 2-0

C—GAe9tt — Chimia Tr. 1 J y ce n* |
Progresul Corabia — Petrolul

Roșiorii de Vede — Răsăritul
2—0 (2—0)
Pitești _ Petrolul Tlrgoviște 4—1

Cele două 
programate mime in 
vor disputa, in cuplaj 
J23 August*. Este vorba de r 
dele Sportul studențesc

Stea 02 
cărei f 
reflecți

Erfunele

trei meciuri trezesc un viu interes : 
Jiul — Sport Club Bacău, Steagul 
roșu — Universitatea Craiova și 
C.F.R. Cluj — Dinamo București, 
în rest, etapa de mîine mai pro
gramează următoarele întîlniri : 
U.T.A. — A. S. Armata Tg. Mureș, 
C.S.M. Reșița — Rapid. Petrolul —

Cluj și Sportul studențesc — 
FaruL 1. Minerul Motru

2. Vulturii Lugoj
3. A.S. Bocșa
4. st. roșu Plenița
5. Dunărea Calafat
6. Metalul Oț. Roșu
7. Min. Mold. Nouă
8. Șt. Petroșani
9. ........... ..... ' '

10.

13
13
13
13
13
13
13
13

3 
3
2
0
2
3
2
0

19
19
14
14
14
13
12
12

1. Victoria Cărei
2. Minerul Cavnic

Topitorul B. Mare 13
Bihoreana Marghita

13
13
13
13
13 
13
13
13
13
13
13

Recolta Salonta
6. Bradul Vișeu
7. Voința Cărei
8. Min. B. Sprie

9. CIL Sighet
10. Minerul Borșa
11. Rapid Jibdu
12. Unirea Zalău
13. Construe. B. Mare
14. Som. Sat. Mare

1
1
1
1
0
1
1
2
2
1
2

22—20
12— 13
11—18
13— 24
20—18
19— 18
20— 23
12—21
15—25
15—30
10-21

INDISCIPLINA NU POATE FI TOLERATA!
Pe răbojul săptâmînii trecute s-a 

înscris un nou „fapt divers* care — 
deși aproape singular în fotbalul 
nostru — atrage totuși atenția prin 
semnificația lui.

Echipa C.S.M. Reșița a venit Ia 
București, pentru un meci dificil (cu 
Dinamo), fără mijlocașul Beldeanu. 
Desigur că această absență a sur
prins. Și pe bună dreptate. In ultimul 
timp, acest fotbalist dovedise o exce
lentă formă, se impusese nu numai 
ca un bun.conducător de ;:c si crea
tor, d și ca realizator. Netele ocți- 
nute (odată 10. de 7 ort 9 si os stă •), 
ca și cele 3 goluri (din 9 înscrise ie 
reșițeni), precum și selecționarea lui 
în iotul reprezentativ de tineret a- 
testă valoarea și forma Iui Be. lean u

Și, totuși, în ciuda faptului că d_- 
bul reșițean a făcut eforturi sâ-1 le
gitimeze și să-i creeze lui Beiăeanu 
condiții bur.e de activitate profefco- 
nală și sportivă, în ciurâ faptului zi 
absența acestui jucător 
realmente un handicap pentra echipă, 
clubul reșițean J-a scos fir. f—rația 
opusă duminică Iul D-»—? E>» alt
fel, jucătorul nid r.-a fost lust la 
București. Explicația? Ne-a furc- 
zat-o antrenorul Ioan Reinhardt, cu 
un ton pătruns de amărăciune car și 
de revoltă: Beldeanu a comis citeva 
acte de indisciplină (a lipsit neaaat- 
vat la antrenamentele de lunea <i 
joia trecută), care — adăugate ia 
altele anterioare (înapoierea ca tntir- 
ziere nejustificată de la acțiunile lo
tului național de tineret) spn<e * ne
spuse — au determinat sancțiaBarea 
lui pe linie administrativ* $i pria 
scoaterea din echipă. Măsura — re
flex al atitudinii de corect::. rlr.e. se-

COC»1

riozitate șl
Reinhardt — a fost hiatâ 
acord Intre conducere și a:

Cum se vede, Înțelege; X 
pline de bunăvoință de care i 
rat la Reșița. Beldeanu 1 
cu rever.iri Ia Eăravuri pe 
Ia București a avut de 
cințe. Poate că măcar 
lima lecție va Învăța, in 
indiscipXpa. apa*.er-_e de 
vieții sportive sir.t -w -mp 
♦xîgențețe soartxisf de ? 
și că reî ezr« w t- Rleg să ae aao-

CIND NU VEZI PADIREA
DIN CAUZA UNEI.. CRENGI

Dtlpă ultimul fluier al arbitrului 
Bîrsan ce declanșase gesturi spon
tane de bucurie din partea 
rității jucătorilor bucureșteni. d-pâ 
ce stadionul din Craiova rămăsese 
gol, mai multe persoane din gru
pul Stelei aveau să treacă Intr-o 
altă stare de spirit, ce supărare 
afișată. Am crezut că supărarea 
aceasta este generată, pe drept cu- 
vînt, de jocul modest, blazat a! a- 
tacanților și mijlocașilor bucures- 
teni, de nefructifiearea unei sar.se 
mari care se numea zttia slabe a 
echipei craiovene și în special a 
apărătorilor săi, crispați, duri fi 
neinspirați. Credeam c* Steaua • 
supărată de faptul că primul său 
șut pe poartă a fost executat abia 
în min. 75 (!!!) și că nu a încercat 
un joc pe măsura valorosului său 
lot, joc care i-ar fi adus, cu sigu
ranță. victoria duminică, pentru ci 
în cele două-trei minute cînd mili
tarii au schimbat jocul lor frontal, 
stereotip, cu pase și acțiuni pe ex
treme, defensiva doljeană a fost 
făcută pur și simplu șah-mat.

Dar, vai, ne înșelasem. Cei mai 
mulți din grupul Stelei nu erau 
nemulțumiți de jocul slab a! echipei. 
Cei mai mulți au replicat ir. fața 
observatorului federal și a croni
carului (postați în timpul jocului 
SUS, în tribuna oficială și cabina

■
2d ia trorpus că jrt-

PROBLEMA LIDERULUI DE TOAMNĂ
A • / . ■

(Urmare din pag. I)

(Steaua — „U“ Craiova); Uoc dez- 
lînat, fără orizont, în care condiția 
fizică destul de slabă a fost vizibilă* 
(„U“ Cluj — Farul) ; .Dacă nu ne-am 
așteptat la un meci entuziasmant. am 
avut, totuși, iluzia unei partide in- 
dîrjite. Dar ne-am înșelat...* (Sport 
Club — A.S.A.) ; .Echipele au evo
luat mult sub așteptări, fără o idee 
clară de joc, cu multe execuții teh
nice defectuoase, partida desfâșurin- 
du-se, în marea sa majoritate, intr-o 
neașteptată notă de anonimat” (Pe
trolul — U.T.A.).

Iată, deci, că cinci jocuri au fost 
cu totul nesatisfăcătoare ca nivel, 
ceea ce constituie nota dominantă a 
etapei, mai ales că nici în celelalte 
trei întîlniri ale acestei duminici spec
tacolul n-a fost pe de-a-ntregul sal
vat. La București, dacă Rapid a jucat 
bine, confirmînd un reviriment care-i 
prefigurează apariția într-o zonă su
perioară a clasamentului. Jiul — în 
schimb — n-a evoluat la nivelul unei 
formații aflate, la ora meciului, pe 
locul secund, la egalitate de puncte 
cu liderul. La Pitești, dacă Sportul 
studențesc și-a întrecut condiția de 
deținătoare a „lanternei roșii*, F. C. 
Argeș a jucat de o manieră care i-a 
atras protestele justificate ale unui 
public recunoscut prin fidelitatea și 
dragostea sa pentru „team‘‘-ul favorit. 
In fine, la Brașov, gazdele au evoluat 
palid, sub nota medie a jocurilor pe 
care le realizează de regulă pe teren 
propriu, întîlnirea ridieîndu-se oare
cum deasupra submediocrității gra
ție eforturilor depuse de C.F.R. Cluj. 
Iată, așadar, destule motive pentru a 
calific^ ăceastă a zecea etapă ca ne- 
satișfăPSroSre și a ne manifesta din 
nou îngrijorșjea față de nivelul ge
neral al^cajgj^țjpatului. Și dacă am 
ajuns la această discuție, nu putem 
ignora (oricît-.s-ar , spune că nu nu
mărul de golijfi ț.eș,tâ..,esențial în ca
litatea unui meci, afirmație ce cu
prinde o mare doza Tio adevăr) faptul 
că etapa de duminică ne-a furnizat 
același număr extrem de mic de go
luri, 13 în opt jocuri, ca și etapa

antCTiaară. Cî-d Irsâ sărăcia de go
luri ișl dă mira eu nivelul tehnic 
scăzut, așa etan s-au petrecut lucru
rile alaltăieri. lipsa de productivitate 
a atacurilor începe să capete multe 
semnificații. Poate că ar fi bine, de 
exemplu, să reCectăm asuora unui 
interesant element pe care nl-1 fur- 
cizeaxă recenta etapă i cele opt e- 
chipe care s-au declasat au marcat 
un singur gol si acela într-o partidă 
ale cărei .contort* erau practic în
cheiate i JiuL la scorul de 0—4 ! Dar, 
să nu reflectăm singuri, ci împreună 
cu antrenorii echipelor, cu tehnicienii 
F.R.F_

Și acum, pentru că doar ziua de 
azi ne mai desparte de o ăouă e- 
tapă. să legăm acest comentariu de 
unele elemente de avancronică. In
trarea în ultima treime a turului se 
face _ex abrupto*, prin citeva me
ciuri de mare interes. Ne gîndim la 
jocul de ia Cluj, în care Dinamo 
(reapărut pe o treaptă a podimului 
clasamentului) asaltează un C.F.R. 
care continuă să nu se dezmintă ; la 
întîlnirea de la Reșița, unde Rapidul, 
relansat de Boc și Dumitriu II, se 
va găsi în fața unul C.SAL care își 
onorează, prin joc și ținută, aspi
rațiile ; la meciul de prestigiu din 
Capitală dintre campioni și actualii 
lideri ; la „meciul-cheie*, tot din 
București, dintre Sportul studențesc 
șl Farul, după care studenții își vor 
putea clarifica în mare măsură per
spectiva divizionară A ; la disputele de 
la Ploiești și Arad, al căror rezultat 
ar putea duce la niște cu totul neaș
teptate complicații în zona inferioară 
a clasamentului, mai ales dacă, în 
ansamblu, etapa de mîine va fi din 
nou favorabilă gazdelor.

Iată deci, perspective pentru o e- 
tapă animată, atractivă...

De-am vedea, însă, și 
mai bun !

Pentru că numai cu 
unul clasament încordat, 
bărilor de lider și ale eternelor com
plicații intervenite pe partitura luptei 
pentru evitarea retrogradării nu re
zolvăm problema calificării pentru 
turneul final al C.M.»

un fotbal

satisfacțiile 
ale schim-

CAMROHATUl KM?HOt

amical,

HtOGiESa — CWAȚ1 SBtAlA
Miercuri de ia ora 14 

diocjJ din str. Dr. Șțaj 
Capîla lâ_ are loc ir.eci 
drntre ProgTwr! $j echipa fr 
de Divizia Q Carpațl Sinaia.

fllM. TPÎ6rm u SORȚI

Mîine. la ora 18,30. la sediul 
derației are loc TRAGEREA 
SORȚI A MECIURILOR DIN CA

ROM A-

fază vor 
divizio-

DRUL 16-IMILOR „CUPEI 
NIEI“.

Reamintim că in această 
intra în întrecere cele 16 
nare A, ai căror reprezentanți, îm
preună cu cei ai formațiilor care 
au obținut calificarea, sînt invitați 
să ia parte la tragerea la sorți 
16-imile sînt programate la 3 de
cembrie.

TAfc-at

4
5
3 
s 
s

3 6 < 1

SER A • iV-u
Raho.'tig 1—1

srucsral Gklați

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. 

I». 
11. 
12.
13.
14.

Constructorul Galați 
Marina Mangalia 
Chimia Brăila 
I.M.U. Medgidia 
Oțelul Galați 
Portul Constanța 
Cimentul Medgidia 
Știința Constanța 
Electrica Constanța 
Dunărea Tul cea 
Viitorul Brăila 
Granitul Babadag 
Ancora Galați 
Comerțul Brăila

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

2
2
3
4
5
5
5
3
6
7
5
4
7
6

20— 7 
18— 8
21— 15 
19—15
9— 9

18—12
13— 14
12—12
12— 14
14— 12
15— 20
13— 20
8—21
7—13

19
19
18
14
14
13
13
12
12
11
11
10
10

8

UM!1 1 23
U 3 3 3 16— 7 17
13 6 3 4 11— 9 15
13 5 4 4 16—11 14
13 3 2 6 24—22 14
13 6 2 5 16— 9 14
13 6 1 6 17—12 13
13 3 3 5 19—19 13
13 3 6 4 17—17 12
13 3 5 5 9—14 11
13 1 9 3 9—14 11
13 3 6 5 14—16 10
13 4 2 7 15—27 10
13 3 2 9 7—30 6

Slatina — Flacăra Moreni

CJJL
Caracal

Dacia 
a—D

Oltul 
a—o»Unirea Drăgășani — Automatica 
xandria 1—0 (1—0)

Recolta Stoic&nești
teșU 2—1 (1—0)

(Corespondenți : 
. Negul eseu. A. 

D. Dengbel și M.
T.

3—1
Ale-

TextUtetul Pi-

S. Frăslneseu, _C. Flllp, 
Momete, 
Dogaru).

C. G hit eseu,

Ar.cora Ga^*.. — G1
0-1»Viitorul — <
2— 1 (1-^)

Dunărea —
0—3 O—î)

Chimia BrlZa — O
1—2 (1—n

Știința Constare Orelal 6—9
LM.U. Medgiia — BrâLa 1—6

O-C)
Ele«rica Cnr.țsarza — Martra Manga

lia 6-1 (•—1)

L Dacia Pitești 
t. Flacăra Moreni
». Oltul Slatina 
€ Automatica Alex.

3 28—12 19
3 23—11 18
2 20—11 17
3 11— 6 35

■

Pescaru și Ghergheli, în fața porții lui Gadja. .Moment din echilibratul joc de duminică, de la Brașov, Steagul 
roșu — C.F.R, Cluj

. Metalul Topleț 13 6 0 7 18—26 12

. Meva Drob. Tr. Sev.
13 5 1 7 14—18 11

. Pandurii Tg. Jiu 13 5 1 7 12—23 11

. Cimentul Tg. Jiu 13 4 3 6 11—27 11

. Minerul Rovinarl 13 3 4 6 13—21 10

. Victoria Craiova 13 4 2 7 10—28 10

SERIA a Vîll-i□
.M. Timișoara — Minerul Ghelar 5—1U.l

(2-1)
Gloria Arad

(0-1)
Victoria Călan — Progresul Timișoara 

4—0 (2—0)
Furnirul Deta — Unirea Tomnatic 2—1 

(1-0)
Constructorul Arad — C.F.R. simerla 

1—5 (1—2)
Minerul Teliue — Vagonul Arad 2—1 

(2-1)
Minerul Lupenl — Electromotor Timi

șoara 1—0 (1—0)
(Corespondenți: St. Marton, I. Ștefan,

Oltul Sf. Gheorghe — Unirea Cristuru 
Secuiesc 3—1 (3—0)

Viitorul Gheorghieni
Mediaș 1—1 (1—0)

Someșul Beclean —
vata 2—1 (1—0)

Forestierul Tg. Secuiesc — Carpațl Co
vasna 2—1 (1—0)

Textila Odorheiul Secuiesc — Viitorul 
Tg. Mureș 2—0 (2—0)

Gaz metan Mediaș — Mureșul Toplița 
4—0 (0—0)

Minerul Bălan — Foresta Susenii Bîr
găului 6—0 (3—0)

«;>» jcctU a două echipe prahovene, Caraimanul Bușteni 
seria, a 111-aJ

13
13
13
13
13
13
13
13
13

4 6
4 2
5 3
3 4
2 5
4 4

13 3
13 7
13 5
13 6
13 6

5
5 3 5
5 3 5
6 16
5 2 6
2 6 5
4
3
2

22
16
15
15
14
14
13
13
13
12
10

9
8
6

4.
5.
6.
1.
8.
9.

10.

Lacul Ursu Sovata 
Minerul Bălan 
Vllt. Gheorghienl 
Vitrometan Mediaș 
Unirea Cristur 
Oltul Sf. Gheorghe 
Mureșul Topllța

11. Someșul Beclean 
It Forest. Tg. Sec.

13. Carpațl Covasna
14. Fores ta Suseni

13
13
13
13
13
12
13
13
13
12

5
5
6
7
4
5
4
5
4
3 

13 3

23—20
15—12
15—21
18— 15
17— 16
33—12
15—18
12—43
18— 22
19— 17

4
3
1
2
4
1
3
1
2
3
0 10 11—44 6

Mlnaur Zlatna — C.I.L. Blaj 3—0 (2—0) 
Tehnofrlg Cluj — Arieșul Turda 0—3 

(0-1)
Industria sîrmel Clmpia 

talul Aiud 3—0 (2—0)
Minerul Bihor — C.I.L. 

(6-0)
Aurul Brad — Arieșul

1—0 (0—0)
Unirea Alba Iu 11a

1—0 (0—0)
Soda Ocna Mureș — Unirea Dej 4—1 

(0-1)

Tractorul Brașov 
veni 7—0 (3—0)

Textila Sebeș — 
(1—0)

independența Clsnădle — Carpați Bra
șov 1—0 (1—0)

C.F.R. Sighișoara 
Mică 1—1 (0—1)

C.S.U. Brașov — Chimia Or. Victoria 
0—3 (0—3)

Lotrul Brezol — Torpedo Zărneștl 1—0 
(0-0)

Oltul Rm. Vllcea
2—1 (1—1)

1. A»irul Brad
2. Minaur Zlatna
3. Arieșul Turda
4. CIL Blaj
5. Metalul Aiud
6. Unirea Dej
7. Arieșul C. Turzll
8. Unirea Alba Iulia
9. Soda Ocna Mureș

10. Minerul Bihor
11. ind. sjrmei c.

CIL Gherla
Tehnofrlg Cluj 
Dermata Cluj

(Echipele Arieșul

12.
13.
14.

13 8
13 7
13 9
13 7
13 6
13 7
13 6
13 5
13 5
13 6

Turzll
13 6
13 5
13 2
13 2

12
12

2
0
4
3

20—15
17—18
5—17
8—15

10
10

8
7

Turda, Unirea Dej

1. Tractorul Brașov
2. I.C.I.M. Brașov
* Chimia Victoria 

Oltul Rm. Vîlcea 
Met. Copșa Mică 
Chimica Tîrnăvenl 
Indep. Cisnădie

8. C.F.R. Sighișoara
9. Lotrul Brezoi

10. Carpațl Brașov
11. C.S.U. Brașov
12. UPA Sibiu
13. Torpedo Zărneștl
14. Textila Sebeș 
(Textila Sebeș a fost

puncte)

3.
4.
5.
6.
7.

13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13
13

3
2
2
4
3
5
2
4
4
1
5
3
2
0

penalizată eu

29— 9 
21— 8 
23—14 
20—20 
1G—14
14— 23
15— 19 
13—15
9—14

17—13
11—15
15—25
15—18
13—24

21
16
15
14
13
13
12
12
12
11
11
11

8
8
4

TRAGEREA EXCEPȚIONALĂ LOTO
DIN 21 NOIEMBRIE 1972

Loto —
21 no-

Administrația de Stat 
Pronosport organizează la 
iembrie 1972, o nouă tragere ex
cepțională Loto, tragere care aduce 
participanților o bogată listă de pre
mii i autoturisme DACIA 
SKODA S 100. excursii în 
pe ruta MOSCOVA — 
GRAD, excursii la PARIS, 
și numeroase premii în bani de va
loare fixă și variabilă. Menționăm 
că toate aceste premii se acordă 
în număr NELIMITAT.

Pentru stabilirea numerelor cîști- 
gătoare se vor efectua 4 extrageri 
însumînd în total 29 de numere. 
Se vor atribui 9 categorii de cîști- 
guri. Participarea se va face pe 
bilete de 2 lei, 5 lei și 15 lei va
rianta. Precizăm că biletele de 15 
lei vă dau posibilitatea de partici
pare la toate extragerile cu mari 
șanse de cîștig.

Luni 20 noiembrie a.c., este UL
TIMA ZI în care vă mai puteți 
procura biletele I

1300 și
U.R.S.S. 
LENIN- 
precUm

— F.C. Argeș. Astăzi este ULTIMA 
ZI pentru procurarea biletelor la 
această tragere.

CÎȘTIGURILE CONCURSULUI 
PRONOEXPRES NR, 45 DIN

IEMBRIE 1972
Extragerea ț: Cat. 1 t 

riantă a 100.000 lei; Cat. 2 
riantă 25% â 67.070 lei ; 
17,80 a 3.768 lei • Cat. 4; 
1.424 lei ; Cat. 5 : 98,75 a 
Cat. 6 : 4.194,80 a 40 lei ;

REPORT CATEGORIA 
878.643 lei.

Extragerea a Il-a : Cat. B i 
variante a 14.875 lei; Cat. 
24,45 a 3.346 lei ; Cat. D s 1.616 05 
a 60 lei ; Cat. E > 116,10 a 200 
Cat. Fi 2.716,45 a 4o lei.

REPORT CATEGORIA 
81.812 lei.

Premiul de categoria 1 
loare de 100.000 lei a revenit 
CORNELIA RADULESCU

8 NO-

1 va-
1 va-I

Cat. 3 I
47,10 a
679 lei ;

1 :

• Tragerea Pronoexpres de mîine 
miercuri 15 noiembrie, va fi tele
vizată direct din Studioul de Tele
viziune cu începere de la ora 17,15 
în pauza meciului de fotbal Steaua

5,50 
C 1

lei;

A:

în va- 
lui 

-------------- din 
Buftea care a eîștigat un autotu- 

diferența 
de 67.070 
GHEOR-

rism „Dacia 1300" plus 
în numerar, iar premiul 
lei l-a obținut MITREA 
GHE, din Focșani.

Rubrică redactată de 
LOTO - PRONOSPORT

către



în meciul cu Maccabi,

BASCHETBALISTII»

DE LA STEAUA
POT RECUPERA

HANDICAPUL DE 11 PUNCTE
Mîine, returul partidei

Dinamo—Honk a Tapiola
Desigur, dintre toate rezultatele 

obținute de cele patru echipe româ
nești participante la competițiile eu
ropene de baschet, singurul care i-a 
afectat pe iubitorii acestui joc spor
tiv a fost înfrîngerea suferită de 
Steaua (72—83) în deplasare. în fața 
formației Maccabi Ramat Gan. De 
aceea, am și căutat să aflăm amă
nunte din sursa cea mai compe
tentă, respectiv antrenorul VASILE 
POPESCU care ne-a declarat :

„Am pierdut pentru că echipa a 
făcut unul dintre cele mai slabe 
meciuri de cînd o antrenez. Jocul 
a mers destul de bine pînă în min. 
17, cînd scorul era egal : 34—34. In 
această perioadă, am fost nevoit 
să-i schimb, pe rind, pe Pîrșu și 
Dimancea (deși evoluaseră excelent 
pînă atunci), deoarece aveau cite 
patru faulturi. Urmarea a fost că 
pînă la sfirșitul reprizei Steaua a 
mai înscris două coșuri, în vreme 
ce Maccabi a marcat șase ! In re
priza secundă, deși pivoții noștri au 
jucat bine, adversarii s-au distanțat 
pînă la 19 puncte (79—60 în min. 
35) și doar reintroducerea lui Pirșu 
și Dimancea a determinat reducerea 
handicapului. După două zile am ju
cat cu Hapoel Ierusalim, a doua 
clasată în campionatul Israelului, și 
am cîștigat cu 95—85, după o evo
luție excepțională a majorității ju
cătorilor, dar mai cu seamă a celor 
care în partida cu Maccabi se com
portaseră șters (Savu, joi autorul u- 
nui singur punct, a marcat sîm- 
bătă 32 de puncte !). Revenind Ia 
Maccabi, cu care vom susține me
ciul retur chiar mîine, trebuie să 
spun că formația se bazează aproape 
in exclusivitate pe aportul a cinci 
jucători și anume nord-americanii

Duelul Dragomi- 
rescu — Pettis (in 
imagine, dispută 
din meciul de la 
București) va - fi 
reeditat mîine, la 
Helsinki 
lejul 
meciului
— Honka Ta 
Să sperăm 
namoviștii 
confirma 
rea din 
tur, . cu at
mult cu cit au de 
apărat și presti
giul unui avans 
copios. .. .

cu pn- 
returului 

Dinamo

rliCu ul- 

ifi vor 
valoa- 
mecitd 
Z rr.ai

Foto : Paul
ROMOȘAN

Stevens (pivot-extremă, 
tor a 23 de 
tor de joc, 
tremă, 1,98 
(pivot, 2,02 
selecționata ___ ,
avem de recuperat un handicap de 
11 puncte, cred că ne putem cali-

1,99 m, au- 
puncte), Hill (conducă-
l, 88 m), Gordon (ex-
m, 28 puncte), Brian 
m) și Kaminski, din 
Israelului. Mîine, deși

CANDIDATURILE PENTRU OLIMPIADA ALBĂ 76
_ Astăzi după-amiază la sediul C.I.O 

din Lausanne, începe ședința 
extraordinară în cadrul căreia li
deri ai Comitetului Internațional 
Olimpic vor analiza situația crea
tă în urma renunțării oficialități
lor sportive ale orașului Denver 
de a organiza Olimpiada de iarnă 
din anul 1976.

La această ședință, care va dura 
trei zile, C.I.O l-a invitat, în cali
tate de consultant, pe Marc Hodler 
(Elveția), președintele Federației in
ternaționale de schi.

O hotărire definitivă în ceea ce 
privește locul de desfășurare a vi
itoarei Olimpiade de iarnă va fi

luată cu prilejul unei alte reuniuni 
a C.I.O., programată la sfirșitul 
lunii februarie a anului viitor.

Un purtător de cuvînt al directo
ratului C.I.O. a anunțat că nu vor 
fi acceptate candidaturile orașelor 
Grenoble (Franța), Vancouver (Ca
nada), Lake Tahoe, Squaw Valley- 
si Heavenly Valley (S.U.A.), decît 
dacă oficialitățile acestor orașe vor 
prezenta un certificat de garanție 
din partea Comitetelor olimpice na
ționale respective, pentru a putea 
fi incluse pe lista oficială.

SPORTIVI ROMANI

ciștige finala de la

Radu VOIA

VEȘTI DIN TARILE SOCIALISTE

formație mo-

Spartachiada copiilorvczcrza

amănunt este im- 
pentru desemnarea

mai bune ju- 
au fost Salcu, 
Tita“.

ultim 
doar 
competitori care vor lua 
acea adevărată festivitate

Coubertin — învingă- 
Năstase. Aceiași jucă- 
domină cu autoritate 
elită al tenisului mon-

brean-ul 
final

Clasamentul primilor 12 tenismeni 
in cadrul Marelui Premiu —

Mari maeștri cu cravate roșii!

spomuui
. au 
trmătoare- 
c’asament, 

ultima 
la

fica, dar pentru aceasta jucătorii 
vor trebui să fie pe deplin con- 
știenți că 
hotărîrea, 
mente de

Despre 
tacus Anvers (76—56 
primit informații de 
DORA PREDESCU :

„Spartacus este o 
destă, avînd jucătoare cu o talie 
destul de mică. Echipa acționează 
fără pivoți și cu puține pătrunderi. 
Scorul favorabil belgiencelor în pri
ma repriză (34—32) se explică prin- 
tr-o formidabilă precizie în aruncă
rile de la semidistanță. în partea 
a doua, am folosit zona 1—2—2, a- 
gresivă, ceea ce a epuizat repede 
echipa adversă. Cele 
cătoare de la I.E.F.S. 
Petrie, Szabo, Deak și

★
Echipa masculină Dinamo a ple

cat, ieri, la Helsinki pentru a sus
ține meciul retur cu Honka Tapiola 
din cadrul C.C.E. In prima partidă, 
Dinamo a învins cu 95—58.

trebuie să lupte cu toată 
fără a-și permite mo- 

relaxare".
meciul I.E.F.S. — Spar

ta Anvers), am 
la prof, TEO-

ÎNAINTEA ULTIMEI ETAPE A MARELUI PREMIU

Dewar". El este cotat la 
:a C (locul întîi — 30 p, 
20 p, trei și patru — 10 p 
deci nu mai poate influen-

I ce

etc) și
‘a decît în mod minor configura
ră clasamentului. Singura schim
bare importantă poate surveni pe 
locul opt, acolo unde rhodesia; 
nul Andrew Pattison are — teo
reme — șansa de a intra în ,,Octe
tul ■ fruntaș. Dar pentru aceasta, 
el trebuie să
Londra—

. Acest 
portant 
celor 8 
parte la _ 
de premiere care se pregătește la 
Barcelona, în „Turneul campioni- 
icr". programat cu începere de la 
27 noiembrie. Acolo nu se vor mai 
acorda puncte în circuit, ci doar 
aplauze pentru cei mai buni tenis
meni ai anului. Este a treia ediție 
a tradiționalei căderi de . cortină, 
de ta finele unui întreg sezon.'

Si aci. în palmaresul festiv, gă- 
ace'eași nume în frunte !
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NÂSTASE 213 300 504 560 629
SMITH 187 287 317 459 584
ORANTES 250 350 335 468 468
KODES 114 188 220 295 329
GlMEHfl 214 214 255 283 319
HEWITT 48 73 234 278 263
CONNORS 63 88 190 232 241
GARMAN 40 52 152 182 207
PATTISON 48 48 143 163 181
HRUI3Y 109 109 158 U1 167Richey 100 100 100 161 161
PANATTA 46 93 129 129 129

IN ÎNTRECERI iNTERNftȚlOHALE
în

AGENDA
SAPTAMINII

13—19 ȘAH
Turneul zonal feminin, la Fer- 

nlk (Bulgaria).
13—18 TENIS

Turneu pentru Marele Premiu 
— F.I.L.T. (cat. C) la Nottingham 
si Londra. >
15 BASCHET

Meci retur în cadrul primului 
tur al C.C.E. masculin : Honka 
Tapiola — Dinamo Buc., la Hel
sinki.
■s FOTBAL

Meciuri în cadrul preliminariilor 
C.M. 1974 : Scoția — Dane '.arca,' 
Tara Galilor — Anglia, Irlanda — 
Franța R.F. a Germaniei — Elve
ția (meci amical).
16—19 PATINAJ

Concursul internațional de na- 
llna.t artistic ..Săbiile albastre", 1* 
Dr«sda.
18—1» GIMNASTICAU.R.S.S. — România (masculin 
șl feminin), la Leningrad, 
W FOTBAL

Meeiuri în cadrul preiraiinarilW 
C.M. : iugoslavia — Grecia, Tur
cia - Elveția
19 VOLEI

Meciuri din primul tur al 
C.C.E.
■9 FOTBAL

Meciuri in cadrul preliminariilor 
" M. : Belgia — Olanda. Cipru — 
Bulgaria. Maroc — Senegal, Sal
vador — Guatemala.

0 NOUA STRUCTURA A CUPEI MONDIALE LA SCHI

Secțiile de șah ale palatelor pio- 
r.ieri.or din multe orașe din Uniu
nea Sovietică se mîndresc cu fap
tul că au educat în colectivele lor 
mari maeștri de talia unor Vasili 
Smis'.ov (Moscova), Boris Spasski 
(Leningrad'. David Bronstein (Kiev), 
Tigran Petrosian (Tbilisi), Mihail 
Ta'. iR'.ga), Anatoli Karpov (Celia- 
binsk).

Reprezentanți din aceste șase o- 
rașe se află acum la Moscova, unde, 
îr.cepînd de la 1 noiembrie, se 
desfășoară un interesant. turneu pe 
echipe. Fiecare colectiv cuprinde 
cite șase tineri șahiști și un mare 
maestru. Echipele de pionieri sînt 
conduse chiar de sus-numitele cele
brități. cei mai buni elevi din res
pectivele palate ale pionierilor.

Fiecare mare maestru joacă cite 
un simultan ta șase mese cu fiecare 
echipă, in afară, desigur, de echipa 
sa. La rindui său, fiecare tînăr șa- 
h:st se întrece cu cinci mari maeș
tri. Punctele copiilor și ale marilor 
maeștri se adună. Ca arbitru 
ciază fostul campion al lumii, 
rele maestru Mihail Botvinnik, 

rindui participanților se 
mulți candidați de maeș-

ofi- 
ma-

(Urmare din pag' l)

de formă la o anumită etapă, cu 
ocazia J.O. sau a 
mii, indiferent ce 
continuare ?

PUNCTAJ 
NU PE

Noua formulă 
soluții satisfăcătoare tuturor spe
cialiștilor și să concilieze interesele 
între un mare concurs și întregul 
sezpn,. .

Noua formulă, a „Cupei Mondia
le" curpinde 24 de concursuri — 
cite opt în fiecare disciplină (sla
lom, uriaș și coborîre). Dar nu mai 
sînt luate în considerație cele mal 
bune trei (sau cinci în 1972) re
zultate ale fiecărei discipline spre 
a desemna pe cîștigător, d s-a re
curs la o soluție ingenioasă : sezo- 
nul a fost împărțit în trei etape, 
concursurile lunii decembrie (pri
ma), ale lunii Ianuarie (a doua) și 
ale lunilor februarie-martie (a tre
ia). Fiecare etapă cuprinde con
cursuri din toate cele trei probe, 
cu o pondere mai mare pentru o 
disciplină. Punctajul nu se mai a- 
cordâ ș! nu se mai acumulează pe 
discipline, ci pe etapă, „Cupa Mon
dială fiind atribuită concurentului

campionatelor Tu
se va întîmpla în

PE ETAPA, 
PROBA 
încearcă să dea

S A RELUAT ÎNTRECEREA IN GRUPA B
A CAMPIONATULUI DE HOCHEI

cu cel mai mare număr de puncte 
obținute în toate cele trei etape.

AVANTAJUL 
POLIVALENȚiLOR ?

In mod teoretic un specialist de 
slalom, ori de coborîre poate adu
na puncte în opt concursuri cit are 
fiecare specialitate, și nu numai cele 
mai bune trei sau cinci cum era 
în vechea formulă. De asemenea, 
un schior polivalent găsește în aceas
tă structură posibilitatea de a se 
afirma mai ușor și de a cumula 
punctaj în toate disciplinele.

înlocuirea sau -anularea unui 
concurs — din cauze meteorologice 
și de zăpadă — nu mai este ad-‘ 
misă decît în cadrul aceleiași »- 
tape.

Regulamentul nou aprobat tinae 
să stîmească un și mai mare in
teres al celor mai mari campioni 
(specializați pe o probă sau schiori 
polivalenți) pentru obținerea titlu
lui de cel mai bun schior al ami
lul.

CALENDAR IN TREI ETAPE
Iată In continuare calendarul 

„Cupei Mondiale” pentru sezonul 
X972—1973.

Bărbat! •
I. 7—10 decembrie : 

(Franța) — coborîre 
riaș ; 16 decembrie :

£ (Italia) — coborîre ; 
cembrie: Madonna < 
(Italia) — slalom și

II. 6—7 ianuarie : —........ —
(R.F.G.) — două coborirf: 13—14 
ianuarie: Wengen (Elveția) — sla
lom și coborîre ; 
delboden (Elveția) — slalom uriaș; 
19—21 ianuarie : Megeve (Franța)

: Val d’Tsere 
șl slalom u- 
Val Gardena 

; 17—19 de-
di Compiglio 
slalom uriaș. 

Garminsch

15 ianuarie : A-

— slalom $i slaLom

ccborire și slalom.
IIL 3—1 februarie : 

(Austria) — coborîre 
11 februarie: 
(Elveția) — coborîre: 
tie : Quebec (Canada 
lom și slalom uriaș: 
Anchorage (S.U.A.) — ! 
12—14 martie: Maeba (Japoc 
slalom și slalom uriaș; 
martie: Heavenly Vailey
— slalom și slalom uriaș.

Femei:
I. 7—10 decembrie: Val «Tlsere 

(Franța) — coborîre și slalom: 19— 
20 decembrie : Saalbach (Austmaj
— coborîre și slalom uriaș.

II. 2—3 ianuarie : Mari bor (Iugo
slavia) — slalom și slalom orie»; 
9—10 ianuarie : Pfror.ter. (B.F G.>
— două coborfri ; 16—17 ianuarie: 
Grtndelwald (Elveția) — coborîre g* 
slalom ; 20 ianuarie : Sair.t-GervaJ» 
(Franța) — slalom uriaș; 25— N 
ianuarie : Chamonix (Trama) — 
coborîre și slalom.

III. 1—2 februarie • Schruns Aus
tria) — coborîre și slalom ; 9 fe
bruarie : Saint-Moritz (Elveția) — 
coborîre; 11 februarie: Abetose 
(Italia) — slalom uriaș ; 2—» mar
tie : Quebec (Canada) — slalom w 
slalom uriaș ; 7 martie : Anchcrar- 
(S.U.A.) — slalom uriaș;
martie : Naeba (Japonia) 
și slalom uriaș ; 23—24
Heavenly Valley (S.U.A) 
și slalom uriaș.

Din prima etapă vor f 
cele mai bune trei rezultate C 
ferent de disciplină), cina di 
doua și șase din a treia.

în' 1970, ia Tokio, a cîștigat Smith; 
in 1971 —
tor a fost
tori, care 
eșalonul de 
dial, s-au regăsit mereu în frunte.

tri. și șahiști de • prima categorie. 
Pentru selecționata Palatului pio
nierilor din Leningrad joacă cel mai 
tînăr maestru al sportului la șah 
din Uniunea Sovietică — campio
nul U.R.S.S. la școlari Aleksandr 
Kociev, în vîrstă de 16 ani. Din 
formația din Tbilisi fac parte cei

în parcul „Friederich-Ludwig 
Jahn“ din Berlin a ars timp de șase 
zile flacăra olimpică. Mai precis, 
vreme de 510 ore, dacă socotim în
treg programul desfășurat pe cele 
37 de baze sportive din capitala Re
publicii Democrate Germane. Cu tot 
ceremonialul respectiv, s-a desfășu
rat în acest răstimp cea de a IV-a 
Spartachiadă republicană a copiilor 
și tineretului. în declarațiile fă
cute presei, președintele Uniunii de 
gimnastică și sport din R.D.G., Man
fred Ewald, a declaraf că progra
mul Spartachiadei depășește de trei 
ori pe cel olimpic, deși timpul de 
disputare este de două ori mai 
scurt.

Luni după-amiază, pe un patinoar 
dezolant de pustiu, s-au reluat între
cerile în grupa B a campionatului 
național de hochei. In tribune erau 
doar cîțiva spectatori. Casierul de la 
poartă ne-a spus că a vîndut... 20 
de bilete

In aceste condiții, cînd publicul 
matur manifestă un total dezinteres 

; față de competiție, sugerăm federației 
să declare „intrarea iiberă" pentru 
copii și elevi Puștii cartierului 
mînuieSc crose 'rupte pe terenurile 
de asfalt din fața blocurilor și. sîn- 
tem convinși, ar ti îneîntați să vadă 
hochei adevărat.

Iată acum relatări de la partidele 
primei etape a turului II.

AGRONOMIA — AVTNTUL 
10—1 (5—0, 5—0, 0—1)

Meciul de ieri după-amiază ne-a 
demonstrat din nou cit de capricioa
se sînt echipele studențești. Intîl- 
nind un adversar în fața căruia pier
duse surprinzător cu 5 zile în urmă 
(4—5), Agronomia, Cluj i-a adminis
trat, de această dată, o porție zdra
vănă de goluri, în urma unui joc pe 
care l-a dominat cu autoritate.

Această fluctuație la un foarte 
scurt interval de timp pune însă sub 
semnul întrebării însăși valoarea rea
lă a unei formații și spunem aceas
ta acum, după ce studenții au făcut 
un joc foarte bun.

Aducîndu-și aminte de pățania din

primul meci, clujenii au luat, de la 
început, partida în serios, obținlnd o 
victorie ușoară, in fața unui adversar 
descumpănit. Patinajul rapid, pasele 
precise, corhbinații ingenioase reali
zate în mare viteză i-au derutat și 
i-au scos din dispozitiv pe jucătorii 
din Gheorghieni.

La jumătatea' partidei, scorul 'ajun
sese deja la 10—0 (în urma unor go
luri foarte .spectaculoase), și ar fi 
putut depăși cu mult duzina. Studen
ții clujeni au .oprit, însă, motoarele, 
permițind adversarilor să înscrie go
lul de onoare cu care au cîștigat, de 
altfel, ultima repriză.

Autorii golurilor t Făgăraș (2), 
Deneș (2), Tamaș, Daniel, Baka, Ot- 
vos, Tot și FuJlop pentru Agronomia, 
respectiv Gergely.

Au arbitrat bine Gh. Mureșăn (Bu
curești) și A. Balint (M. Ciuc).

I.P.G.G. — TÎRNAVA
3—1 (0—0, 2—1, 1—0)

A1 doilea meci al serii a fost mult 
mai echilibrat. Bucureștenii au ob
ținut o victorie meritată la capătul 
unei partide în care au stăpînlt mai 
bine pucul și au construit mai multe 
atacuri.

Autorii golurilor : Păduraru, Gheor- 
ghe Florian, Rociu, pentru I.P.G.G. 
și F. Vass pentru Tîrnava.

Au arbitrat F. Gubernu și R. Cris- 
tescu.

Vladimir MORARU

CAMPIONATE DE FOTBAL
POLONIA (etapa a 13-a): Guar

dia — Ruch 3—1 ; Leg ia — LKS 
1—1 ; Gornik — Lech 3—0 ; Odra
— Zaglebie Sosnowiec 1—1 ; Pogon
— Row 0—0; Wisla — Polonia 
4—1 ; Zaglebie Walbrzych — Stal 
2:—0, Clasament: 1. Stal — 16 p ; 
2. Ruch — 16 p ; 3. Gwardia — 16 p.

CEHOSLOVACIA (etapa a 13-a): 
SKLO Union Teplice — TZ Trinec 
2—0 ; Skoda Plsen — Tatran Pre- 
șov 3—1 ; Dukla Praga — AC Ni- 
tra 2—0 ; Locomotiv Kosice — Spar
tak Hradek Kralove 3—1 ; Banik 
Ostrava — ZVL Jilina 0—1 ; Sla
via Praga — Slovan Bratislava 
4—0 ; Zbrojovka Brno — Sparta 
Praga 2—3 ; Spartak Trnava — 
VSS Kosice 0—0. Clasament: 1. Ta
tran Preșov — 20 p ; 2. Spartak 
Trnava — 18 p; 3. ZVL Jilina — 
17 p.

PORTUGALIA (etapa a
Sporting Lisabona — Beira 
4—0 ; Belenenses — Leixoes 
Vitoria Setubal — Montijo 
FC Porto — Atletico 5—1 ; 
Tomar — Benfica Lisabona

10-a):
Mar

4—0 ;
4—0 ;
Unio 
0-2 ;

Farense — Guimaraes *J 
reirense — Boavista 1— 
bra — CUF 1—1. Clasament 
Benfica —' 20 p, 2. Belenenses 
15 p ; 3. Sporting — 13 p.

AUSTRIA (etapa a 13-a): 
estadt — Voest L.nz 3—2; 
Graz — Austria Klagenfurt 
Wacker Innsbruck — Sturm 
1—0 ; Rapid Viena — Admira 
ker 1—0 ; ASK Linz — A 
Salzburg 2—2 ; Wiener Sport Club 
— Eisenstadt 3—0 ; Alpine Dor.a- 
witz — Austria Viena 2—I : FC 
Vienna — Bregenz 3—1. Clasament: 
1. ASK Linz — 18 p ; 2. Asmi.-a 
Wacker — 18 p; 3. Voest Linz — 
17 p.

cadrul turneului zonal feminin de 
__  de la Pernik (Bulgaria) s-au desfă
șurat partidele întrerupte din rundele 
anterioare. Gordana Iovanovici a în
vins-o pe Erenska, iar Karakas a remi
zat cu Hart. Partida dintre Alexandra 
Nicolau și Sikova (întreruptă în runda 
a 4-a) nu s-a jucat. După disputarea a 
șase runde. în clasament, oe primele 
locuri se află: 1. Gertrude Baumstrack 
(România) — 412 p. 2. Ludmila Vokra- 
lova (Cehoslovacia)— i p; 3—4. Alexan
dra Nicolr»! (România) și Kveta. Eretova 
(Cehoslovacia) — 31/2 puncte (o partidă 
mai puțin jucată).

Echipa masculină de volei Steaua 
București va lua parte la un turneu in
ternațional organizat Ja Riga de. clubul 
local Daugava. Competiția, dotată cu 
„Cupa Radiotehnik", va avea loc întră 
17 și 19 noiembrie.

în prezența a peste 605 de 
aflați In sala „30 Decembrie" din Re
șița. întllnirea internațională de box 
dintre o selecționată a județului CaraS- 
Severin și echipa Dinamo Pancevo (Iu
goslavia) a prilejuit meciuri deosebit 
de dteputate. Au învins, pe merit, boxe
rii români cu 17—3. De remarcat victo
ria la puncte a Iul Ion Angelescu asu" 
pra campionului balcanic de cat. co
coț. Zlațko Milosavllevlci. Iată rezulta
tele (In ordinea categoriilor, primit fiind 
boxerii români): A. Ursulescu b.p. B. 
Iovan. C. Anghel b.p. N. Kovaci, 
I. Angelescu b.p. Z. Milosavlieviei, P.' 
Nedelcea b.p. D. Iovcici, C. Muscă b.' 
ab.3 L. Kraicar, M. Toma p.p. . L. 
Skorici, D. Trandafir b.ab. 2 T. Stefa- 
novici, G. Blaj b.p. D. Iovanovici. la 
cat. mijlocie gazdele nu au avut repre
zentant, astfel că L. Karoly ciștigă prin

■ neprezentape, P. Kuruncsi m.n. cu P. 
Radei. C. Văran ciștigă prin neprezen- 
tare. (Doru GLAVAN — eoresp. jud.)

m^i tineri șahiști ai turneului ; Abe- 
salom Kula-dze și Igor Efimov, am
bii în vîrstă de 12 ani. în echipa 
din Celiabinsk activează cinci pio
nieri, care învață la școala medie 
nr. 31.

Organizatorii întrecerii vor să 
facă tradiționale aceste turnee cu 
participarea marilor maeștri. Inte
resul pentru aceste turnee este 
foarte mare, și nu numai din partea 
școlarilor.

Iată cîteva cifre convingătoare 1 
9 300 de concurenți și antrenori, 
1 450 de arbitri, 19 ramuri de sport 
și trei grupe de disputare a con
cursurilor. Au fost puse în joc 1 177 
medalii de aur și argint și 1 244 me
dalii de bronz; Ca și în .anii trecuți, 
pe primul loc s-au clasat sportivii 
din Berlin, urmați de cei din Leip
zig și Halle. Au fost stabilite sau 
egalate 26 de recorduri naționale.

Dintre rezultatele excelente obți
nute cu ocazia concursurilor, cităm 
performanțele tinerei pentatloniste 
H. Meisseman din Magdeburg — 
4 282 puncte, ale atletei Z. Tohn din 
Erfurt — 6,30 m la săritura in lun
gime, ca și aruncarea la 75,80 m la 
suliță a berlinezului D. Michell.

află
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Atletism pentru săteni

Ingenioasa construcție a bazei sportive de Ia Podoli nu este folo
sită doar ca loc de agrement pentru locuitorii orașului Praga 
(aproape 2 milioane de vizitatori in cursul anului), ci și pentru 
importante concursuri de notație organizate în cănit al a Cehoslovaciei 
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Neu- — Beerschot 4__J- ST Tn>r.d _
AK ST 0—0: Antwerp

2—1: _ - - ; eek 3—1 z Ra-
Graz cioc Wliite — Bcrctem 2—0; FC
Wac-

OLANDA (etapa a 13-a): Ajax 
Amsterdam — FC den Haag 1—0; 
Go Ahead Deventer — FC Utrecht 
3—4 ; FC Amsterdam — PSV Eind- 

Haarlem — NEC Nij- 
AZ 67 Alkmaar — 

Feyenoord Rotterdam 0—2; MW 
Maastricht — FC Groningen 3—0 ; 
Sparta Rotterdam — NAC Breda 
2—0 ; Excelsior Rotterdam — Tel-

hoven 1—1; 
megen 1—1 ;

SPANIA (etapa a 10): Betis — 
Burgoș 5—1 ; Rea} Madrid — Ovi
edo 3—0 ; Espanoi Barcelona — Va
lencia 3—0; Real Sociedad — Sa
ragossa 3—0 ; Malaga — Granada 
3—0 ; Celta Vigo — CF Barcelona 
0—0 ; Castellon — Atletico Madrid 
1—1; Gijon — Las Palmas 2—-2 ; 
Atletico Bilbao — Deportivo Co
runa 3—0. Clasament: 1. CF Bar
celona — 15 p; 2. Atletico Madrid 
— 14 p; 3. Espanol Barcelona — 
14 p.

Recent, in localitatea Keimare 
județul Vrața (R. P. Bulgaria) 
desfășurat cea de a 10-a ediție 
biliară, a întrecerilor sătești de atle
tism. Prima ediție a avut loc în 
1963, și de atunci, de fiecare dată, 
această mare competiție de masă 
este organizată sub patronajul zia
rului „Kooperativ’no. Selo“. Cele 9 
ediții de pînă acum au constituit 
un bun prilej pentru depistarea ele
mentelor dotate din mediul sătesc, 
și ca dovadă stă exemplul cunos
cutei atlete Iordanka Blagoeva, re-

cordmană mondială la înălțime.
La actuala ediție au participat 200 

de atleți și atlete din 12 județe ale 
țării, iar pentru prima oară la a- 
ceste întreceri au fost invitați și 
cîțiva atleți din regiunea Moscova.

Pe primele locuri la băieți și fete 
s-au clasat echipele județului Sofia. 
Pe locurile următoare s-au clasat 
Plovdiv și Vrața la băieți, Plovdiv 
și Loveci la fete. Dintre atleții care 
pot fi remarcați menționăm pe 
Ivanka Nikolova, iar la băieți pe 
Nedelko Donev.

AU FOST STABILIT! FINALIȘTII LA C.C.E. DE POLO
încheiat întrecerile u- 
semiflnale ale „Cupei 

i“ la' polo pe apa.
La Atena. s*au 

neia din grupele 
campionilor europeni' ... __
în ultimele două partide disputate s-au 
înregistrat următoarele rezultate : 'J'SKA 
Moscova — Ethnikos Pireu 4—2 ; ASC 
Budapesta — CN Barcelona 8—1.

Turaeul final al competiției, la oare 
vor participa formațiile Partizan Belgrad. 
Dinamo București, ȚSKA Moscova șl 
ASC Budapesta, se va desfășura In zi
lele <ie 2 și 3 decembrie, într-u.n oraș 
care urmează să fie stabilit ulterior.
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