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LA „UZINELE 23 AUGUST1 DIN CAPITALĂ

TOATE FORȚELE PENTRU ÎNDEPLINIREA
LA 9 DECEMBRIE A PLANULUI ANUAL!

Colectivul de muncă al uzinelor 
„23 August" din Capitală se află an
grenat în realizarea obiectivului ma
jor al întregului nostru popor, înde
plinirea cincinalului înainte de ter
men. în aceste zile premergătoare ce
lei de a 25-a aniversări a proclamă
rii Republicii, harnicii constructori 
de mașini înscriu frumoase realizări 
in graficul întrecerii socialiste. In 
secțiile de producție, acolo unde ca
pătă contur locomotivele Diesel-hi- 
draulice, motoarele, echipamentele 
de frînă sau alte produse cu marca 
„FAUR", se poate vedea strădania 
fiecărui, muncitor pentru ca sarci
nile de plan ale acestui an să fie în
făptuite la 9 decembrie

— Este hotărîrea unanimă a mun
citorilor, inginerilor și tehnicienilor 
noștri, ea la această dată să putem

raporta îndeplinirea planului anual 
cu 22 de zile înainte, dind — totoda
tă — economiei naționale un spor de 
produse în valoare de 100 milioane 
lei; ne spune tovarășul Marin 
Gheorghiță, secretarul comitetului de 
partid la uzinei.

în toate, locurile de muncă, activi
tatea este îndreptată spre realizări 
suplimentare. Astfel, acțiunea inițiată 
de comitetul de partid „Nici un 
gram de metal în plus, nici un gram 
pierdut!“ a căpătat greutatea unei 
devize. Prin aplicarea unor măsuri 
judicioase pornindu-se de la concep
ție și pînă la fabricație se obțin zil
nic importante economii de materii 
prime, îndeosebi de metal. Colectivul 
secției Forjă — de exemplu — și-a 
îndeplinit angajamentul anual la e- 
conomii de metal încă din luna tre
cută.

SE ÎMBOGĂȚEȘTE BAZA MATERIALĂ 
A SPORTULUI ARGEȘEAN3

însuflețiți de chemarea la între
cere lansată in primăvara aces
tui an de comuna Pechea, din ju
dețul Galați, pentru amenajarea 
prin muncă patriotică a noi baze 
sportive simple în satele patriei 
noastre, tineretul argeșean a pus 
cu nădejde mina pe tirnăcop și 
lopată.

Bucurîndu-se de sprijinul Comi
tetelor comunale de partid, al Co
mitetelor executive ale consiliilor 
populare, de conducerile cooperati
velor agricole de producție, de en
tuziasmul cetățenilor, organizațiile 
U.T.C., în colaborare cu cele spor
tive, au mobilizat un mare număr 
de tineri la această acțiune. Și re
zultatele nu au întîrziat să se arate.

în comuna Vedea, iubitorii de 
sport au acum la dispoziție un 
teren bituminizat, pe care se pot

desfășura. în cele mai bune coci- 
dițiuni. întreceri de volei, baschet 
și handbal.

Un teren viran, abandonat, a fost 
transformat într-un teren de fetbai 
gazonat prin hărnicia cetățenilor 
comunei Mozâceni Deal.

Noi amenajări au fost făcute, de 
asemenea, în comunele Stefan cel 
Mare, Recea. Miroși. Poiana Lacu
lui. Buzoienî. Rucăr, Stilpeni ș.a.

După un calcul estimativ, în 
satele județului Argeș s-au reali
zat in anul 1972, prin muncă pa
triotică a cetățenilor, 160 terenuri 
simple, porticuri de gimnastică, po- 
picării. Autorii lor au închinat a- 
ceste înfăptuiri celei de a 25-a ani
versări a proclamării Republicii.

Hie FEȚEANU-coresp-județeau

— Tot ce realizăm pină la sBrșitul 
anului este supliment la angajamen
tul nostru. Acest succes se adaugă 
la celelalte privind depășirea produc- 
ției-marfă și ridicarea productivității 
muncii. In acest fel cinstesc forjorii 
măreața aniversare a poporului ro
mân, ziua de 30 Decembrie. Cu aceste 
cuvinte ne-a intimpinat Eroul Mun
cii Socialiste Hristache Antonache. 
care ne-a vorbit despre efortul tova
rășilor săi, hotăriți ca și in acest an 
să situeze secția in fruntea întrecerii 
socialiste pe uzină.

La Turnătorie, acolo unde otelul li
chid ia forma reperelor brute, co
muniștii aplică cu succes inițiativa 
.fiecare echipă să îmbunătățească 
lunar tehnologia unui reper*. rare 
a fost introdusă pentru prima da*.ă 
în echipa condusă de Gheorgbe Va- 
sile. Aici, Ia turnarea cadrelor bo
ghiu pentru locomotive, consumul ie 
oțel lichid a fost redus ca 36 kg 
buc., eyes c* va cosxfcjce la o ccoco» 
mie ce 4? ton£ c? metal la c— 
•“-i^uarea rsaz-operei de prehxrare 
c-j 33W ore pe ar- f(*
Dumitru Dinatexo. Vasile Saragea, 
loa Aagbel si aipo- Din metalul eco- 
'cmis.t in ace-t fel. se toarnă alte 
piese dm producția uzinei.

Șinx numa. citcda exemple de rea-

Insă, și despre celelalte, unde <e*te- 
rețâ-treaza aceleași rezultate demne 
de reputația acestui harnic colectiv. 
La Mecanică și aparataj. Motoare sau 
Cazangerie. in secții unde capătă 
contur utilaje și mașini pentru ma
rile obiective ale economiei naționale, 
preocuparea la ordinea zilei este: 
-Să facem totul pentru Punerea lor 
in funcțiune intr-un termen cit mai 
scurt, să muncim mai iute, mai bine, 
mai eficient !“ Constructorii de ma
șini de la .23 August* sînt animați 
de dorința ca succesele în cinstea ce
lei de a 25-a aniversări a Republicii 
să fie mărețe, pe măsura prestigiului 
ce și l-a cucerit această uzină în 
industria românească.

D. DUMITRESCU

DERBY A fO — STEAUA! Fbtoreporterul Dragoș Neagu ne oferă o imagine de la recenta „avanpre- 
pe stadionul Dinamo. In fotografie, „cinci personaje in căutarea unui derby“, de 

Iordache la... Dumitrache...
la

AST AZI. ÎN DIVIZIA A LA FOTBAL

0 ETAPĂ A ECHILIBRULUI. DOMINATĂ DE MARELE
DERBY DINAMO - STEAUA

CLAS 1MENTLL ÎNAINTEA 
ETAPEI A NU- 4

L STEAUA 11 « 3 2 28— « 15
2. Jiul 11 s 3 18—14 14
3. Sl roșu 11 5 3 3 15— 5 13
4. Dina.-no 11 5 3 3 15—11 1'.
5. Petrolul 11 5 3 3 S— 8 13
S. Univ Criova 11 4 4 3 19—16 12
7. C.F.K. Cluj 11 5 •f 4 11—10 12
8. S.C. Bacău 11 5 2 4 14—14 12
9. U.T.A. 11 4 3 4 15—14 11

10, Farul 11 5 1 5 7—11 11
11. Rapid 11 3 4 4 8— 7 10
12. F. C. Argeș 11 3 3 5 17—15 9
IX A. S. Armata 11 4 1 6 18—21 9
14. „U“ Cluj 11 4 1 6 11—22 9
15. C.S.M. Reșița 11 2 3 6 9—17 7
16. Sp. stud. 11 2 2 7 11—22 6

---------------------------- -- ---- ---- 3--------------- —....................  —

IN CUPA CUPELOR LA BASCHET,

I.E.F.S.-SPARTACUS ANVERS 74-53

Jucătoarea 
Tita (nr. 15) 
dit mai abilă 
versara sa 
cupera un 
sub panoul 
listelor de

cus.
. Foto : D. NEAGU

româncă 
s-a dove- 
decit ad- 

și va re- 
nou balon 
baschetba- 
la Sparta-

CAMPIONATUL MASCULIN DE HANDBAL

MMIR BAIA MARE NU SE DEZMINTE, 
ADUCÎND PE STEAUA 

ÎN FRUNTEA CLASAMENTULUI!

După Dinamo, Rapid și Steaua, 
iată că și I.E.F.S., a patra echipă 
românească participantă la .compe
tițiile europene de baschet, se ca
lifică, oficial, în turul al doilea al 
întrecerii, respectiv Cupa cupelor 
dotată cu trofeul „Ziarul Sportul- 
București". Am precizat oficial, de
oarece studentele erau, de fapt, ca
lificate încă după prima partidă 
desfășurată la Anvers, unde câști
gaseră cu 76—56. Ieri seară, în sa
la Dinamo, I.E.F.S. a reeditat suc
cesul și a învins pe Spartacus An
vers cu scorul de 74—53 (24—21), 
calificindu-«e, astfel, pentru turul 
secund, în cadrul căruia va evolua 
în compania cunoscutei echipe 
cehoslovace Slavia Praga.

în întrecerea de ieri, era evident 
că toată problema era a scorului 
cu care vor învinge bucureștencele, 
mai înalte, mai bine pregătite teh
nic, tactic și fizic. Ca urmare a 
superiorității, formația pregătită de 
prof. Ioan Nicolau s-a .distanțat 
din primele minute și pe parcurs 
a obținut un scor categorie. în ciu
da diferenței, însă, baschetbalistele 
de la Spartacus Anvers au luptat 
cu multă ambiție și au izbutit mul
tă vreme să mențină un scor rela
tiv strîns (min. 27: 25—28). Expe
riența și precizia te aruncările la 
coș maifestată de Matthiissens și 
Heyden, cele mai bune jucătoare 
oaspete, nu au fost, însă, suficien
te pentru a face față pînă la sfîr
șit în fața studentelor.

Au marcat : Tita 14, Pantea 12, 
I’opov 12, Petric 10, Salcu 8, Szabo

9, Giurea 2, Deak 4, Popescu 3 (au 
mai jucat Nanu și Petrea) pentru
1. E.F.S., respectiv Matthiissens 18, 
Heyden 16, Kerssebeek 8, Haeven
2, Leysen 4, Haulers 5.

Au arbitrat foarte bine A. Șoilev 
(Bulgaria) și E. Atlas (Israel).

O. STĂNCULESCU

I. E. F. S. - ACADEMIA
MILITARĂ (m) 106-77

Meciurile de baschet disputate ieri, 
in cadrul campionatelor naționale, 
s-au încheiat cu următoarele re
zultate :

I.E.F.S. — ACADEMIA MILI
TARĂ (M) 106—77 (47—34). O sin
gură dată a condus Academia Mili
tară în această partidă, și anume 
în min. 1 : 3—2. Apoi, echipa prof. 
D. Evuleț a pus totală stăpînire pe 
joc și, prin acțiuni rapide și spec-, 
taculoase, s-a distanțat treptat, ob- 
ținînd in final un scor concludent. 
Cu totul remarcabil s-a comportat 
în acest meci Cernat de la I.E.F.S. 
autor a 45 de puncte (!) obținute 
cu un procentaj rar întîlnit la a- 
runcări «din acțiune : 75% (!!). Au 
marcat: Cernat 45, Roman 14, Bra- 
boveanu 14, L. Molnar 4, Szep 2, 
Dochia 2, A. Molnar 10, Nagy 6, 
Chircă 4, Berceanu 5 pentru I.E.F.S., 
respectiv Antoniu 21, Mărgineanu 
17, Milea \7, Papo 2, Teodorescu 16, 
Marinescu 6, Turcanu 8.

STEAUA — I.C.H.F. 94-77 (39—37).

Surprize in Raliul Balcanic

DOAR 10 ECHIPAJE
AU MAI RĂMAS IN CURSA FINALĂ

Turneul de handbal masculin 
din cadrul diviziei A a continuat 
ieri cu o etapă la fel de bogată în 
lucruri neobișnuite ca și prima. 
Meci după meci am înregistrat, a- 
îături de, o tribună plină de entu
ziaști piteșteni, momente dintre ce
le mai puțin așteptate. Nu încape 
îndoială că rezultatul care a pro
dus cea mai vie impresie a fost a- 
cela dintre Universitatea București 
șl Mlnaur Baia Mare, la capătul 
căruia pe foaia de arbitraj era 
consemnată egalitatea : 15—15 I Ca 
urmare a acestui rezultat liderul. 
Universitatea București, a fost de
tronat deoarece, aflîndu-se la ega
litate de puncte (19) cu Steaua, 
aceasta din urmă beneficiază de a- 
vantajul unui număr mai mare de 
victorii, trece pe primul loc. Deci. 
Minaur Baia Mare nu se dezminte 
șr după ce a facilitat studenților 
bucureșteni drumul spre poziția 
fruntașă a casamentului, a pro

vocat acum o altă schimbare de 
lider.

Meciul, chiar dacă a avut unele 
momente de asprime, aproape nor
male într-o întrecere decisivă, a 
fost totuși frumos, poate cel mai 
frumos din acest campionat, oferind 
„în serie" faze dinamice și specta
culoase la ambele porti.

Un alt rezultat, mai puțin scon
tat, a fost și acela dintre Dinamo 
București șl Dinamo Brașov, în 
care s-a înregistrat tot o egalitate; 
11—11. Dacă, însă, remiza din jo
cul Universitatea București — Mi- 
nuar Baia Mare poate fi conside
rată echitabilă, în acest din urmă 
caz brașovenii ni se par parcă pu
țin dezavantajați de rezultat, ei 
conducted tot timpul (min. 53 ; 
11—9) și fiind egalați pe... linia de 
sosire.

(Continuare in pag. a 4-a)

BRAȘOV, 18 (prin telefon de Io 
trimisul nostru).

Duminică dimineața, după disputa
rea ultimei probe speciale, a XIII-a, 
programată a avea loc pe traseul de 
campionat al curselor, de viteză în 
coastă (Brașov—Poiana Brașov), vom 
putea — în sfîrșit —' să cunoaștem 
pe cîștigătorul celei de a VIII-a edi
ții a Raliului Balcanic.

Conform uzanței, pentru învingător 
a fost pregătită o frumoasă cunună 
•de lauri. După părerea unanimă 
însă, de data aceasta cununi de lauri 
ar trebui să împodobească mașinile 
tuturor echipajelor rămase în cursă, 
ears au oferit o întrecere atractivă 
șl viu disputata.

Fină la Bicaz (după 1 000 km de 
rulaj continuu), singurul loc unde 
sportivii și-au permis citeva ore de 
binemeritată odihnă, un prim bilanț 
ne arată că jumătate din mașinile 
plecate vineri noaptea au abandonat 
lupta, dintr-un motiv sau altul. Prin 
urmare, doar 10 mașini au mai ple
cat ieri din Bicaz spre Brașov.

Dacă abandonul unora dintre echi
paje era, oarecum, de presupus (ne 
referim la participanții lipsiți de 
experiență sau la cei care aveau ma
șinile ’insuficient puse la punct), ie
șirea din concurs a cîtorva automn- 
biliștj de primă mină a făcut senza

ție aici, la Brașov. Prima mare sur
priză a produs-o abandonul unuia 
dintre principalii pretendenți la un 
loc fruntaș : Ilia Ciubrikov (Bulga
ria), învingător în edițiile 1969 (Tur
cia) și 1970 (Bulgaria). După o com
portare remarcabila pînă la Cîmpu- 
lung-Muscel, concretizată prin două 
victorii consecutive în probele spe
ciale de la Moeciu și Mateiaș, Ilia a 
rămas în pană de atnbreiaj, cu puțin 
timp înainte de a intra în controlul 
orar de la Curtea de Argeș. Bun 
mecanic, Ciubrikov a remediat de
fecțiunea, însă coechipierul său, 
Kiro Kilov, intrlnd sub mașină pen
tru a efectua o ultimă verificare, se 
accidentează la mină si, astfel, cup
lul bulgar e nevoit să abandoneze. 
Un alt abandon neașteptat l-au în
registrat românii Dorin Motoc și 
Cornel Căpriță. Veniți cu 0 p.p. 
pînă în apropiere de Almașul Mare, 
cei doi sportivi români au fost vic
tima unui accident, fără urmări, 
produs de spargerea parbrizului.

In cursă au mai rămas doar trei 
echipaje nepenalizate i Eugen Iones- 
cu-Cristea -l Petre Vezeanu (Ro
mânia), Horst Graef + Ni culac Curtov 
(România) și I. Toplodolski 4- I. Ra- 
doicv (Bulgaria).

Gh. ȘTEFANjjSCU

tapa a Xll-a programează astări. 
Capitală ș; in cinci orașe din 
i, șapte indlairi, care — privite 

SEia clasanaentului și mai 
ales. pnn a formei acvjale
a echipelor — ni se pare, poale, cea 
mai echilibrată de la începutul a- 
cestui campionat.

-Capul de afiș" îl constituie, in • 
discutabil, tradiționalul derby al fot
balului nostru. Dinamo — Steaua, 
două dintre formațiile cu cele mai 
autorizate pretenții la supremația 
competițională pe plan intern, for
mații care întrunesc, un mănunchi 
de jucători de valoare, în majoritate 
purtători ai tricoului echipei națio
nale. Deoparte, Dinu, Dcleanu, 
Nunweiller, Lucescu, Dumitrache. 
Dobrău : de cealaltă, Iordache, Săt- 
măreanu, Hălmăgeanu, Dumitru, 
Tătaru și Iordănescu, nume care ne 
scutesc de orice prezentare în plus, 
jucători care, sperăm, că alături de 
restul coechipierilor, se vor strădui 
să ne ofere, dincolo de lupta pen
tru rezultat, o întrecere de ridicat 
nivel spectacular, pe măsura faimei 
de care se bucură.

In deschidere la acest' derby, o 
altă partidă interbucureșteană, care 
aduce față în față două team-uri în 
evidentă ascensiune de formă. Stu
denții bucureșteni și giuleștenii au 
prilejul de a confirma, acum, bu
nele aprecieri făcute după ultimele 
lor evoluții și, în același timp, po
sibilitatea de a-și aduce o contribu
ție de calitate în ansamblul cupla
jului de pe „23 August". .

Dintre partidele care au loc în 
țară, remarcăm în primul rînd, pe

se prezintă programul complet al etapei a Xll-a : 
SPORTUL STUDENȚESC — RAPID 
(stadion „23 August" orele 14,30) 
DINAMO _ STEAUA
(stadionul „23 August" orele 16,30)

— STEAGUL ROȘU 
BRAȘOV

— U.T.A.
— PETROLUL
— C.S.M. REȘIȚA
— JIUL

p*

Dar iată cum
BUCUREȘTI :

TG. MUREȘ :

CONSTANTA ; 
CRAIOVA : 
CLUJ : 
PITEȘTI :

A.S.A.

aceea de la Pitești, unde campionii 
au de trecut un dificil examen, in 
compania marii revelații a acestui 
campionat. Jiul, singura echipă, 
care, teoretic, are șansa de a reveni 
pe primul Ioc în cazul in care ter
mină victorioși și, dacă, totodată, 
succesul nu va zimbi _ll"-lui stelist 
Nu mai puțin interesante ni se par 
și meciurile de la Constanta și Cra
iova. in care Farul și. respectiv, stu
denții olteni primesc replica a doi 
dintre adversarii cu un joc bine or
ganizat în deplasare (U.T.A. și Pe
trolul), care știu să încurce adeseori 
socotelile celor de acasă. La Tg. 
Mureș, atacul foarte productiv al 
A.S.A.-ei are de înfruntat cea mai 
bună apărare divizionară, aceea a 
slegarilor brașoveni. Cine va cîș- 
tiga ? Rămîne de văzut, ca și în 
duelul dintre ocupantele locurilor 14 
și 15 în clasament, Universitatea 
Cluj și C.S.M. Reșița, pe carte zona 
fierbinte a retrogradării le obligă 
să lupte, fără menajamente, pentru 
puncte. în sfîrșit, cel de al optulea 
meci al etapei (Sport Club — C.F.R. 
Cluj) nu se dispută fiind arnînat 
pentru data de 29 noiembrie din 
cauza turneului băcăuanilor în R. P. 
Bulgaria.

Așadar, o etapă, așa cum am mai 
spus, sub semnul echilibrului. O e- 
tapă deschisă te care orice rezultat 
ar putea fi considerat în afara pe
rimetrului surprizei. Etapă de la 
care așteptăm, un plus de calitate, 

-ceva mai mult fotbal și deplină 
sportivitate.

FARUL
UNIVERSITATEA 
UNIVERSITATEA 
F. C. ARGEȘ

Tradiția sc respectă 
la Universitatea București 

„CUPA ANILOR 1“ 
-UN FRUMOS 

SUCCES!
/

Devenite tradiționale întrece
rile sportive prilejuite de „Cupa 
anilor I" au atras și in acest an, 
pe terenurile de sport ale uni
versității bucureștene, un mare 
număr de......boboci".

Catedra de educație fizică și 
sport, împreună cu Asociația stu
denților, s-au străduit să asigure 
competiției o organizare cit mai 
bună, un cadru festiv, în care 
tinerii sportivi să se simtă cit 
mai bine.

Entuziasmul participanților a 
răsplătit aceste lăudabile efor
turi. Fiecare concurent a văzut 
ÎA întrecere o posibilitate de a 
fi selecționat în echipele repre
zentative ale Universității și — 
odată cu aceasta — drumul că
tre un proces de instruire con
tinuu și organizat, către perfor
manță.

Concursurile de atletism, gim
nastică și jocuri sportive au de
monstrat că studenții și studen
tele anului I reprezintă o impor
tantă pepinieră de cadre care, 
bine îndrumate de specialiști, pot 
da în scurtă vreme, individuali
tăți remarcabile. Este suficient să 
amintim că în aceste dispute au 
fost angrenați aproape 1 000 de 
sportivi (237 la atletism, 166 la 
gimnastică și 554 la jocuri) spre 
a vedea cit de largă a fost baza 
de selecție.

Terenurile sportive de la 
„Drept" au găzduit meciurile de 
baschet și volei. Printre nu
meroșii spectatori i-am recunos
cut pe antrenorii echipelor Uni
versității care, cu caietele în 
mină și cu... ochii în patru, cău
tau pe viitorii jucători din for
mațiile ce le pregătesc.

La „Complexul Tei" s-aii în
trecut fotijgJișfij^Spre surpriza 
generală, pe primul loc s-a cla
sat... facultatea de Matematică. 
Iată cum precizia calculeloi' s-a 
dovedit hotărîtoare și intr-un 
sport unde relativitatea este a- 
ceea care guvernează adeseori... 
Cuvinte de laudă se cuvin și pen
tru ocupanții locului secund, fot
baliștii de la „Drept", care au 
evoluat constant de-a lungul în
tregului turneu.

Privite în ansamblu, rezultatele 
cele mai bune au fost dobindite 
de facultățile de Matematică, Fi- 
zicăf'Drept și Fiziologie, prezențe 
cu echipe și sportivi în toate ra
murile și în aproape toate fina
lele competiției.

Iată rezultatele la jocuri spor
tive : BASCHET (f) : 1. Drept, 2. 
Fizică, 3. Limbi Germanice ; (b)
1. Matematică, 2. Filozofie, 3. 
Drept. FOTBAL : 1. Matematică,
2. Drept, 3. Geografie. HANDBAL 
(f) : 1. Filozofie, 2. Drept, 3. Bio
logie ; (b) : 1. Drept, 2. Filozofie,
3. Geografie. VOLEI (f) : 1. Limbi 
Germanice, 2. Limbi Romanice, 
3. Filozofie ; (b) : L Matematică, 
2. Fizică, 3. Filozofie.

Paul IOVAN

IERI SEARĂ, ÎN SALA „23 AUGUST"

ECHIPA BULGARIEI $1A CONFIRMAT VALOAREA 
LA GIMNASTICĂ MODERNA

• 0 intrecere-spectacol
la im nivel ridicat • Cam
pioana mondială Neșka

Neșka Robeva, multi
plă campioană a Bul
gariei, deținătoare de 
locuri fruntașe in cam
pionatele mondiale și 
balcanice, a făcut și 
la București dovada 

marelui ei talent.

Recital de gimnastică modernă, 
ieri seară, în Sala „23 August" 
din Capitală. Protagoniste: re
prezentativele României și Bul
gariei, care, deși au aliniat gar
nituri extrem de tinere, ne-au 
oferit un spectacol cum de multa 
vreme n-am mai avut prilejul să 
vedem. Bineînțeles că vedetele 
concursului au fost — așa cu;n 
era și normal — gimnastele bul
gare, aproape toate încoronate cu 
titluri balcanice și mondiale. Aproa
pe 500 de spectatori prezenți în 
sală au fost martorii unei dispu
te extrem de spectaculoase, des. 
fășurată pe două planuri și la 
două nivele valorice. în primul
eșalon au intrat campioana mon
dială Neșka Robeva și compatri-

oata ei Krasimira Filipova, cîști- 
gătoarea de anul trecut a concursu
lui Interviziunii, Detașîndu-se net 
de celelalte 10 concurente, gim
nastele bulgare s-au întrecut în 
a evolua cit mai bine,oferindu-ne 
și nouă, in acest fel, cîteva exer. 
citii pline de originalitate, de ele
mente foarte dificile, lucrate in 
viteză și acompaniate de parti
turi muzicale excelent alese. In
tre viteza debordantă a Neșkăi 
Robeva și lirismul mișcărilor exe
cutate de Krasimira Filipova, ar- 
bitrele — dar și publicul! — au 
preferat-o pe prima, care a și ob
ținut locul întîi.

Trecînd la comportarea fetelor 
noastre — care nu s-au prezentat 
la nivelul valențelor lor — tre
buie să subliniem, ca ‘notă gene

rală, tendința (mai. veche, de alt 
fel) spre exerciții monotone care 
nu ne avantajează. în pofida aces
tui fapt, Maria Preda, Rodica Pin- 
tea (o mare și frumoasă surpriză 
pentru toată lumea) și Carmen 
Bucaciuc au reușit să ocupe to- 
tuși;, in ordine, locurile 3. 4 și 5. 
clasîndu-se înaintea unor spor
tive de renume internațional, ea 
Greta Ganeeva și Svetla Koleev- 
ska. Iată clasamentele finale : 
Pe echipe — 1. BULGARIA 199,55ț 
2. ROMANIA 196,55 ; INDIVIDUAL 
COMPUS : 1. Neșka Robeva 38:80* 
2. Krasimira Filipova 38,70; 3< Ma* 
ria Preda 33.00; 4—5. Rodica Pin* 
tea și Carmen Bueaeiuc 37,85; 6. 
Sabina Șerbănescu 37,15,

♦
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VENEAM LA SPORT CA LA 0

INTILNIRE DE

DINAMOV1STUL"

MĂRTURISIRILE CAMPIOANEI
I

CINE ZICE CA ȘAHUL INSEAMNA
LINIȘTE Șl VIAȚA LUNGA ?...“

Din dialogurile-blitz pe care le-am contractat cu 
EUsabeta Pollhroniade pe parcursul celor 15 zile cit 
au durat finalele campionatelor naționale de șah de la Cluj, am si mă opresc deosebit asupra celui rea
lizat marți. 7 noiembrie, după consumarea celei de 
a 11-a runde. Rațiunea acestei alegeri stă în preferința de-a avea o interlocutoare sinceră, eliberată 
de satisfacțiile titlului, o parteneră deschisă așa cum 
se deschid oamenii la necaz, nizată de chinul incertitudinii 
îl încerca tn seara aceea campioana _ 
tată la o remiză tin partida cu tinăra

o conlocutoare uma- — sentiment pe care 
,en titre”, for- Anc-a Ghcor-

i slujba patriei" o- 
de sport in generai 
clubului Dinamo in 
și interesant număr 
său. „Dir.amcvisl 
bucura de un 

datorită conținut 
aspecte 

si de performa 
in cm 

și indecseo 
txxn-reiiear. pilon

Cînd am primit micul volum sem
nat de D. Popescu-Coiibași. „Așa am 
antrenat" cu recomandarea că aceasta 
este una din cele mai bune lucrări 
apărute în ultima perioadă in Editura 
Stadion, am avut serioase îndoieli, 
mai ales că titlul (trebuie să recu
noaștem, totuși, destul de puțin cap
tivant), chiar dacă te duce cu gindul 
la existența unor confesiuni, te aș
tepți, firește, ca ele sâ fie de ordin 
pur tehnic, — și de ce nu ? — 
puse într-o manieră didacticistă.

Din fericire, această impresie 
schimbă complet dacă ai „răbdarea" 
să depășești... coperta. Dincolo de ea 
vei găsi relatată o întreagă experien
ță de viață — din viața nu totd®una 
presărată de succese a unui antrenor 
— cu un ton cald, de loc ostentativ 
(de genul : vezi ce am făcut eu ? !), 
care stabilește o legătură strînsă în
tre autor și cititor. O dată orins în 
„capcană", nu-ți rămîne decît, ca un 
elev cuminte, să parcurgi pînă la 
capăt cele 147 de pagini în care vei 
putea întîlni o sumedenie de „rețete" 
de la modul cum trebuie să fie ți
nuta și comportamentul unui antre
nor, pînă la alegerea unei teme pen
tru o ședință de pregătire — toate 
înglobate într-o „haină" ce face mai 
ușor accesibil drumul spre... învăță
tură.

Nu putem încheia această scurtă 
prezentare fără a aminti de existența

Publicația ..In 
feră amatorilor 
și susținătorilor 
special un nou 
al suplimentului 
revistă care se 
tificat interes i 
sâu bogat vuind diverse 
activități de ma*ă 
(â ce se desfășoară 
pârilor Dinamo 
bului 
al sportului nostru. Tn 
ale -evasxei.
nascjv re-jc: 
are prilejul 
interesan’e d« 
performen aj

— De vină a 
atenția ?

— In generat 
obiectiv sitoația 
oboselii greșeli!< 
șoc ale aăver 
fost neatenția

apreciez destul de 
și nu arunc pe seama 
' mele sau atacuri le- 

Cert, de vină a 
partenera

AUTORUL

prețioasă, 
tinerețe,

MOTTO : „Pasiunea profesiunii 
a fost hrana cea mai 
care mi-a dat energie, mulțumire"

ele

DRAGOSTE"*)

mai

forma: ei

— fair am ajuns de nenu
mărate ar 4»r 'iciodată n-am trecut 
4racaM weettw e* de fiecare dată s-a

durata 
ori— 
pentru 
ați a-

rescu 
gentina Meni 
Patzaikin și 
Iuga. Ion / 
Dumitrache. cu schiorii
nano Brașov și cu a 
fruntași. Un ..supliment" 
pentru care realizatorii 
felicitări.

12 pag:
tneaza

CWiCg

firi tl ii 
tn țetrsfil 
parterera 
partid-le 
•creași 
partdr

oofîda

:e mo- 
oacă o 

„Mai ales acele 
care mă simt coautoare, 
•ri aa mi-am studiat bine 
sa i-am descifrat toate 

~ate. ari n-am menținut 
■a:rare pe toată

\unw 
de la

ana mutat greșit, 
suflet 
deseori 

cărei indicator

proble-

obligă să-ți abordezi subiecții, indife- 
lor psihică, am atacat, lovind direct 

pricina:

ghe) ee nu fusese „prevăzută" în contul finalelor 
’72j „draw" care rămăsese în sufletul ei ca un ghim
pe. iar tn clasament ca un semn de întrebare, pus 
înaintea partidelor cu principalele sale urmăritoare, 
Suzana Makay și Margareta Teodorescu.

întrebări și incertitudini pe care eram sigură că le 
agravez prin readucerea lor pe tapet, prevalîndu-mă 
însă de faptul că interlocutoarea mea este co
legă de breaslă (redactor la radioteleviziune) 
că meseria te 
rent de starea în remiza cu

însuși șahul ; cupus stavilă 
mele, cu mirajul, cu dilemele și ne
cunoscutele lui atracții cărora nici- 
cind nu le-am rezistat mai mult de o 
săptămină.

— lată-ne divagînd : miraj, proble
me. dileme, necunoscute — adică acele 
elemente care trimit la așa-zisa poe
zie a șahului. Ca veche practiciană a 
Iui. credeți că se poate vorbi efectiv 
de o poezie a șahului, sau aceasta e 
numai o speculație a unor suflete în
feudate lui ?

— A. nu. nu-i deloc speculație ! Șa
hul are o poezie superbă — se aprinde 
interlocutoarea mea în care recunosc 
acum pe ziarista dispusă la teorii es
tetice. Sau. mai corect spus, șahul e 
poezie, plus artă, plus știință. Cred, 
de altfel, că dincolo de definiția an
tică. conform căreia „șahul este poe
zia matematicii sau matematica poe
ziei". Sadoveanu a oferit una din cele 
mai proprii și mai cuprinzătoare ex
plicații : „șahul are prea multe ele
mente de știință ca să fie artă și prea 
multe elemente de artă ca să fie ști
ință".

— Remarc că din ambele definiții 
lipsește cuvîntul : sport !

— Dar ambele includ noțiunea 
sPort al minții ! Revenind însă 
sport în accepțiunea lui consacrată, 
trebuie remarcat că șahul are comun 
cu el natura întrecerii și pregătirea 
fizică necesară rezistenței în concurs. 
De aici, însă, el pleacă spre mate
matică, eu care are comun calculul 
și partea de creație și către arte, cu 
care își dispută fantezia.

— Și cu toate acestea nu o 
am auzit spunîndu-se că șahul 
o cenușăreasă a sporturilor !

— Este 
rie — pe 
cei care 
sensurile 
cutele. Dar, 
aici, țin să spun — și să apelez toto
dată — că șahul are la noi o propa
gandă foarte anemică, iar canalele 
lui de pătrundere în mase sînt extrem 
de puține și strimte. Exact invers 
proporțional cu beneficiile șahului, 
activitate care disciplinează și educă

de 
la

Victorie în Făgăraș

Înotul pe înțelesul tuturor*)
&

ajT.

și 
în

Rubrica redactat! de 
Emanue! FĂNTÂNEANU

Editura Stadion, destul de pro
ductivă în ultima vreme, pune la 
îndemîna celor interesați în iniție-

unui capitol — „Evocări" — în care 
virtuțile de povestitor ale autorului 
sînt — uneori — remarcabile prin 
căldura și puterea de seducție a cu- 
vîntulul.

») C. Ciobanu, St Cerchez. 
Munteanu — înotul pe înțelesul 
turor, Editura Stadion, 1972. 228 | 
5,75 lei.

T.
I tu- 
bi?-.

•) D. Popescu-Coiibași — Așa am an
trenat, Editura stadion, 1972, 147 pag., 
5,50 lei.

QUE- 
intr-oi

t PRZMLL XlCi

teo-

ia

ure ae
pozant masiv

o teorie — sau o falsă 
care nu o pot susține decît 
n-au reușit să-i pătrundă 
și să-i stăpîncască necunos- ' 

pentru că tot sintem

LEX-ANDRU. CTMPiA TOBtU. 
-FHeaaaal aaau Boetcă, *e consideră un

%

rea tinerei generații în practicarea 
înotului o lucrare semnată de Cor
nelii! Ciobanu, Mihai Cerchez 
Tiberiu Munteanu. Volumul 
cauză cuprinde atît probleme de or
din general, cît și unele de strictă 
specialitate, cum ar fi : alimentația 
și ingiena, selecția, organizarea ac
tivității, procedee tehnice de înot, 
metode de antrenament etc. Nume
roase schițe și diagrame vin să 
completeze noțiunile teoretice, ceea 
ce ușurează, evident, însușirea lor.

Studenții de Ia I.E.F5. (cu spe
cializare în natație), profesorii, an
trenorii, găsesc în această lucrare 
un bun ghid pentru perfecționarea 
și îmbogățirea cunoștințelor de spe
cialitate.

Hol

dată
este

gîndirea, dezvoltă imagi
nația și ajută să gîndești 
abstract — adică în con
formitate cu solicitările 
secolului nostru. Aces
ta a fost, de altfel, și 
rațiunea pentru care, în 
multe țări, șahul a fost 
introdus în școală, ca 
materie obligatorie de studiu.

— Prezența femeii în fața 
erului și lupta ei cu pionii 
bunii surprind uneori. Să fie 
înțelegere strimtă a afinităților ] 
care femeia le are cu matematica ?

— Șahul traduce pe un anumit plan 
mentalitatea existentă în citeva do
menii — cele ale muncii abstracte —, 
conform 
ficiente 
sau a se ___ ___ ______
sigur, o servitute în fața unor con
cepții tradiționale, servitute de care, 
noi, femeile, facem eforturi să ne 
eliberăm. In tentativa noastră trebuie 
să fim însă ajutate de cei care au 
avut atuurile istoriei : bărbații. Lu
cru care nu prea se întîmplă în șahul 
românesc, unde colegii noștri 
prea puțin amabili și foarte 
dispuși să ne împărtășească din ex
periența lor. Iată, de altfel, și una 
dintre explicațiile de ce șahul femi
nin este — valoric — mult sub cel 
masculin.

(N.R. Aprecierea demonstrează mo
destie și mult spirit autocritic, pen
tru că — privind lucrurile real — 
șahul nostru feminin ocupă în ierar
hia mondială un loc — 2 — 
mai înalt decît acela pe care 
bărbații...)

— Ințelegînd că trebuie șâ luptați 
singură atît pentru progresul șahistei 
din dumneavoastră cit și pentru cel 
al șahului feminin în ansamblul lui,

eșichi- 
și ne- 
asta o

pe

căreia femeia n-ar avea su- 
resurse pentru a le aborda 
întrece cu bărbații. Este, de-

sînt 
puțin

infinit 
se află

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□

— Prin* —ttî — fiabownz ea. Ce-e -■* * faci tu st.-.gur fa teae* aju ' -a-;«■-£■ Macre.
Dar Primo Te-ț» M 5-sccre Cfat Sac» »- 

erUnSe C c -me. ef -_ —u _■ : za:. St-
■uafanl a rtnu ts i-—1 fa izra »t • .re 
lumea— lumea Ixrgt I—

cît timp acordați acestuia din buge
tul unei zile ?

— Ideal ar fi șase ore zilnic. Cum 
însă profesia îmi solicită 
opt ore și îndeletnicirile 
alte 3—4 ore, nu pot respecta întot
deauna rețeta ideală. Cînd simt însă 
că ignorarea ei începe să se răzbune, 
trec urgent la serii de... nopți polare.

— Revenind la finalele ce se des
fășoară zilele acestea (N.R. și care 
s-au încheiat duminică, 12 XI, cu vic
toria maestrei internaționale Elisa- 
beta Polihroniade, șahista care 
îmbogățit astfel palmaresul 
trulea titlu de campioană 
cană) ce aprecieri simțiți 
faceți ?

— Una reconfortantă :

minimum 
familiale

și-a 
cu al pa- 

republi* 
nevoia sâ

prezența 
cîtorva tinere foarte talentate, 
vrea însă .să aud desPre ele și 
10 ani.

— Spunînd „să aud“ ați . __
oare conștient pe „să întîlnesc" ?

— Nu mi-am stabilit încă o vîrstă 
la care să mă retrag, mai ales că 
șahul îți permite să rămîi în primul 
eșalon pînă, știu și eu, Ia 50 de ani. 
Depinde însă de rezistența mea sufle
tească — condiționează maestra in
ternațională Elisabeta 
reactualizînd, totodată, 
îi pricinuise remiza

Și să mai spună 
înseamnă liniște și

A? 
peste

evitat

Polihroniade, 
cit zbucium 
seara aceea.din

cineva că șahul 
viață lungă !...
Nușa DEM1AN

Definiții aproximative
— Corner = in...colțire
— Fundaș = zid mobil
— Henț = lucru mobil de mînă
— Obstrucție — a face mizerii

— Ofsaid
scuze

— Penalty = tragi cu pușca (se 
mai întîmplă să nu ia foc)

contravenții... cu

RASiniNLU,.
6 grame de aur. argint sau bronz. Ră- 
mîne acum ca dv. să vă țineți de promisiune !

RÎ5NOV. Ați obser-v-at câ. 
'jtA oazurucr. cînd meciurile 
dLsputate la Ploiești. sînt 
le Dan VoicUâ, ploieș^emi 

e pomenești câ ș: petroliștii dau 
cind Dincuță trage in 

j 3 metri ! Eu constat, 'nsâ. 
ameie douâ etape, crainic-re-

as al fotbalului". Parcă numai el ? Dv., 
nu ’ Steaua s-a întîlniț de două ori cu 
F.C. Austria. In ediția 1961—19C2. In ca
drul Cupei Campionilor 
țațele au fost: o—2 la 
București. în 1966—1967, 
lor. Steaua s-a dovedit 
ficindu-se mai departe, victorii : 2—0 și 2—1.

Europeni, rezul- 
Viena și 0—o la 
în Cupa Cupe- 
mai bună, 

în urma a
cali

ci ouă

por-

ION BtRLEA, SIGHETUL MARMAȚIEI. 
Primul meci dintre U.T.A. și Feljenoord 
s-a jucat Ia Rotterdam. Scorul : 1—1.
Cei de al doilea meci, de la Arad, s-a 
terminat, de asemenea, cu un rezultat 
de egalitate : 0—0. Și s-a calificat U.T.A., 
intrind în acțiune prevederea potrivit 
căreia, la egalitate de puncte și de solă" 
verhj, golurile înscrise în deplasare sînt 
socotite dublu. I

VERA verhy, SIBIU. Un catren, pe 
adresa echipei U.T.A. :

» P'.aast:. e rost tot Dan Vni- 
eru sâ Impieteze 
olului. Deci, nu-1
IM ae— farmece 1

AURELIA STAN. ORADEA. Fostul 
tar. de acum 3—4 decenii, al naționalei, 
Mircea David, este astăzi un apreciat 
inginer. El păstrează legătura cu tot- 
balul. nu numai urmărind meciurile la 
televizor, ci și ca membru — unul in cei mai severi 1 
de competiții și — ai Comisiei centrale 

disciplină,
ION STANCU,

sent că nu mai __  ____ ______
trebare, care mi-a fost pusă de o sută 
de ori și ia care am răspuns de tot 
atitea ori, dar. dat fiind că obiectul pa
riului este o rachetă de tenis, pe care 
dv. vă angajați s-o mînuiți, intr-o zi, 
ca ...Năsiase. îmi calc jurămîntul șl mal 
răspund odată : medaliile olimpice de 
la MUnchen au fost confecționate din- 
tr-un aliaj special și

TIMIȘOARA. Mă fura- 
răspund la această în-

acoperite cu

Țl-aș dori. „Bătrînă doamnă' 
Să mai joci, măcar odată. 
Intr-a vieții tale „toamna", 
Ca atunci cînd erai fată 1

Primo Camera împlinește 13 ani și muncește la cimp de se spetește. Zilele și nopțile seamănă 
ca două picături de apă. Din zori, muncă sub 
soarele arzător, seara la scoală, buchisind pe cârti, cu pleoapele oOoslte . iar apoi, acasă, in fata cas
tronului cu ciorbă șl mămăligă de crupe, din zi 
în zi. parcă mai mic.— Trebuie... trebuie să fac ceva !..

Primo simte din privirile oelor din familie, că 
lăcomia sa la mîncare a devenit o povară ia 
casă...

Intr-o zi, întîlnind un muncitor care pleca în Franța, după lucru. Primo la hotârirea să 1 se 
alăture. La început, mama Giovana plinge. se o- 
pune, dar după o vreme își usucă repede IX- crimile la gindul că scapă de o gură veșnic în
fometată... Deci. Primo primește „cale liberă". Ei 
pornește la 13 ani să-și caute norocul aiurea. iparm.it eu ceea ce numește ..o ladă cu patru 
noduri", adică o legăturică din pinzâ conțlnLnd 
un pieptene, o batistă șt o cămașă .. Primo mă
soară i.78 m. iar în picioare Urăște saboțll bu
nicului. bărbatul cu cea mal mare încălțăminte 
din toată familia : 49 IIn poartă, mama Giovanna e o cascada de 
lacrimi :

lata șl r-aata. -ta-a - v~ : _i
Le siaaa * aoancM ae »fir as acad Oaawaaa. 
Zidarul Aaacscaa Gerev Bl se fiacaafi «fimOa-1 
atlt de voCac. 5 «esfirlVseasfi â-S ae ae.r~t»v— 
dar o daci (Srghfi ritutaeM* * ta treats.

Primo .-Creară j Ceccosa sa ca pe povara. Cară mortar șl cSr ea o eoșa—a. : 1
noaptea tints. dar fio ae tAtfe ataMari- *U- nlncă pe spcnri sa se scoa-â <Se la masa ca: sa.— -cri 
deci*, «'urc rind s-s anexat.

—Bălanii aresta. Are aeam 13 szd șt a spr.-tt în înălțime cm fad I* aer-.tmetri. Foamea oa-1 
di pace. E secm cttes*-e mereu mârumatcia cu 
gri .a rele el de Cer. TerioU torturii, să cu fii 
niciodată sătul IB.run Se acest balaur nesățios. Primo fuge de 
la Cecccc: la un »-> rida- Novei?. Acesta :: pro
misese 13 frapa pe u și trei petal de la brutăria 
fratelui său..

Dar ce fo os * Pofta de mîncare a uriașului n-ar 
putea fi poto^tă met cu IN de franci pe n l Căci 
un blestem eumpîlt t urmărește. Implacabil Primo 
crește, crește mereu eu repeziciunea unui avat 
de cozonac A Imtximt 17 ani și hainele nu-1 mal 
încap. Cămăși.e trosnesc ne el. Iar foamea, cum
plita foame, nu-1 lasă să doarmă nopți întregi..TrecJeoril întorc mereu capul pe stradă după 
găliganul rldlcoi șl stfagad— Primo n-are nld un

SZABO TÎRNAveNI. .In 
*-aa mai auzit vorbin- 

■a al meu de liceu,
■șefii. c*re a jucat la tli- 

l ce—ttona: ți in lotul
A abaadonat sportul 

na v-ar ofilea momentul a- 
daeâ treburile 

var mai permite să și acevria:»». la nivelul preten- 
Am impresia

LUDUȘ. Doctorului 
icul iotului național 
crle ț: pe adresa 

rie fotbal. București, 
st-refa Corn* nr. is, sectorul i.

MARIUS TOPȘA, TULCEA. „Care este, 
după părerea dv., cel mai bun arbitru 
de fotbal iată o întrebare la care nu 
mă încumet sâ răspund. Risc să fiu dez
mințit în Chiar ziua apariției răspunsu
lui ! De bune aprecieri se bucură, In 
special. Gheorghe Limona. N. Hainea, 
Aurel Bentu, c. Petrea. Ch. Ghemigeon, 
N. Petriceanu și ceilalți, pînâ contrarie I la proba

„Am fost 
sintem.

. COSTEL PRUNA, GALAȚI, 
doi prieteni. Acum nu mai 
Ne-am certat, din cauză că eu sînt sus
ținător al Iul F.C. Galați, iar el al Poli
tehnicii Galați", tmpăcațl-vă ! De altfel, 
uitațl-vă în clasament : văd că vă îm
pacă pe amîndoi... Politehnica 
fiindcă îmi cereți să lămuresc 
versa, precizez că F.C. Galați 
tinuatoarea Oțelului Galați.

iași. Dar, o contro- 
este con-

Ilustrații : N. CLAUDIU

PRIMUL MECI... 3 4 PRIMUL MECI-,

PRINTRE AȘII RACHETEI
• Flegmaticul Smith și exuberantul \astase • Emerson
dă sfaturi • Discoteca lui Connors • Gimeno face

caricaturi, iar Okker comentează

prieten, nici o bucurie șl, mal ales, nici o spe
ranță. Singurul său refugiu rămtne cinematograful, 
duminica. Tolănit in ultimul rtnd de bând, cu biletul de doi franci in buzunar șl clnca pungi 
de „chaudes marrons". uriașul ronțăie și se bu
cură ca un copil, văzînd filmul de cite trei-patru 
ori, la rtnd. Apoi, se culcă fericit, lnghesutndu-se 
în patul strimt ș1 Sărăcăcios, visind haine ele
gante ,,de comandă" șl ospețe pantagrue'.ioe.Dar visul se sflrșește. brutal, lunea la cinci di
mineața, cînd vocea răgușită de băutură a lui 
Novell) 11 tace să sară din pat :— Scoală, puturosule. și treci la treabă, că altfel 
eră pi de foame I. .Intr-o zi de vară a anului 1924, un om se oprește lingă uriașul care tocmai saltă cu ușu
rință pe umeri un tub de canalizare Necunoscu
tul îl cercetează cu privirea citeva clipe. îi evaluează statura hereuieană. șl dlndu-șl pălăria de 
pai pe ceafă, i se adresează :— Ascultă, volnicosule. ai vrea să cîștigi într-o 
seară 25 de franci ?

— Bineînțeles, monsieur — răspunde Primo SI ce-ar trebui sâ tac pentru banii aceștia 7 Aveți 
ceva de cărat ?— Da. zimbește trecătorul. De cărat.,.. Tre
buie să cari niște pumni cuiva...— Nu-nțeleg, mormătie descumpănit uriașul. Cum, 
adică 7— E vorba de o mică luntă. mîine seară. la
Chateauroux t

— O bătaie î— Nu bătaie... O luptă, o luptă sportivă. Te vel 
întrece cu un alt volnic cam tot pe calapodul tău.

— Să mă.. bat t— Da Să te bați cu cineva.
— Dar... dar de ce ?, bîlgule Camera. Nu ml-a 

făcut nimic. De ce să mă bat JOmul Izbucnește într-un hohot 4e rfs șl se în-

depărtează în culmea veseliei A doua zi va veni 
să-l la pe ..novice- cu mașina, explicindu-1 pe 
drum ce are de făcut pentru cei is de trand I

Astfel, Primo Camera se trezește pentru prima oară într-un ring, cu niște mănuși enorme iu 
inimi, privind buimăcit mulțimea amuzată, care 
dornică sâ petreacă, aplaudă șl fluieră... In celă
lalt colț, se toiește o altă nam â. care caută să-și 
dea aere. Apoi, un grăsan bondoc, cu o chelie 
lucioasă. Izbește într-un gong și cel doi vlăjgani 
încep să-și care pumni orbește... Primo lovește 
de citeva ori prin aer. se descumpănește. primește 
un pumn în gură și deodată simte un gust sărat 
pe buze, un gust cu care se va obișnui, treptat, 
treptat... Din buza sfirtecatâ U curge singe.. Se 
linge cu limba pe buze, ca o fiară care a devorat prăda, primește alte lovituri in brațele pe care le-a 
ridicat instinctiv, dar nu se sinchisește de nimic. Manevrează pumnii mai departe, așa cum se pri
cepe. stingaci și greoi, și, deodată, se pome
nește cu încă o lovitură fși dă seama că a fost 
plesnit peste nas și că și acolo singele a erupt ca dtntr-o fintlnă. Dat tot nu se sperie, așa cum nu 
se va sneria nici mai tîrzlu. cînd lovituri de cio
can îi vor turti nasul, ti sparge pomeții, șl-i vor 
deschide arcada......Acum, gongul anunță sfîrșltul primelor trei mi
nute de luptă.. Primo se prăbușește pe un scaun 
In colțul ringului șl-1 vede pe un bătrînel cum 
îl șterge singele de pe fațăv bolborosind intr-una :

— Bravo, ești curajos.. O să-l bați, n-avea gri
jă... O să-l faci turtă, ascultă-mă ce-ți spun eu I...

Primo respiră greoi, se simte Istovit ca după un 
drum lung, dar rînjește fericit, socotind cîte ocale 
de carne va cumpăra mîine cu cel 25 de franci 
promiși de organizator...

George MIHALACHE
Fragment din lucrarea „Uriașul ringului" (viața 

lui Primo Camera),

Există realmente o famdie a tor
sului, în care jucătorii sîr.t acversaft 
doar de o parte și de a.ta a friteruL, 
atunci cînd arbitrul din scaun acuftțâ 
„ready". In cele mai multe 1—-.: ale 
anului, ei își poartă sacul de echipa
ment și rachetele dintr-o capitală în 
alta, colindînd marile orașe ale g’.b- 
bului. Locuiesc la același hotel, mă- 
nîncă împreună și frecventează ace
leași dancingcluburi. Obiceiurile lor. 
pasiunile, converg adesea spre un 
numitor comun. Un ochi atent insă 
poate distinge și caracteristici spe
ciale, la fiecare dintre acești globe
trotters. Aveam să ne dăm seama de 
acest lucru, cu orilejul recentului 
turneu open de la Stockholm, din cir
cuitul F.I.L.T.

Stan Smith își poartă peste tot 
aerul senioral ; răspunde cric;- :, 
amatyl, dar sobru. Nici o singură 
mișcare de prisos. Se antrenează in 
fiecare dimineață și nu asistă 
dată în tribună, la meciurile adver
sarilor săi. Ilie Năstase se situează 
la polul opus. E „argint viu". Ba 
vezi într-un colț semnînd autografe, 
ba în altă parte a arenei îmbrățișir.d 
0 admiratoare, la rugămintea u~._i 
foto-reporter. în clipa următoare îl 
întîlnești la clubul jucătorilor ținin- 
du-se de șotii. Conferințele sale de 
presă sînt un deliciu. Ziariștii se a- 
muză de spontaneitatea și verva lui 
Iliuță și se despart de el cu același > 
„ne vedem mîine" 1

Dacă neozeelandezul Ony Paruz 
este recordmanul participărilor la 
concursurile F.I.L.T. (27 din._ 27),

Roj Emerson, la cei 36 
de aai. este decanul de virstă al cir- 
tfiJflnL Extrem de volubil și priete- 
■M. el se poartă ca un adevărat pă- 
rinte ca mai tinerii să! colegi, prin
tre care as* clțiva favoriți. Aflînd, 
de pudâ, ca Năstase nu l-a întilnit 

: ce Drysdale, oe un teren de 
joc. Rcy nu a ezitat sa-i spună com- 

- ’ - . ' ' < ■ . ' j.-e sint punctele
' - ' -- ~s.‘.:e s.e sud-africanu-
ito. nu s-ar putea spune că sfa- 
tarile primite nu i-au fost de folos 
Iui H>e_ Mezinul Jimmy Connors 
coiaoațte toate adresele marilor dis- 
cMea din lume și își îmbogățește 
•_ : —.'.-a -a colecție, Jef
llmmriafc, care datorită tenului său 
măs’inin, pare descins parcă dintr-o 
veche familie de indieni, adoră 
western urile, iar Andres Gimeno 
face — ciad este bine dispus — cari
caturi. Pe El Shafei nu l-am întilnit 
deeft în mijlocul admiratoarelor, ex
trem de sensibil față de charme-ul 
bicodelar suedeze. Marty Riessen 
este taciturn și evită colțurile zgo
motoase. ca și Jan Nodes, care Ci
tește tet timpuL Tom Gorman, în 
schimb, participă cu volubilitate la 
glumele zilei și, la sfîrșit, împacă 
toată lumea. Să nu-1 uit, insă, pe 
Tom Okker. La un pahar de whisky, 
el comentează jocurile dovedind o 
memorie de-a dreptul prodigioasă.

Cite ceva și despre jocurile unui 
: marea lor ma

joritate,- schimburile de fflihgi (cel 
puțin pe asemenea terenuri rapide 
cu suprafețe din material plastic) se

Cea mai tînără admiratoare a lui Năstase, fata cunoscutului tenisman 
francez Pierre Darmon

rezumă la un serviciu puternic, un 
retur asemănător (dacă mai este po
sibil) și un voie (sau smash) de la 
mijlocul terenului sau de lîngă fi
leu. Există însă și excepții. Cînd joa
că Năstase. Partidele sale sînt veri
tabile show-uri, iar publicul simte 
de ce plătește 20 sau 30 de koroane. 
Nu de puține ori l-am văzut pe Ilie 
preferind k unor lovituri sobre și si
gure, lovituri de mare efect, care 
prelungesc, dublează sau triplează 
durata schimburilor. Și numai pentru 
plăcerea de a juca...

Am reținut și două momente sem

nificative pe parcursul open-ului de 
la Stockholm. în dimineața meciuri
lor semifinale (Smith—Riessen și 
Năstase—Okker) Smith l-a rugat pe 
Năstase să se antreneze împreună, și 
Ilie a răspuns „O.K.“ Iar după me
ciul cu Drysdale, care confințea suc
cesul compatriotului nostru — locul 
I în Marele premiu F.I.L.T. — ab
solut toți jucătorii prezenți în sală 
l-au îmbrățișat cu căldură pe învin
gător. Asemenea clipe nu trăiești în 
fiecare zi...

Adrian VASIUU

iparm.it
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SPORT (ÎNTR-ADEVĂR) DE MASĂ IERI, IN DIVIZIA B Cine cu cine mai are de jucat DUPĂ 11 ETAPE,

ÎNTR-O COOPERATIVĂ BUOJREȘTEANĂ
ȘTIINȚA BACĂU — 

METALUL BUCUREȘTI 1—0 (1—0)

O asociație sportivă modestă, fără 
pondere în aria sportului de per
formanță, poate ascunde un remar
cabil coeficient de eficiență. Condi
țiile existenței lui ar fi următoare
le : conducători pasionați, perseve
rență, receptivitate pe traseul in
vers — de jos în sus —, război de
clarat formalismului, bază materia
lă minimală. în perimetrul unei 
astfel de asociații, și noi am ales 
astăzi pentru a vă prezenta, aso
ciația cooperatistă „Tehnica încăl
țămintei", sportul de masă poate fi 
impulsionat în două direcții esen
țiale : cantitate reprezentativă și 
calitate în progres.

Acestei asociații, subordonată clu
bului Voința, i s-a repartizat un 
instructor tînăr și priceput. Se nu
mește Gheorghe Anca, este porta
rul echipei de handbal Voința Bucu
rești, sportiv încercat și destoinic, 
sub culorile echipei de club și 
deopotrivă, sub cele ale echipei na
ționale. Vicepreședintele cooperati
vei și responsabil cu resortul edu
cației fizice este tov. Constantin 
Ghiță. Face parte din rîndul acti
viștilor sportivi modești și harnici, 
dintre aceia care se dăruie în tă
cere, muncind, pentru o idee, res- 
pingînd emfaza și propaganda fără 
acoperire concretă. De activitatea 
sportivă a celor 640 de salariați ai 
cooperativei răspunde și secretarul 
comitetului U.T.C., Nicolae Poteui- 
chin, fotbalist cu statut de „vete-

ran“ în cadrul echipei. Alături de 
aceștia, l-am chemat și pe Alexan
dru Decu din consiliul de condu
cere al asociației, pentru a ne re
lata, cu toții, performanțele sportive 
ale acestei fruntașe în clasamentul 
(neoficial) al celor 33 de asociații 
ale clubului Voința. S-au relevat 
următoarele : din cei 640 de mem
bri cooperatori, 512 sînt membri ai 
asociației sportive. Fac adică sport 
în timpul liber, într-un procent în- 
tr-adevăr demn de subliniat.

Ramurile sportive în care se acti
vează sînt în număr de șapte : vo
lei, handbal, șah, popice, fotbal, 
atletism și tenis de masă. Baza 
Voința, cochetă și complexă, pune 
la dispoziția cooperatorilor ■ terenu
rile sale, echipament și asistență 
tehnică. Un club cu mese de ping- 
pong și șah aflat în apropierea se
diului cooperativei stă de asemenea 
la dispoziția amatorilor. Am des
prins cele mai recente performan
țe din fișele de concurs : locul 4 
în faza pe club la volei ; locul 4 
în aceeași fază la fotbal ; 1 360 de 
popice doborîte din 100 de lovituri, 
cu alte cuvine locul I la individual, 
obținut de Al. Decu în campiona
tul intern ; pe poziția a Vl-a, Gh. 
Păunescu în campionatul de tenis 
de masă ; locul 4 
3 în campionatul

Competițiile au 
laritate. Paralel
clubului Voința, mai trăiește o altă

formulă de concurs : „Cupa uceni
cilor". Ea are menirea principală 
de a face prozeliți pentru mișcarea 
sportivă în rîndul 
care deprind meseria 
operativă. Adeziunea 
din rîndul acestora 
gularitate talente 
reală. Ultimele „produse’
Dumitru Boboc și Constantin Măr
gărit, cooptați în echipa de popice 
Voința, înscrisă în campionatul re
publican.

Există și alte întreceri, ocaziona
le. spontane. Ne-a fâci 
consemnăm una dintre 
perfecționa organi 
noștri, în ’imnul v 
făcut-o : 
cu profil 
a vîrstei 
nimerit pentru 
ple argin 
tîsfacțta 
fizic.

Sîntem 
totul des 
celor de ia 
Le-am pop 
ta spațiulu 
puține niște

adolescenților 
în această co- 
este totală și 
răsar cu re- 

cu perspectivă 
: juniorii

Studenții au obținut cele două 
puncte, atit de necesare pentru ei, 
datorită plusului de dîrzenie mani
festat de-a lungul întregului joc. 
Unicul gol a fost înscris de Gro- 
saru în min. 6.

în min. 62, portarul oaspeților. 
Iorgulescu, a apărat o lovitură de 
la 11 m. 
haria. A 
Rus (Tg.

executată de fundașul Za- 
arbitrat foarte bine loan 
Mureș).

Gh. Dalban — coresp.

handbal
JUNIORII NOȘTRI

Recentele întîlniri internaționale 
susținute de reprezentativele de ju
niori și junioare ale României cu 
formațiile similare ale R.D. Germa
ne au evidențiat, dincolo de rezul
tatele înregistrate (două victorii la 
fete și două înfrîngeri la băieți), 
cîteva probleme de importanță deo
sebită pentru perspectivele eșalo
nului tînăr al handbalului nostru. 
Iată și motivul pentru care ne-am 
propus să revenim asupra evoluției 
echipelor noastre în aceste întîlniri.

La feminin, ambele partide s-au 
încheiat cu victoria reprezentativei 
române, dar într-o manieră care 
comportă discuții. Este cert că lotul 
pe care îl au la dispoziție antreno
rii Dan Bălășescu, Traian Bucova- 
lă și Doru 
număr de 
autentice 
Dintre 
Miiler. 
rea și 
evolua 
divizia
dispune de asemenea jucătoare, va
loarea generală a echipei nu poate 
primi un calificativ, mai mare de 
suficient. în compartimentul defen
siv — și în special pe extreme — 
echipa nu reușește să anihileze ac
țiunile ofensive ale adversarelor, 
primind goluri multe din poziții și 
situații care n-ar trebui să fie fruc
tificate. în această direcție, ar fi 
necesară 
propriul 
partizare 
punctele 
înaintea 
se impune găsirea grabnică a unei 
handbaliste care să joace în față, 
în sistemul 5+1 adoptat de antre
nori. O asemenea jucătoare este 
absolut necesară, iar absența ei a 
apărut pregnant în partidele cu 
echipa R.D. Germane, toate încer-

Uscatu cuprinde un mare 
jucătoare talentate, cu 
posibilități de afirmare, 
amintim pe Marioaraele

Georgeta Vasile. Rița Flo- 
Filofteia Stroe. toate putînd 
oricînd într-o formație de 
A. Dar, cu toate că lotul

o mai mare mobilitate pe 
semicerc, o mai bună re- 
a forțelor în funcție de 
forte ale echipei adverse, 
tuturor acestor deziderate.

La Constanța
„CUPA U.G.S.R."

LA JUNIORI
La Constanța va avea loc o nouă 

competiție de box rezervată junio
rilor. în organizarea Consiliului mu
nicipal al sindicatelor se va desfă
șura, între 23 și 26 noiembrie, 
„Cupa U.G.S.R.” pentru juniori la 
care vor participa cei mai tineri și 
valoroși sportivi din asociațiile și 
cluburile sindicale din țară. între
cerea are ca scop depistarea ele
mentelor susceptibile de progres și 
pregătirea lor pentru marile com
petiții.

0Undek 
mergem

Stadionul „23 Au- 
14.30 : Sportul stu- 
Rapid (divizia A), 
Dinamo — Steaua 
stadionul Politeh-

FOTBAL, 
gust", ora 
dențesc — 
ora 16,30 : 
(divizia A) ;
nica, ora 10 : Sportul studențesc
— Rapid (tineret-rezerve) ; sta
dionul Dinamo, ora 9 : Dinamo
— Steaua (tineret-rezerve) ; 
stadionul Progresul, ora 11 : Pro
gresul București — Gloria Bu
zău (divizia B).

SCRIMĂ. Sala Floreasca II, ora
8,30 : întreceri în cadrul campio
natului de calificare în divizia B

ȘAH. Aula I.P.G.G., ora 9 : 
partidele întrerupte ; ora 16 : 
runda a IIt-a din cadrul finalei 
campionatului masculin de șah.

VOLEI. Sala Giulești,
ora
(m,
(m, 
cea 
ora
(f, A), Dinamo — Farul (f, A) ; 
sala Institutul Pedagogic, de la 
ora 9 : „U" București — „U‘‘ Ti
mișoara (f, A), A.S.E. București 
— Spar.tac București (f, B) ; sala 
Progresul, de la ora 11 : Progre
sul — „U“ Tași (f, B) ; Viitorul 
București — Dacia Pitești (f. B).

de la 
8.30 : Aurora — Medicina 
B), Rapid — Viitorul Bacău 
A), Locomotiva — Delta Tul- 
(m, B) : sala Dinamo, de la 
9 : Medicina — C.S.M. Sibiu

A

in Divizia A la fotbal
Lupta în 

se menține 
rent de 
tuate (e vorba de sectoarele clasa
mentului, desigur), sînt despărțite 
de punctaje minime, astfel că pot 
spera oricînd, prin rezultatele lor 
și jocul celorlalte rezultate; să o- 
cupe locuri mai bune. Ce șanse au 
ele — asta se poate deduce din pro- 

ultimelor etape. Iată cu cine 
mai au de 
.srsa turuâui

l

clasamentul Diviziei A 
strinsă. Echipele, indife- 

sectoarele in care sînt si

jucat pînă la înche-

CIFRELE

la handbal; locul 
de șah. ,
amploare și regu- 
cu campionatele

După dubla intilnire cu reprezentativele

VORBESC...
o S-au înscris doar 12 goluri, to

talul lor ajungînd la 218. Media pe 
etapă a scăzut : 19,81.

• în această etapă, oaspeții au 
obținut 4 puncte. Pînă în prezent, 
din cele 88 de partide 58 au revenit 
gazdelor, 20 s-au terminat la egali
tate, iar în 10 victoria a fbst de 
partea oaspeților.

• Ciupitu (Petrolul) a marcat al 
doilea autogol al campionatului (pri
mul a fost „opera" lui Ghirca, în 
etapa a doua).

e Cronicarii ziarului nostru au a- 
cordat celor 8 arbitri, care au con
dus partidele etapei de miercuri, 37 
de stele (record eg^at, Ia fel ca în 
etapele a 7-a și a 8-a) 5 au primit 
cîte cinci stele, iar 3 cite patru.

• La meciurile acestei etape au 
asistat aproximativ 96 ooo de spec
tatori. Cei mai mulți — 30 009 au 
fost prezenți in tribunele stadionu
lui „23 August" din Bueurești, iar 
cei mai puțini — 4 000 — au urmă’ 
rit partida Jiul — S. C. Bacău.

• Clasamentul orașelor, pe baza
mediei de spectatori, după 11 etape, 
arată astfel : 1. CRAIOVA 20 000 ; 
2. București 15 263 ; 3. Ploiești
13 500 ; 4. Reșița 12 500 ; 5. Tg. Mu
reș 12 400 ; 6. Constanța 12 000 ;
7. Bacău 10 800 ; 8. Pitești 10 600 ; 
9. Brașov 10 333; 10. Arad 9 333 ;
11. Cluj 8 136 ; 12. Petroșani 4 750.

• Situația în „Trofeul Petschov-
schi", după 11 etape este următoa
rea : 1. PLOIEȘTI 
9,20 ; 3. Cluj 9,18 ; 
5. Arad 8,83 ; 6.
7. Petroșani 8,50 ; 
și Tg. Mureș 8,40 ; 
ll.Brașov 7,66 ; 12. Craiova 6,40.

„V“ CRAIOVA: Petrolul (a),
C.S.M. (d), U.T.A. (a), C.F.R. (d)

C.F.R. : Sport Club (d) — joc a- 
mînat —, F. C. Argeș (a), Sp. stu
dențesc (d), „U“ Craiova (a)

SPORT CLUB : C.F.R. (a) — joc 
amînat —, St. roșu (d), Dinamo (a), 
Rapid (d)

U.T.A. : Farul (d). Steaua (a), „U“ 
Craiova (d), „U“ Cluj (a)

FARUL: U.T.A. (a), Jiul (d), 
CJS.M. (a), Dinamo (d)

RAPID : Sp. studențesc (a). A.S.A. 
(a), F. C. Argeș (d), Sport Club

F. C. ARGF^ : Jiul (a), C.F.R. 
Rapid (a), C.S.M. (d)

AJS.A. : St. roșu (a), Rapid
Jiul (a), Petrolul (d)

„U“ CLUJ : C.S.M. (a), Dinamo 
(d), St. roșu (a), U.T.A. (d)

C.S.M. : ,.U“ Cluj (d). „U“ Cra
iova (a), Farul (d), F. C. Argeș (a)

SP. STUDENȚESC : Rapid (a), Pe
trolul (d), C.F.R. (a), Jiul (d).

(a)
(d).METALUL

(a),

Cluj

de

(d),
(d),

JIUL : F. C. Argeș (d). Farul 
AS.A. (d), Sp. studențesc (a)

PETROLUL : ,.U" Craiova (d), Sp. 
studențesc (a), Steaua (d), A.S.A. (a)

STEAGUL 
Sport Club 
Steaua (a)

PLOPENI — DELTA TULCEA 
2—0 (2—C)

STEAL A :
Petrolul (a),

DINAMO : Steaua (a), „U“ 
(a), Sport Club (d), Farul (a)

Dinamo (a). U.T.A.
St. roșu (d)

ROȘU: A.S.A.
(a), „U“ Cluj

(d),

care se

bE.GR.-D

URECHEAȚII ÎN PERICOL

acator:

tru că — după ultimele vești primite 
— rezultă că în capitala Iugoslaviei 
și-au anunțat sosirea și, deci, vor fi 
prezenți în tribune aproape 10.000 
suporteri ai echipei Greciei.

La expoziția de materiale sportive 
deschisă recent la Koln, exponatul 
denumit „Cometa“ s-a bucurat de o

beată imensă, în realitate o camioneta fest 
t prilej Foto ■ TASS

jnviziși că nu am cnsK
? realijțările spor- ve a
„Tehnica încălțâmi:
Lari za t. numai, in li mi-

mi r
oarner. ; fac

alizată în prima repri- 
etalurgiștti au înscris 

numai 4 minute.
30, din 11 m) și 

34). A condus satisfă- 
ru Ghețu (București).

lon Tănâsescu — coresp.

UN DUBLU

POT Șl TREBUIE SĂ JOACE MAI BINE
de profesorul Bălășes- 

se cu eșecuri.
cările făcute 
cu soldîndu-:

Trecînd la potențialul formație: 
în atac, ăm remarcat o ser.^sâ în
viorare a jocului pe extreme, unde 
au fost țesute citeva faze de mare 
finețe, încununate nu o dată cu 
goluri spectaculoase. încă nesa^»- 
făcătoare ni s-a părut frecvența și 
eficiența aruncărilor de la 9 m. des. 
— în treacăt fie spus — jucătoare
le de pe aceste posturi dispun de 
calități și resurse excelente. Un al: 
lucru interesant de reținut este 
graba — deseori ne justificată — de 
a finaliza, irosindu-se în acest fel 
ocazii numeroase de majorare a 
scorului. în sfirșit, problema con
traatacului, rezolvată și ea numai 
pe jumătate, trebuie să constituie 
altă preocupare majoră in antre
namentele viitoare.

Echipa noastră masculină a su
ferit două înfrîngeri — e drept, la 
scoruri onorabile — dar jocul pres
tat de juniorii români a fost cu 
mult sub posibilitățile lor. în pofi
da fizicului impresionant, jucătorii 
noștri s-au dovedit a fi neașteptat 
de fragili, lipsiți de forță și de re
zistență, ceea ce a făcut să fie net 
dominați de oaspeți. Cu excepția 
portarului Pînzaru (care ar trebui 
preferat ca titular lui Tamaș) nu

(d).

CANOTAJ ȘI SEZONUL RECE
ESTE O ETAPA IMPORTANTA

Interviu cu antrenorul federal, prof. Victor Mociaoi
Odată cu 

canotajul a 
retrăgindu-se în liniștea sălilor de 
forță și la bacuri, în timp ce am- 
barcațiile cu forme svelte au fest 
așezate pentru hiberna: tn raste.e.e 
hangarelor. Pentru toți canotorii a 
început, ca în fiecare an, lunga pe
rioadă a antrenamentelor intense, a 
luptei cu halterele și extensoarele.

Pregătirea aceasta de iarnă. de o 
importanță foarte mare pentru fie
care canotor, se cere făcută cit mai 
minuțios și mai rațional, după prin
cipii metodice bine definite. Iată de 
ce am considerat interesant să m- 
licităm antrenorului federal pr-f. 
Victor Mociani. un interviu pe .e- 
ma pregătirii canotorilor in aooum- 
purile reci.

— Cînd începe, de fapt, sezonul 
rece pentru canotori ’

— Practic nu există niște dale 
precise, totul fiind in funcție do 
condițiile atmosferice; dacă timpul 
permite, antrenamentele pot eon Li-

IN

sosirea timpului rece, 
părăsit pistele de apă.
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IDEALUL turiștilor este de a vizita turnul din Pisa 
Idealul tuturor', este un aspirator „IDEAL"

IDEAL, poate fi utilizat și pentru pulverizarea 
lichidelor oeinflamabile
IDEAL, aro un consum redus de energie elcc- 
frică (15 bani pe oră)
IDEAL — preț de vinzare S00 lei. poate fi cum
părat Si cu plata în rate lunare

• * ♦ • • « e a • v •

ZIARISTUL MLADENOV 
ANTRENOR FEDERAL

■Grecia, pro- 
in prelimi- 

pasionant 
veleități 

în același 
t un duel 

tribune, pen-

Victoria netă cu 3—0 asupra Irlan
dei de Nord, în preliminariile C.M., 
a redat în mare parte jucătorilor 
bulgari încrederea in posibilitățile lor 
de calificare. Acest succes a fost cu 
atît mai mult apreciat cu cît repre
zentativa l-a realizat cu o echipă 
care a cuprins mulți fotbaliști tineri. 
Printre ei, doi debutanți și alți 4 
cu doar 2—3 jocuri internaționale Ia 
activ. Cel care a reușit acest lucru 
este succesorul lui V. Spasov (în pre
zent antrenor în Cipru) la cîrma e- 
chipei naționale — Hristo Mladenov. 
Noul „coach“ bulgar este absolvent 
ai Institutului de educație fizică din 
Budapesta, dar, în același timp, s-a 
făcut cunoscut și ca ziarist; articolele 
sale de specialitate l-au consacrat în 
rîndul comentatorilor sportivi.

RECORD BELGIAN

întărirea peste măsură a apărări
lor, paralel cu scăderea eficacității 
liniilor de atac, preocupă In cea mai 
mare măsură pe tehnicienii fotbalu
lui belgian și pe conducătorii de clu
buri. Cei mai interesați par a fi ul
timii, deoarece, ca urmare a redu
cerii numărului de spectatori, s-au 
înregistrat scăderi la încasări. Un stu
diu recent făcut de ziaristul Rene 
Marien de la „Gazet van Antwerpen", 
un studiu ce are la bază primele cinci 
etape din ultimele cinci ediții ale 
campionatului belgian, demonstrează 
că eficacitatea a scăzut la jumătate. 
Socotiți și dv: în 1968—1969, în pri
mele cinci etape au fost înscrise 135 
de goluri; anul următor — 117; apoi 
103, 99 In toamna trecută și numai 
74 în primele cinci etape din campi
onatul în curs. Se spune că și nu
mărul de spectatori a scăzut în Bel
gia proporțional cu numărul golu
rilor.

CHARLY DIN JOHANNESBURG
al Bundesligii, 
fost amestecat 
al fotbalului 
a și fost sus- 

din

PREGĂTIRE
complexe de exercițiixeratii

ea haltere, ta circuit sau cu inter
vale. |iai*4a-se cant, bineînțeles, de 
pxr.irelari’.ifile sportivilor, de vîrsta 
și de stadiul lor de antrenament, 
ta pciviuța pregătirii la bac — con
siderări de foarte mulți antrenori 
drept cea mai nimerita in sezonul 
rece — cred că lucrurile trebuie 
puțin revnmte. bacul avind avan
tajele dar și dezavantajele sale. Să 
explic. msĂ, despre ce e vorba. 
Mpsavea de vislire la bac este sen- 
1*3 diferită de cea obișnuită, prin 
faptul că in timp ce pe lac trece
rea videi prin apă durează cîteva 
tracțiuni de secundă, la bac același 
Monacal se prelungește pînă la a- 
prexiMativ doaâ secunde. Lucrul a- 
cesta dace la pierderea unei de- 
prtnderi ți La formarea alteia, care 
se coasolidează serios pe toată pe
rioada ieraQ. trecerea la vîslitul în 
aer liber neeesitind apoi o perioadă 
de corectare a noii 
așa. după cinci luni 
bac. sini sacrificate 
antrenament pentru ______
eu apa. în plus, bacul crează dese
ori și rperiilivirr t de vislire pe o 
riacâră parte, care ridică alte pro
bleme antrenorilor.

— Considerați, deci, că antrena
mentele la bac trebuie abandonate 
sau planificate mai rațional ?

mare afluență de curioși. E vorba de 
o minge de fotbal confecționată din 
piele de iepure, cu blana pe dinafară! 
Deși arată foarte frumos, respectivul 
balon nu a reușit să convingă de uti
litate, mai ales în condițiile unui 
meci disputat pe ploaie și noroi. To
tuși, fabricanții spun că o asemenea 
minge are o durabilitate mai mare 
decît cele obișnuite, fiind mult mai 
ușoară la jocul cu capul.

Fostul „copil teribil" 
Charly Dorfel, care a 
în cunoscutul scandal 
vest-german (de altfel, 
pendat pe viață de federația
R.F.G.) și-a găsit în cele din urmă 
locul unde poate juca în continuare, 
liniștit, fotbal: în Africa de Sud, a- 
dică acolo unde, după cum se vede, 
cei care îl plătesc sînt mulțumiți cu 
faptul că echipa („Highlands Powers") 
are un jucător a cărui valoare poate 
atrage ceva mai mulți spectatori. O- 
mul și moralitatea sa dubioasă nu 
contează...

Campionatele individuale
AU ÎNCEPUT JOCURILE DECISIVE

deprinderi. Și 
de pregătire la 
două luni de 
reacomodarea

MANGALIA NORD, 18 (prin tele
fon, de la trimisul nostru).

Capricioase, pline de neprevăzut, 
așa pot fi caracterizate întrecerile 
desfășurate pînă în prezent, pentru 
desemnarea campionilor pe anul 1972. 
Pistele pretențioase ale sălii din sta
țiunea Neptun au triat pe concurenți 
după valoarea și pregătirile efectuate, 
aruneînd fără milă în partea a 
doua a clasamentelor o serie din
tre favoriții probelor.

Cea mai mare surpriză a produs-o 
dubla campioană mondială, bucureș- 
teanca Elena Trandafir, care — evo- 
luînd inexplicabil de nesigur în pri
ma manșă — s-a clasat pe ultimul 
loc cu 367 p.d., iar după a doua 
rundă a totalizat 770 p.d., rezultat 
care, probabil, nu îi va permite să

între în primele 10 locuri ale clasa
mentului final ! De asemenea, bucu- 
reșteanca Cornelia Petrușcă, ploieș
teanul Dumitru C. Dumitru și alți 
favoriți au fost scoși din lupta pen
tru locurile fruntașe.

La ora cînd telefonez, intră pe 
pistă principalii candidați la tricou
rile de campioni. In confruntarea fe
telor, cele mai mari șanse le au II- 
dico Grozăvescu (Reșița), Livia Răs- 
tăman (Brașov) și Cornelia Grecescu 
(București), iar la băieți, gălățeanul 
Iile Băiaț clujeanul Iuliu Bice, cîm- 
pineanul Petre Purje șl ploieșteanul 
Gheorghe Silvestru, se anunță a fi 
cei mai îndreptățiți la obținerea tit
lului.

Toma RABȘAN

9,33 ; 2. Bacău
4. Pitești 9,00 ; 

București 8,54 ; 
8—9. Constanța 
10. Reșița 8,16 î

KURT GOHN: „NE PREGĂTIM 
INTENS, PE ZĂPADĂ, 

LA POIANA BRASOV"!
O „premieră" plăcută pe pîrtiile 

de la Poiana Brașov i zăpada că
zută la sfîrșitul lunii octombrie (') 
se menține, încă, pe porțiunea su
perioară a Kantzer-ului. Așa că nu 
se putea prilej mai potrivit pen
tru schiorii noștri fruntași de a-și 
începe pregătirile specifice. Un bun 
prilej și pentru noi de a-1 aborda 
pe antrenorul lotului nostru re
prezentativ și al clubului Dinamo 
Brașov, Kurt Gohn, pentru a afla 
noutăți despre actualul stadiu de 
pregătire a băieților de care se 
ocupă.

— Sîntem extrem de mulțumiți, 
cu toții, de această șansă — unică 
în ultimii 10—12 ani — ne-a spus 
interlocutorul — de a trece atît 
de devreme la pregătirea specifi
că. Cu siguranță, faptul va avea 
consecințe favorabile asupra nive
lului valoric al schiorilor noștri 
și — implicit —. asupra prezenței 
lor, a celor mai buni dintre ei, 
la confruntările internaționale din 
acest sezon.

— în ce moment al pregătirii 
eșalonate pe întregul sezon a apă
rut aceastj

— Exact 
tunci cînd 
nașe etapa 
fizică generală pe uscat, 
mărirea rezistenței în 
efort, a forței, a îndemînării, sau 
pentru ascuțirea^ reflexelor.

— Cum a fost structurată peri
oada de reacomodare cu zăpada ?

— Timp de trei zile, băieții au 
schiat _ liber, s-au jucat, ca să zic 
așa, fără să uite, însă, și de anu
mite elemente pe care, de comun 
acord, le-am stabilit ca fiind de
ficitare. Apoi, pe porțiunea sud<"- 
rioară a Pîrtiei Lupului, iar acum 
pe Kantzer, am trecut la lucrul 
pe traseu, cu aranjamente și mix
turi de porți diferite ca dificul
tate.

— Cum se prezintă pîrtiile din 
Poiană Ia

— Sînt 
S-a lucrat 
această vară. Există multa pietre, 
a crescut lăstărișul; au apărut șan
țuri lăsate de scurgerea apelor, 
după ploi. Aceste impedimente, 
care r.e pun probleme mari și inutile, 
ar trebui rezolvate de urgență. In 
rest, aș dori să menționez marele 
ajutor primit de la Gh. Frățilă, 
directorul mijloacelor de tracțiuni» 
din stațiune.

Așadar, schiorii noștri au intrat 
din plin în lucrul pe zăpadă, pro- 
fitînd de fiecare clipă a zilei.

Radu T1MOFTE

șansă ?
cînd trebuia, adică a- 
consider că se termi- 
de intensă pregătire 

pentru 
regim de

acest început de iarnă ? 
insuficient amenajate, 
foarte puțin la ele în

— Nu poate fi vorba de o re-' 
■Mgare la această latură a pregă- 
lirii de iarnă, dar cred că nu bacul 
este cd mai important punct din 
programul de antrenament. Pentru 
eaaotarfi de performanță 
trebuie «4 reprezinte — 
se iEtimplă. din păcate, 
eaxuri — principala formă 
aament ți perfecționare.
■a mijfoe auxiliar de întreținere a 
mi rării globale de canotaj. Pentru 
iaeepători. insă bacul constituie cel

a

bacul nu 
așa cum 
in multe 
de antre- 
ci numai

o

mai eficient mijloc de învățare 
mișcării.

la eonelorie. deci, ponderea in 
pregătirea de iarnă trebuie să 
albă exercițiile fizice specifice, in
tr-a gamă cit mai variată. împle
tite ca alergări și chiar cu jocuri.

In fine, aș vrea să subliniez fap
tul că performanta înaltă se obține 
in canotaj — ca și in celelalte dis
cipline. de altfel — numai prin lu
cru continuu, de-a lungul întregului 
an. fără alte pauze decît cele im
puse de problema recuperării.

Hona ALEXANDRESCU

EXCURSIILE ORGANIZATE DE
A devenit o tradiție ca Loto-Pro- 

nosport să ofere, printre multiplele 
premii, și excursii în străinătate. Așa 
se face că, de curînd, un grup de 
cîștigători ai unor asemenea premii 
au efectuat o excursie — pe cît de fru
moasă, pe atît de interesantă și in
structivă, pe itinerariul București — 
Cracovia — Katowice — Budapesta — 
București. După două ore de zbor 
într-un avion al companiei TAROM, 
ei au ajuns la Varșovia. Aici, ca de 
altfel peste tot în timpul excursiei, 
favoriții Fortunei s-au bucurat de o 
primire frumoasă și au avut posibi
litatea să vadă cele mai interesante 
monumente, muzee și locuri istorice 
de pe itinerariul lor. Astfel, la Var
șovia, au vizitat orașul vechi, fostul 
ghetou, parcul Lazienski cu palatul 
de vară, precum și casa muzeu de la 
Jelezowa Wola unde s-a născut Cho- ■ 
pin. A fost de asemenea, vizitat Pa
latul Culturii, construcție monumen
tală, de la înălțimea căruia turiștii 
români au admirat panorama orașu
lui, despre care învățătorul din Vas
lui I. Bahrm spunea:

„Parcă nici nu-ți vine să crezi că 
acest oraș, atît de distrus la sfîrșitul

GOSPODINE, NU UITAȚI!
Cu minim de efort și maximă economie

de timp puteți prepara o masă gustoasă

și variată cumpărind pui tăiafi și preambalați
de la toate unitățile și raioanele din București, 
care desfac carne și preparate din carne, (6035)

L0T0-PR0N0SP0RT
războiului, poate arăta 
— acum — atît de 
mos“.

De la Varșovia, 
plecat cu autocarul 
Cracovia, unul din 
mai vechi orașe ale 
loniei, fostă capitală a 
acestei țări, unde abundă 
monumentele de arhitec
tură veche. Aici turiștii 
au vizitat Barbakanul, 
zidul de apărare a cetă
ții medievale, castelul 
Wawel, cu celebrele sale 
colecții de tapiserii de 
Arras, catedrala și ca
voul regilor precum și 
una dintre cele mai 
vechi instituții de învăță- 
mint din Europa, univer
sitatea Jagelonă. La sa
lina de la Wielicka, au 
fost admirate miniinate 
sculpturi în sare, reali
zate cu cîteva secole în 
urmă, de minerii de aici. 
Radu Curtician, tehnici
an din Arad, Ludmila 
Flesher, asistentă medi
cală din Sibiu și 
Iuliu Manolescu 
București vorbeau 
îneîntare de piața medie
vală din centrul Cracovi
ei, înconjurată de con
strucții gotice, înălțate 
în secolele XV—XVI. în 
drum spre Katowice, a 
fost vizitat muzeul de la 
Oswiecim (fostul lagăr, 
nazist Auschwitz).

După o scurtă vizită în 
puternicul centru industrial al Po
loniei, grupul s-a îmbarcat în tren 
cu direcția Budapesta. Oboseala unei 
nopți de călătorie a fost repede ui
tată, cînd autocarul a început pere
grinările prin această capitală, peste 
podurile Dunării, spre insula Marga-

Katowice,
O amintire din Cracovia

reta, la Bastionul pescarilor, la Nep- 
stadion.

Cu acest ultim popas s-a încheiat 
călătoria în străinătate organizată de 
Loto-Pronosport pentru cîstigătorjl 
concursurilor sale.

...

Rubrică redactată 
de LOTO-PRONOSPORT



FINALA CAMPIONATULUI NAȚIONAL DE ȘAH

I
în tabâra rugbyștilor francezi u

II IfCflI DE LOGICĂ Șl DE STRATfCIE POZIȚIONALĂ
Deși nu a programat derbyuri, 

tntîlniris-, directe între candidații 
la titlu-(sau, poate, tocmai de a- 
ceea...) runda inaugurală a cam
pionatului național de șah a fost 
vie, animată, dînd naștere la o 
luptg. foarte interesantă. Chiar și 
în cele trei partide încheiate la 
egalitate, remiza a fost consem
nată _ după ce toate posibilitățile 
poziției fusesră epuizate.

Prinia«surpriză a furnizat-o proas
pătul maestru internațional Dumitru 
Ghizdavu, care a început întîlnirea 
contra lui Edgard Nacht mutînd peste 
un cîmp pionul din fața... turnului 
damei : l.a3!? Deschiderea aceasta
a utilizat-o foarte de mult maes
trul german Andersen, în meciul 
pe care l-a susținut cu americanul 
Morphy, în 1858. Astăzi ea este 
total ieșită din uz, pentru că — 
la un răspuns corect al negrului 
—■ l.a3 reprezintă doar o pierdere 
tie timp. Nacht a continuat corect, 
bineînțeles, egalînd repede pozi
ția.

Victor Ciocâltea a jucat psiho
logic împotriva lui Ervin Mozes, 
bănuiați că adversarul său — a- 
vînd gjbele — va căuta cu orice 
preț simplificările pentru a smul
ge 6 jumătate de punct. Campio
nul a aplicat-o tactică folosită des. 
de Emanuel Lasker, contra jucă
torilor mai slabi. El a intrat, de 
bună voie. într-o poziție mai slabă, 
pentru a-și atrage partenerul' in 
complicații. Acesta este, de altfel, 
elementul în care maestrul inter
național si veteranul finalelor (a 
21-a la care ia parte !) se simte cel 
mai bine. Mozes a căzut în cursă. 
iDecIanșînd la momentul oportun 
un atac vehement, Ciocâltea a ob
ținut la întrerupere o poziție ușor 
ciștigată.

Theodor Ghițescu a făcut con
tra iuj Iuliu Follert o veritabilă 
partidă-școală. Sancționînd exem
plar micile inconsecvențe din des
chidere ale sătmăreanului. el a 
jucat cu o precizie și o claritate 
pozițională care ni l-au amintit pe 
Smîslov. Această partidă deosebit 
de instructivă merită un comenta
riu.

APĂRAREA CIGORIN

Alb : Ghițescu Negru: Follert 
l.d4 <15, 2.c4 CcG (Sistem ima

ginat do faimosul maestru rus 
Mihail Cigorin, la sfîrșitul secolu
lui al 19-lea. Ideea lui urmărește 
să creeze o presiune puternică de 
figuri asupra centrului alb) 
3.Cc3 Cf6, 4,Cf3 e6 (O mutare pa
sivă. Teoria recomandă 4...Ng4

Acum nebunul negru va râmine 
nedezvoltat), 5.Ng5 Ne7, 6.e3 0—0, 
7^3 Ce8 ? (Din nou o inconsec
vență fată de principiile generale 
ale deschiderii. Dorind să schim
be nebunii, negrul abandonează 
lupta pentru centru, permițînd ad
versarului său să preia total ini
țiativa) 8.NT4 ! (Bineînțeles că 
maestrul internațional nu este dis
pus să dea nebunul său activ pe 
acela pasiv al negrului. După a- 
ceastă mutare începe o presiune 
foarte neplăcută asupra cîmpului 
„C7") 8...a6, 9.Tel Nf6 (Negrul în
cearcă să pregătească împingerea 
eliberatoare e5. Dar, pentru ea. va 
trebui să plătească un preț foarte 
mare) 10.Nd3 d.c4, ll.N:c4 (S-a
ajuns, prin intervertire de mutări, 
într-o poziție asemănătoare Cu un 
gambit al damei acceptat, în care 
calul de la c6, împiedicînd înain

tarea c5, face ca poziția neagră 
st nu aibă nici o perspectivă. 
Ghițescu conduce magistral atacul 
pozițional, dînd o scurtă, dar 

'foarte instructivă, lecție de șah) 
ll...De7, 12.Ce4 e5 (In această po
ziție este greu să i se dea negrului 
un sfat bun. Mutarea din partidă 
permite maestrului internațional să 
încheie repede și elegant ostilită
țile, dar o altă — mai eficientă — 
nu se vede. Amenințarea C:f6+, 
urmată de Ng5 și înaintarea pio
nului e este imparabilă), 13.C:f6 — 
g:f6 (For(at. După 13...C:f6 se pier
de un pion), 14.d:e5 f:e5, 15.Nh6 
Cg7, lfi.NgS (Presiunea celor doi 
nebuni este decisivă!) 16...Dd6, 
17.D:d6 c:d6. 18.Tdl Cf5. 19.g4 h6, 
2O.g:f5 h:g5, 2I.Tgl! și în această 
poziție de zugzvang total, negrul 
a cedat.

Valeriu CHIOSE

DERBYUL CIOCĂLTE A - GHIȚESCU

A DOMINAT RUNDA A ll-a
Partida centrală a rundei a Il-a 

a constituit-o întîlnirea dintre ve
chii rivali ai finalelor campionatu
lui național, maeștrii international: 
Victor Ciocâltea și Theoeor Ghițes
cu. Frincipalii pretendenti la titlu 
ai actualei ediții a întrecerii, colegi 
de club și buni prieteni s-au an
gajat intr-o luptă aprigă. După mr ri 
complicații, cu sacrificii și cor.tra- 
sacrificii, poziția s-a egalat, Cinci 
consemnată rcmiz<L

’O excelentă partidă de atac a 
ciștigat debutantul Valentin Stoica 
la tenacele si ratiratul Șerban 
Neamtu. Celelalte rezultate: Stan- 
ciu — Wolf I—Gronbers — 
Nacht. Șuba — Maoeș <: Partor — 
Bondoc, remize. Patru partide s-au

8 un ci u. cu - puncte.
Astăzi, ce lâ ora 9. pjn.ee in-

PRIMUL MECI DIN NOUL CAMPIONAT FEMININ DE BASCHET

RAPID A ÎNVINS CONSTRUCTORUL: 64-45

BOXERII DE LA STEAUA 
PARTICIPĂ LA..TURNEUL 
ARMATELOR PRIETENE"

între 20 și 26 noiembrie va avea 
loc la Frankfurt pe Oder, în R. D. 
Germană, o nouă ediție a ..Turneu
lui armatelor prietene" la box. La 
întrecere și-au anunțat participarea 
unii dintre cei mai buni pugilist! 
din Uniunea Sovietică. Ungaria, Po
lonia, Bulgaria, R. D. Germană șa. 
Clubul Steaua va deplasa la această 
competiție un lot de 11 sportivi. 
Deoarece la categoriile mijlocie mică 
și grea nu au reprezentanți, iar re
gulamentul turneului permite pre
zentarea a cite doi concurenți la 
o categorie, bucureștenii vor fi 
dublu repreze.ntați la categoriile 
cocos și mijlocie.

Echipa clubului Steaua va părăsi 
țara luni și va fi formată din ur
mătorii boxeri : Ștefan Băiatu (se- 
mimuscă), Constantin Gruiescu 
(muscă), Marian Lazăr și DinuCon- 
durat (cocoș), Aurel Dumitrescu 
(pană), Gheorghe Ciochină (semi- 
usoară), Gheorghe Pușcaș (ușoară). 
Victor Zilberman (semimijlocie), 
Alee Năstac și Gheorghe Chivăr 
(mijlocie), Marian Culineac (semi
grea). Antrenorii formației: Ion Chi- 
riac și Marcu Spacov. Ca arbitru 
va face deplasarea Victor Șchiopii.

Fază din meciul Rapid — Constructorul
Foto : S. BAKCSY

întîlnirea feminină Rapid — 
Constructorul a fost de slab ni
vel tehnic, caracterizată. in 
special, prin numeroase pase im
precise, ratări și greșeli de teh
nică. Din punct de vedere al evo
luției scorului, primele 15 minute 
au fost echilibrate. în continuare, 
baschetbalistele de la Rapid sin:, 
ceva mai insistente,- aplică presin
gul, tactică care a incomodat foar
te mult evoluția jucătoarelor de la

Constructorul Tn atari condiții ra- 
pidistele, conduse bine de Răcoriți 
și Sulimr.n. obțin victoria, pentru 
care au trebuit, însă, să se între
buințeze foarte serios. Scor final : 
64—45 (33—24). Au marcat : Su- 
linian 20, Racoviță 14. Tall 11. Ni- 
colae 11, Bohm 8, pentru Rapid, 
respectiv Gugu 16. Guranda 9. Go- 
deanu 8. Petreanu 6. Barabas 5. 
Seilert 1. Au condus bine S. Filoti 
și M. Tănăsescu.
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PREGĂTIRI FEBRILE PENTRU
MECIUL DE LA 26 NOIEMBRIE

CU ECHIPA ROMÂNIEI
BEZIERS, 18. Meciul cu România, 

care inaugurează in fiecare an se
zonul international ai primei echipe 
de rugby a Franței, a preocupat in
tens pe selecționeri. Firește, justifi
cat .Fiindcă nu a fost prea ușor sâ se 
găsească cel mai bun XV. în mă
sură să treacă nu numai peste exa
menul de la Constanța, ci să facă 
față, in continuare, unei suite de 

tidele cu puternicul 
Zeelande. care va in- 
:umeu pe continent și.-

după aceea, meciurile din cadrul 
Turneului o

team al N 
treprinde i

uni.

★

amintit mai sus. meciul 
taața face obiectul unor 
ite ale specialiștilor și se 
centrul interesului pre- 

elui pubbc francez. In- 
lercur.le sportive oficiale 
îndeaproape turneul se- 

rxMnâne in Anglia, după 
at cunoștință de infrin- 
jnilor români acasă. în 

fata reprezentativei R. F. a Germa
nie:. Dacă succesele românilor peste 
rana’::! Minerii sînt apreciate la va
loarea lor reali în schimb se con
sideră că rezultatul meciului cu 

vest-germani nu reprezintă 
accident. Sau, poate, o...

cum arr. 
de Ia Coas 
calcule 
sx*ueazâ ia

r-a—c 
u un

spo

nada !
Iată 

derația franceză de rugby a studiat 
cu toată precauția perspectivele me-" 
ciului de la 26 .iembrie. grijulie 
și în ceea ce privește selecția, dar 
și Ia capitolul pregătire.

Judecind lucrurile după ultimele 
confruntări sportive la care au fost 
supuși juca: ■■.. francezi suscepti
bili de a fi selecționați in cele două 
echipe care vor evolua în 26 noiem
brie (n.n. o formație va juca la 
București, iar a?.a. cu R.F.G., la 
H ano via) se poate vedea că ele au 
creat unele probleme selecționerilor. 
Ele n-au fost ari: de complicate la 
nivelul pachetului de înaintași, cu 
toată absența, de ultim moment, a

ți moi ie pentru care fe

CAMPIONATUL MASCULIN DE HANDBAL !GESTURI NESPORTIVE 1l (Urmare din pag. 1)

înainte de a consemna rezultatele 
finale, o nedorită remarcă : durită
țile și actele de indisciplină con
tinuă, ieri „evidențiindu-se“: Lieu 
(Dinamo București), care și-a lovit 
adversarul, Băclău (Trotușul) și Tu- 
closie („U“ Cluj) care au protestat 
la deciziile arbitrilor. Toți au fost 
sancționați cu eliminări de pe te
ren pe timp de 5 minute, în timp 
ce Speck a fost eliminat definitiv. 
Comisia de disciplină are cuvîntul.

Rezultate tehnice : Dinamo Bra
șov — Dinamo București 11—11 
(8—5), Steaua — Voința București 
28—12 (13—7), Universitatea Cluj—■ 
Trotușul 17—12 (6—4), Minaur Ba
ia Mare — Universitatea București 
15—15 (4—7), Politehnica Timișoa
ra — Independența Sibiu 16—12
(7-3).

ȘI INCIDENTE
De foarte multă vreme n-am avut 

parte • de o etapă atît de agitată in campionatul masculin de handbal, ca aceea 
consumată vineri seară în Sala sportu
rilor din Pitești. Cinci joeUTi echili
brate. o aprigă dorință de a acumu’a 
puncte, . manifestată de toate cele 
echipe participante, au făcut ca în a- ceastă rundă a întrecerii, tensiunea să 
atingă uneori puncte de maximă incan
descență. Despre cele petrecute în par
tida Universitatea București — Univer
sitatea Cluj (statistica este implacabilă: 
80 de faulturi si 9 eliminări !) am infor
mat pe cititori chiar in cronica meciului, 
răminînd datori doar cu unele amănunte 
de la jocul Steaua — independența Si
biu. încheiat,.la o oră tîrzie, practic 
inoperantă pentru a putea lămuri lucru
rile pe deplin.întîlnirea a avut o desfășurare absolut 
nescontată,- sibienii jucînd cu o ambiție 
de care, sincer vorbind, nu-i credeam 
capabili. Steaua a tot așteptat ca ela
nul adversarei sale să se stingă, evo- 
luîncl șters, sub posibilitățile lotului ue 
care dispune. în repriza secundă, cund 
încordarea nervoasă a depășit puterea 
dc stăpînire a jucătorilor, s-a produs 
acea regretabilă „explozie” din final. 
Steaua a preluat conducerea cu 15 se
cunde înainte' de sfîrșitul partidei, după

PARTIDE SPECTACULOASE IN CEA DE A DOUA ZI

REPROBABILE ’
ce egalase în min. 54. în ultimele 15 se- I 
cunde. jucătorii de la Independenta Sibiu ■ 
— cu nervii răvășiți și la capătul resur
selor lor fizice — au încercat cu disoe- I 
rare să refacă o situație ca. și comico- I 
misă. în atacul ultimei șanse. Roth » • 
fost faultat (e drept — ..tare"...) de Pc- 
pescu și, lovit, și-a pierdut controlul în- I 
cepînd să împartă, la rîndul său. pumni I 
în dreapta și stingă. O primă victimă a 
fost Gațu, după care s-a produs o b. 
culadă. ai cărei „eroi” au fost Petri și 1 
Birtalan. Rezultatul : Roth — eliminai [ 
definitiv, Popescu și Petri — pe cite 5 
minute, iar Birtalan — care se afla pc 
banca rezervelor — s-a ales cu reține
rea carnetului, urmînd să suporte și el I 
rigorile regulamentului. j

Totul — rețineți — s-a' petrecut în mi- ■ 
nu tul 60! Un incident regretabil, cu atîț 
mai mult cu cit meciul fusese pînă atunci I 
destul de „curat", cei doi arbitri. P. I Radvany și M. Grebenișan, achitîndu—e 
cu destul succes de sarcina care le re- - 
venea. IPoate că cele întimplate* atît în me; | 
ciul Steaua — Independenta Sibiu, cît și 
în cel dintre formațiile universitare, ar ■ 
trebui să dea mai mult de glndit antre- 1 
norilor și jucătorilor. Nu de alta, dar | 
partidele sînt programate la Pitești, unde 
sala argeșeană reprezintă un teren nou- |

. tru pentru toate echipele, iar „propa- I 
ganda" făcută astfel handbalului. intr-un I 
centru în care acest sport abia se dez
voltă, nu e de loc cea nimerită... I

Călin ANTONESCU

A CONCURSULUI REPUBLICAN DE TOAMNA LA LUPTE
CRAIOVA, 18 (prin telefon, de la 

trimisul nostru). Concursul republican 
de toamnă rezervat luptătorilor juni
ori de la greco-romane a continuat 
în Sala Sporturilor din localitate cu 
partidele din tururile II, III și, la 
unele categorii de greutate, chiar IV. 
Ca și în prima zi de concurs, con
fruntările tinerilor luptători au fost 
deosebit de dinamice, abundența pro
cedeelor spectaculoase fiind remarca
tă de specialiștii prezenți la Craiova. 
Și cu acest prilej se constată valoarea 
ridicată a eșalonului tînâr din disci
plina luptelor greco-romane, Echili
brul valoric și nivelul foarte bun de 
pregătire al majorității sportivilor 
stnt scoase în evidență de faptul că, 
Ia unele categorii de greutate, deși 
s-au consumat trei tururi, au mat ră
mas în concurs cite 8—9 luptători.

în cea de-a doua zi am asistat la 
partide foarte disputate, în care con- 
curenții, învingători sau învinși, au 
meritul de a fi făcut o frumoasă pro
pagandă acestui sport. De pildă. In

categoria muscă N. Gingă (București) 
și M. Neagu (Constanța) — campionul 
de juniori din acest an — au reali
zat un meci care a ținut în. picioare 
tntreaga asistență. în evidentă ascen
siune de formă, bucureșteanul a cîș- 
tigat la puncte. Un alt luptător din 
Capitală, N. Mareș (cat. cocoș), a lă
sat o frumoasă impresie în urma ce
lor trei victorii consecutive: b.p. N. 
Varga (Slatina), b.p. M. Lupu (Bra
șov), și b. tuș D. Mihuțâ (Brașov). în 
rîndul partidelor frumoase, cu ac
țiuni tehnice apreciate, se situează 
și cele furnizate de Al. Szabo (Cluj) 
— I, Vasilescu (Buzău), C. Moraru 
(Oradea) — Al. lonescu (Buc), M. 
Neagu (Constanța) — M. Florescu (Ba
cău), I. Dulică (CImpulung Muscel) 
B. Ghencea (Constanța), în care pri
mii au ieșit învingători.

Duminică vor fî desemnați cîștigă- 
torii la toate categoriile.

Mihai TRANCĂ

TROFEUL CARPÂTI
CEL MAI PUTERNIC TURNEU

AL HANDBALULUI FEMININ
ECHIPA U. R. S. S ÎȘI ÎNCEPE, LA IAȘI,

unui matador in rugby, cum este 
Claude Spanghero. In schimb, nu 
se poate spune același lucru despre 
liniile de apărare. Plecarea lui Ville- 
preux a ridicat unele semne de în
trebare. deși nu mai puțin de 5 
jucători s-au aflat în vederile selec
ționerilor : Cantoni și Cabrol de la 
Beziers, Benacloi de la Narbonne, 
Genevois de la Grenoble și Droite- 
court de la Montferrand. Ultimul 
dintre cei 5 va avea misiunea de a 
apăra buturile franceze.

In orice caz, ideea comisiei de 
selecție de a prezenta la Constanța, 
contra selecționatei României, o e- 
chipă pe scheletul celei care a efec- 
tuat turneul din vară în Australia 
(cu toate succesele repurtate, care ar

PREGĂTIREA PENTRU
Cu participarea la „Trofeul Car- 

pați", reprezentativa feminină de 
handbal a Uniunii Sovietice își în
cepe pregătirea pentru campionatul 
mondial din 1973.

După evoluțiile
în preliminariile ediției trecute a 
acestei competiții, în echipa noastră 
s-au produs unele modificări. La 
conducerea lotului a fost adus an
trenorul Igor Turcin, care pregă
tește formația Spartak Kiev — cîști- 
gătoarea Cupei campionilor euro
peni în trei ediții. Antrenorul Tur
cin este adeptul unui handbal ■ în 
viteză, combinativ, pe care îl aplică 
deosebit de consecvent în echipa sa 
de club. Avînd asemenea jucătoare 
cum sînt Turcina, Litoșenko, Bo
brusi, Sevcenko și Zaharova, echipa 
își poate acomoda jocul la orice ad
versar. Șuturile fulgerătoare ale Mă
riei Litoșenko și Lidiei Sevcenko. 
incursiunile pline de subtilitate ale

C. M. DIN IUGOSLAVIA

lipsite de succes

în echipa noastră

CORESPONDENTE SPECIALE
PENTRU Sportul

Maria Liloșcijko, Lidia Sevcenko, 
Svetlana Inșuk, Ludmila Bobrusi, 
Nadejda Lozbina, Galina Zaharova, 
Valentina Jivih, Natalia Osetinskaia, 
Anele Goncearova și Olga Polia
kova. Antrenorii echipei : Igor Tur- 

și Vladimir Kovalev.cin

A

IURI SOLOMAHIN 
redactor la „Sovetski Sport*

Moscova

MARIA WINKLER

PREDAT ȘTAFETA..

constitui o bună recomandație) nu a 
rezistat. Retragerea unora dintre ju
cători, forma mai puțin strălucită a 
altora și în fine apariția unor nume 
noi, bineînțeles elemente de certă 
valoare, a dat de lucru celor care 
răspund de alcătuirea echipei. In 
orice caz, un lucru este cert : la 
Constanța va evolua cel mai bun 
XV pe care îl poate alinia astăzi 
rugbyul francez.

★
Aici în Franța vestea că meciul 

cu România va avea loc la Con
stanța a fost primită cu multă a- 
tenție. Este evident un element care 
ține de inedit. Se lasă să se înțe
leagă. totodată, că românii sînt capa
bili să organizeze și în alte orașe 
mari, în afară de București, întîlniri 
rugbvstice de anvergură. De altfel, 
unii dintre titularii echipei Franței 
au mai jucat cu echipele lor de club 
pe litoralul Mării Negre (mă refer, 

' mai ales, la cei de la Beziers), ast
fel că pentru ei, cel puțin, condi
țiile de aclimatizare nu vor în
semna niște „necunoscute".

JEAN BOUVIER

Ludmilei Bobrusi și puterea de 
luptă a Galinei Zaharova pot pune 
orice echipă întv-o situație foarte 
dificilă. Practic, ele amenință poarta 
adversă din orice punct al tere
nului.

Despre coordonatoarea de joc a 
echipei, Zinaida Turcina, se 
cîteva cuvinte în plus. Modul subtil 
de joc, arta de a pasa coechipierei 
scăpate, fie și numai pentru o clipă, 
de sub supravegherea adversarelor, 
ca și aruncările surprinzătoare de 
la distanță, obligă toate echipele in
finite la o atenție maximă.

Actuala reprezentativă a Uniunii 
Sovietice este alcătuită, așadar, pe 
scheletul formației Spartak Kiev si 
e normal ca jocul ei să se apropie 
foarte mult de acela al echipei cam
pioane a țării. Aceleași combinații 
rapide, încheiate de cele mai multe 
ori cu șuturi neașteptate, aceleași 
intervenții sigure ale portarului, la 
toate acestea adăugîndu-se o foarte 
severă disciplină în teren, respecta
rea strictă a indicațiilor tactice date 
de antrenor.

La competiția de la Iași, selecțio
nata U.R.S.S. va deplasa următorul 
lot : Natalia Șerstiuk și Nina Soko
lova (portari) — Zinaida Turcina,

cuvin

A XXVI-a ediție a „Cursei Păcii" Fraga—Varșovia—Berlin
• întrecerea va avea 16

bo- 
șe- 
or-

Zilele trecui a avut soc, .a 
telul -Internațional- din Praga. 
dința de lucru a Comitetului de 
ganizare a .Cursei Păcii" (Praga — 
Varșovia — Berlin), care anul viitor 
se va afla la cea de a 26-a ediție.

Traseul măsoară 2 098 km. impăr- 
țiți astfel: 753 km pe teritoriul 
Cehoslovaciei 827 km pe teritoriul 
Poloniei și 518 km pe teritoriul 
R. D. Germane.

Pentru prima oară în istoria a- 
cestei competiții. în afara celor 16 
etape. .Cursa Păcii" va avea un 
prolog și un epilog. Prologul constă 
într-o etapă contra cronometru pe 
o distanță de 10 km. care se va des
fășura la Praga în ziua inaugurării 

un epilog : după sosirea 
întrecerea se va încheia 
etapă contra cronometru

cursei, și 
la Berlin, 
tot cu o 
(9 km).

E;apa contra cronometru pe dis
tanța de 10 km se va alerga în ziua 
de 9 Mai — Ziua Victoriei și va 
face parte din cadrul manifestărilor 
prilejuite de sărbătorirea 
veniment la Praga.

A doua zi, la 10 mai, 
startul în prima etapă : 
Pardubice (105 km). în , 
programul se prezintă astfel : 
mai. etapa a Il-a: Pardubice 
Brno (135 km) : 12 mai, etapa a 
III-a : Brno — 
(149 km) ; 13 
Dubnica nad 
Bystrica (170
14 mai : Banska Bystrica — Poprad

acestui e-

. se va da 
: Praga — 
continuare,

11

Dubnica nad Vahom 
mai. etapa a IV-a : 
Vahom — Banska 
km) ; etapa a V-a,

etape • Au fost invitați 
Traseul măsoară 2 098 km
(144 km). La 15 mai. va fi, la^Etary 
Smokovec. prima zi de odihnă. A 
șasea etapă va avea loc în ziua de 
16 mai : Tatranska Lomnica — Kra- 
kowia (163 km) ; etapa a Vil-a, 17 
mai : Krakowia — Kielce (119 km) ; 
etapa a VUI-a, 18 mai : Skarzysko
— Radom (concurenții vor fi trans
portați cu autobuzele de la Kielce 
la Skarzysko — 40 km) de aici ur
mînd să se desfășoare pînă la prînz, 
o etapă contra cronometru pe dis
tanța de 42 km ; etapa a IX-a, 18 
mai după amiază : Radom — Var
șovia (123 km) : etapa a X-a, 19 
mai : Rynia (cartier al Varșoviei) — 
Wloclawek (140 km) ; etapa a Xl-a, 
20 mai: Wloclawek — Poznan 170 
km) ; 21 mai : zi de odihnă 
nan, de unde concurenții 
transportați cu trenul pînă 
blin pentru a lua startul, în
22 mai. in etapa a XH-a : Lublin — 
Zgorzelec (106 km) ; etapa a XIII-a,
23 mai : Zgorzelec — Drosda (93 
km) ; etapa a XlV-a, 24 mai: 
Dresda — Halle (168 km) ; etapa a

25 mai : Halle — Potsdam
(157 km), etapa a XVI-a, 26 mai 
pînă la prînz : Potsdam — Berlin. 
(186 km), iar în seara aceleiași zile, 
va avea loc epilogul, adică cei 9 km 
contra cronometru individual care 
se va alerga în Berlin.

Locul I în etapă va primi o bo
nificație de 30 de secunde, locul II
— 20 de secunde, iar locul III —

la Poz- 
vor fi 
la Lu- 
ziua de

Au fost trimise invitații federa
țiilor de specialitate din următoa
rele țări : Algeria, Anglia, Belgia, 
Bulgaria. Danemarca, Italia. Iugo
slavia, Cuba, Franța. România. Un
garia. Norvegia, Elveția, Olanda, 
U.R.S.S., Maroc, Finlanda și bineîn
țeles celor trei țări organizatoare 
Cehoslovacia, Polonia și R. D. Ger
mană. A fost acceptată cererea fe
derației de ciclism din Australia, 
care și-a exprimat dorința de a par
ticipa cu o echipă la această în
trecere, avîndu-1 în frunte pe Kevin 
Clyde Sefton, care a cucerit medalia 
de argint la J.O. de la Miinchen.

Arbitru principal al cursei va fi 
Ceadsky (Cehoslovacia).

XV-a.

10 secunde. Sosirea concurenților se 
va 
pe

cronometra înainte de intrarea 
stadion.

ALEXANDRA NICOLAU PIERDE CU ALBELE
...dar rămine în fruntea clasamentului

SOFIA, 18 (Agerpres). — în run
da a 10-a a turneului zonal femi
nin de șah de la Pernik, maestra 
româncă Alexandra Nicolau (cu pie
sele albe) a suferit o surprinzătoare 
înfrîngere în fața șahistei poloneze 
Erenska. Gertrude Baumstark a în
trerupt partida cu daneza Hart. 
Veroczi a ciștigat la Iovanovici, 
Gheorghieva la Sikova, iar Konar- 
kowska-Sokolov a învins-o pe Tro- 
ianska. A fost consemnată remiza 
în partida Eretova — Vokralova.

In clasament continuă să con
ducă Alexandra Nicolau (România) 
cu 61 j p. urmată de Gertrude 
Baumstarck (România) 6 p (1), 
Kveta Eretova (Cehoslovacia) o': 2 
p (1), Eva Karakas (Ungaria) și Li
dia Vokralova (Cehoslovacia) 5’ j p 
ețc.

ÎN COMPETIȚIILE EUROPENE
Akademik Sofia, viitoarea adversara a dinamoviștilor bucureșteni in C C. E. la baschet

BASCHET. Masculin — C.C.E. 
(turul I): La Atena, Panathinaikos — 
Akademik Sofia 84—78 (42—36). A- 
kademic s-a calificat pentru turul 
II în care va întîlni pe Dinamo 
București: la Praga, Slavia — F.C. 
Porto 109—68 (s-a calificat Slavia); 
la Belgrad. Steaua roșie — Haarlem 
(Olanda) 107—74 (s-a calificat Steaua 
roșie î la Madrid. Real — Iprotta- 
felag Reykjavik 93—37 (s-a calificat 
Real) : la Lierre. BUS Llerre — Hon- 
ved Budapesta 92—59 (s-a calificat 
BUS Lierre); la Istanbul, I.T.U. — 
Radio Koch Viena 58—56 (s-a cali
ficat Radio Koch); la Lyon. A,S. 
Villeurbanne — Fath Union Rabat 
(Maroc) 111 -74 (s-a calificat A.S 
Villeurbanne).

Feminin — C.C.E. (turul I): La 
Gottingen, SC. Gottingen —K.F.U.M. 
Stockholm 62—49 (s-a calificat S.C. 
Gottingen): la Luxemburg. B.S.

Mersth ’— Turnford Ware (Anglia) 
75—76 (s-a calificat Turnford Ware): 
La Viena, Union Garant — Logis 
Bruxelles 69—55 (s-a calificat U- 
nion Garant). Cupa cupelor (turul f): 
la Lille, A.S.E. Lille - F.C. Porto 
67—46 (s-a calificat A.S.E. Lille).

HANDBAL. Masculin — C.C.E. 
(turul I) : La Wroclaw, Slasx — 
Oppsal Oslo 14—10 (9—6). S-a califi
cat Oppsal Oslo.

VOLEI. Masculin —• C.C.E. (turul 
I) : La Luxemburg, Aris -
Real Madrid 1-3 (-9, —7, 14. -11); 
La Istanbul, I.E.T.T. - U.S.C. Mun
ster 3—2 (6. —11, —16, 10, 7).

HOCHEI. C.C.E. (sferturi de fi
nală) : La Diisseldorf, E.G. Dussel
dorf — H.C. Tilburg (Olanda) 8--1 
(2—1, 2-0, 4—0).

TENIS DE MASA: La Budapesta
Inst. de statistică — T.K Sente 5—0.

Cu două săptămîni în urmă au 
început întrecerile campionatului 
național de handbal feminin al
R. D. Germane și iată-ne în fața 
unei prime surprize : în fruntea 
clasamentului se află la această oră 
(neînvinse) S. C. Magdeburg și Em- 
por Rostock, echipe care anul tre
cut făceau parte din al doilea e- 
șalon. Formațiile T.S.C. Berlin și
S. C. Leipzig, din rîndul cărora sînt, 
îndeobște, selecționate majoritatea 
handbalistelor din națională, figu
rează acum abia spre mijlocul 
samentului.

Poate fi vorba, cumva, de o 
turnare a valorilor in cea mai 
portantă comoetiție internă a R. D. 
Germane ? Părerea majorității teh
nicienilor înclină spre recunoașterea 
unui mai mare echilibru valoric, 
creat în majoritatea pretendentelor 
la titlu, fapt care mărește conside
rabil cota de interes a publicului. 
Totodată, antrenorii au putut con
stata progresul unor tinere jucă
toare. Situația mi se pare îmbucu
rătoare, deoarece aceasta este pe
rioada în care se pun bazele unei 
noi echipe ce va trebui să-și apere 
anul viitor, în Iugoslavia, titlul su
prem dobîndit în 1970. în Olanda

Antrenorii Hans Becker și Peter 
Kretzschmar și-au fixat pentru a- 
cest sfîrșit de an două obiective im
portante : nartiHoarn'' G
IFUL CARP Al T‘ și „CUPA SLASH," 
(luna decembrie, în Polonia). ..Sînt 
două turnee — ne-a declarat Han' 
Becker, care ne vor fe'nsi enn n 
pentru o riguroasă verificare a tu
turor jucătoarelor apte de a îm
brăca tricoul eehinei reprezentative. 
La „TROFEUL CARPAȚI". cei mai 
puternic turneu care se poate orga
niza la această oră în handbalul fe
minin mondial, vom încerca mai 
multe variante tic echipă, astfel că 
rezultatele pe care le vom obține 
vor avea o mai mică importantă".

Din echipa care a ciștigat ultima 
ediție a C. M. nu au mai fost se
lecționate Maria Winkier (care s-a 
retras din activitatea competitio- 
nală). Waltraut Kretzschmar și Bar
bel Heinz. în schimb, au fost pro
movate cîteva tinere si talentate ju
cătoare. care s-au afirmat în acest 
început de campionat. Lotul selec
ționatei R. D. Germane, care va e- 
volua la Iași, are următoarea com
ponență : Hannelore Zoper (S. C. 
Leipzig) și Eva Baideweg (Empor 
Rostock) — portari, Barbel Braun, 
Barbara Helbig, Petra Kahnt, Han
nelore Junghans (S. C. Leipzig), 
Marlon Jancker, Gabrielle Soltau, 
Erika Berndt. Ilona Andress (Em
por Rostock), Kristina Richter (T.S.C. 
Berliii), Christine Gehlhoff, Liane 
Michaelis (S. C. Magdeburg). De re
ținut, reintroducerea Marlenei Janc
ker (de la Empor Rostock), bolnavă 
în ultimii doi ani, care își va relua 
și funcția de căpitan al echipei.

MICHAEL WEICHE1T 
redactor la „Deutsches 
Sportecho" — Berlin

cla-

răs- 
im-

TELEX 9 TELEX 9 TELEX 9 TELEX
în prima zi a turneului internațional 
masculin de baschet de la Brno, forma
ția Burevestnik Baku a întrecut cu sco
rul de 81—62 (43—32) echipa locală Vaaz. 
într-o altă partidă, echipa Tehnik Brno 
a surclasat cu 111—62 (57—29) formația 
H.S.G. Leipzig.
Echipa feminină de baschet. Korona Cra
covia, aflată în turneu în Bulgaria, a ju
cat la Ruse eu o selecționată locală. 
Baschetbalistele poloneze au obținut vic
toria cu scorul de 73—41 (35—16). Din 
formația învingătoare 
votul Lodzka. care a

rația internațională. El nu mai are drep
tul să participe la viitoarele trei tntil- niri ale echipei sale, în preliminariile 
campionatului mondial. Best a fost eli
minat de ne teren de arbitrul vest-ger- man Schulenberg. cu ocazia meciului 
Irlanda de Nord — Bulgaria, disoutat la 
18 octombrie (preliminariile campionatului mondial).

s-a evidențiat pi- mareat 12 p.
de tenis, care seTurneul internațional 

desfășoară la Rotterdam în cadrul cam
pionatului mondial rezervat. jucătorilor 
profesioniști, a continuat cu disputarea 
partidelor semifinale. Olandezul 
Okker. a ieșit învingător cu 6—4. 7. fața australianului 
voritul principal al 
Tom Okker îl va Arthur Ashe, care 
seturi cu 6—3, 2—6, . „__ . __
Cox. într-una din semifinalele probei de 
dublu, perechea americană Arthur Ashe 
— Bob Lutz a dispus cu 7—6. 7—6 de 
cuplul Charles Pasarell (Porto 'Ricol _ 
Frank Froehling (S.U.A.).

Tom 
.6 în 

John Newcombe, fa- 
concursului. în finals, 
întîlni pe americanul 
l-a ' întrecut în trei 

7—5 pe englezul Mark

Turneul internațional de fotbal neutru 
juniori de Ia Monte Carlo a programat 
alte două partide. Reprezentativa Ceho
slovaciei a învins cu scorul de 3—1 (i—-A) 
formația Monaco, iar selecționatele Ita
liei și Portugaliei au terminat Ia egalitate : 1—1 (0—0).

Cunoscutul fotbalist George Best (Irlan
da de Nord) a fost suspendat de rede

Concursul internațional dc ciclocros, des
fășurat la Novara, a fost ciștigat de 
sportivul francez A.ndre Wilhem. crono
metrat ne distanța timpul de 11102:0.
cursei, campionul
Vlaeminck, a sosit pe locu.1 doi. ia 
secunde de învingător, fiind urmat 
clasament de compatrioții săi Declerca 
la 1:30 și Naert la 3:30.
în noua sală de sport din Laeken (Bel
gia). inaugurată cu acest prilej, s-a dis
putat meciul internațional amical de 
handbal dintre reprezentativele mascu
line ale Austriei și Belgiei. Mai deciși 
în atac și cu o apărare foarte sigură, 
handbaliștii austrieci au învins cu scorul de 20—11 (8—4)

de 23.500 km
Marele favorit 

belgian Roger
em al 
de
55 
m

Concursul internațional de călărie de la 
Limoges s-a încheiat cu desfășurarea 
unei probe de obstacole, în care victoria 
a revenit, în mod surprinzător, sportivu
lui belgian S Mathy, care a concurat 
pe calul ..Talisman". Unul dintre fave- rițij cursei, englezul Harvey Smith (pe 
..Summer Time"), a ocupat locul doi, 
fiind urmat de vest-gemianul Fritz t.i£- 
ges pe „Goldika". Alți doi favoriți: vest- 
germanui Alwin Schockemoehle (pe 
„The Robtier") și brazilianul Nelson 
Pessoa (pe ,,Nagir“) s-au clasat, la ega
litate, pe locul patru.

ILIE N AST ASE A CIȘTIGAT ULTIMA FINALĂ!
Aseară, la Londra, in sala de concerte 

Royal Albert Hall, special reamenajată 
pentru acest eveniment, a luat sîîrșit 
turneul internațional de tenis care în
cheie seria concursurilor pentru Marele 
Premiu—F.I.L.T. în prima finală dispu
tată. cea de simplu feminin, australian- 
ca Margaret Court și-a reeditat recentele 
victorii asupra jucătoarei engleze Vir
ginia Wade, pe care a întrecut-o cu 6—1. 
«—1.

Așteptată cu deosebit interes, finala

masculina a adus in teren pe românul 
ILIE NĂSTASE și americanul TOM GOR
MAN. După o dispută spectaculoasa, 
NASTASE a CÎȘTIGAT CU 6—4, 6—3. in 
43 de minute !

în urma acestui rezultat, ILIE NAS
TASE TERMINA DETAȘAT ÎN FRUN
TEA CLASAMENTULUI COMPETIȚIEI, 
totalizînd 659 puncte. E] este urmat de Stan Smith — 587 p, M. Orantes — 568 p, 
J. Kodes — 334 p, A. Glmeno — 319 p. 
R. Hewitt —- 263 p, J. Connors — 251 p, T. Gorman — 227 p.

SPORTIVII ROMÂNI EVOLUEAZĂ IN TURNEELE 
STUDENȚEȘTI DIN CEHOSLOVACIA

La Praga, a fneeput un turneu interna
țional d« volei masculin la care parti- 
eipi selecționate studențești din Bulga
ra. r.d. Germană, polonia, U.R.S.S. și 
Cehoslovacia. La aopastă competiție. România este reprezentată de formația 
I.E.F.S. București.

în primul Joc. voleibaliștii români l-au 
întilnlt pe cei din R.D. Germană, in fața 
cărora au pierdut eu scorul de 1—3 
(10—13. 11—15 17—15. 10—15). în celelalte 
două partide disputate s-au înregistrat

urinStnaraie reruitate : Cehoslovacia ~ 
Bulgaria 3-1 (11-1», 13—11, l»-3, 13—9)3 
U.K S.S. — Poloni* 8—1 "
19—13. 13—8).

Evolutnd in cadruî turneului 
versitar de baschet masculin

15—0,
unl- 

, de la
Bratislava, echipa Universității Cluj a 
fost învinsă de selecționata studențeas
că a Ungariei cu scorul de 74—60 (23— 
34). într-o altă partidă : Cehoslovacia 
— R, D. Germană 76—71 (35—45).

3
ECHIPELE DE TENIS DE MAS* 

ALE R. P. CHINEZE ISI 
CONTINUA TURNEUL

In continuarea turneului pe care-1 in 
treprind în Iugoslavia, selecționatele d< 
tenis de masă ale R.P. Chineze au evo
luat la Zagreb. Victoriile au fost îm
părțite: la masculin au ciștigat gazdele 
eu 5—4, iar la feminin victoria a revenit oaspetelor cu 5—3.

Rezultate tehnice înregistrate în meciul 
masculin : surbek — Su Sao 21—14, 
21—16; Stlpanclci — Van Ven-hua 17—21.20— 22; Korpa — Tiao Ven-hui 21—13, 
17—21, 15—21; Stipanciei — Su Sao 21—18,
21— 14; Surbek — Van Ven-hua 15—21, 
21-16, 21—13, Cordas - Yu Yu-ce 17—21, 
17—21, Stipanciei — Cian Li-vei 21—15. 31-11.

RECORD LA INDIANAPOLIS
Cunoscutul pilot american Bobby un- 

ser a reușit tn tentativa sa de stabilii-*’ a unui nou record al celebrului cireui’ 
de la Indianapolis. Concurînd pe o ma
șină de construcție specială. „Kag’.e- 
Offenhauser", Bobby Unser a parcurs 
un tur de circuit (4 km) cu o medie 
orară de 317,830 km. Vechiul record îi 
aparținea cu o medie orară de 317.400 
km.


