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REPORTERII NOȘTRI PE TEREN, ÎN MIJLOCUL PREOCUPĂRILOR PENTRU APLICAREA FAZA DE ZONĂ A CAMPIONATELOR

PREVEDERILOR HOTARÎRII PLENAREI C.C. AL P.C.R.DIN 28 FEBRUARIE —2 MARTIE A.C,

LA CIUMBRUD Șl BLAJ-ACTIVITATEA SPORTIVĂ 
CUNOAȘTE 0 SENSIBILĂ ÎNVIORARE

• Cind sportul face casă bună cu spiritul gospodăresc • De la Liceul agricol din Ciumbrud la Liceul pentru
industrializarea lemnului din Blaj sau distanța de la pasiune la nepăsare • In atenție -revitalizarea sportului sătesc

♦ Atletismul și voleiul nu vor fi lăsate uitării

REPUBLICANE DE BOX

Gabriel Pometcu- 
accidentat I

In patru centre provinciale au con
tinuat întrecerile fazei de zonă a 
campionatelor naționale de box ale 
seniorilor. De remarcat că la Iași, 
accidentat, Gabriel Pometcu a fost 
silit să abandoneze competiția. Iată 
citeva dintre rezultatele înregistrate 
în galele de joi :

CONSTANȚA : cat. semimuscă : R.
Cozma (C.S.M. Cluj) b.p. A. Cîmpeanu 
(Voința Buzău), A. Szigeti (A.S.A. Cluj) 
b.ab. I A. Ursulescu (Metalul Bocșa 
Română) : cat. muscă : Gh. ileana (Di
namo Buc.) b.p. Gh, Balaș (C. S. Brăila) 
— decizie eronată, Tr. Cerchia (Farul 
Constanța) b.ab. IEI prin rănirea T. 
Dinu (Dinamo Buc.).

DROBETA TH. SEVERIN: Cat. co
coș : M. Husein (Steaua) b.p. V. Ivan 
(Metalul Buc.) ; cat. semimuscă : P. 
Ganea (Constructorul Galați) b.ab. îl 
Z. Stanciu (Rapid Buc.) ; cat. pană : O. 
Amăzăroaie (Constructorul Galați) b.p. 
P. Manole (Farul Constanța).

IAȘI : cat. cocoș : Șt. Duminică (Con
structorul Galați) b.p. Al. Dobăieșu 
(A.S.A. Cluj) ; cat. ușoară : C. Hoduț 
(Rapid Buc.) b. k.o. I Gh. Vieru (Oțe
lul Galați) ; cat. semimijlocie : A. Va- 
sile (Dinamo Buc.) b.p. C. Stan (Voinț^

ARAD : cat. semimuscă : Șt. Băiatu 
(C.S.M.B.) b.ab. II C. Stăriescu (Musce
lul), Șt. Boboc (Dinamo Brașov) b.p. D. 
Rotăreanu (A.S.A. Tg. Mureș) ; cat. co
coș : V. Kiss (A.S.A. Cluj) p.p. D. Go- 
reâ (Dinamo Brașov). M. Tone (Canstr. 
Galați) b.ab. IU I. Pop (Motorul A- 
rad) : cat. pană : P. Nedelcea (C.S.M. 
Reșița) b.p. V. Marcu (I.S. Cîmpia Tur- 
zii). Gh. Ciochină (Steaua) b.p. C. A- 
grigoroaie (Nicolina Iași).

(Alte comentarii in pag. a 2-a)

Ultima zi a lunii septembrie 1973 va rămîne fără 
îndoială marcată ca o dată importantă în analele 
sportive internaționale. în stațiunea maritimă bul
gară Vama, la malul Mării Negre, se va inaugura 
Solemn, în acea zi, cel de al X-lea Congres olimpic, 
pe care mulți comentatori nu se sfiesc să-1 numească 
„Parlamentul olimpic", întrucît el reunește, în ace
eași sală, pe toți reprezentanții autorizați ai mișcă
rii sportive mondiale.

La acest congres va participa și o delegație a Co
mitetului Olimpic Român, condusă de general It. 
Marin Dragnea, președintele C.O.R. și prim-vicepre
ședinte al C.N.E.F.S. Cu acest prilej, am solicitat 
șefului delegației române un interviu, consacrat înal
tului forum sportiv internațional, care-și va desfă
șura lucrările sub flamura cu cinci inele înlănțuite, 
simboîizînd unitatea și prietenia sportivilor de pre
tutindeni.

— Congresul olimpic se ține sub deviza: 
„SPORTUL — PENTRU O LUME A PĂCII". 
Considerați că lucrările Congresului vor onora 
această deviză simbolică ?

— Mișcarea sportivă internațională este organic I*- 
gată de calea pașnică de dezvoltare a omenirii. Pa
cea este o condiție indispensabilă pentru existența 
mișcării olimpice, ca și a Jocurilor Olimpice. Prin
cipiile olimpismului zilei de mîine nu pot ti con
cepute și formulate decît plecînd de la aceste con
siderații. La peste 40 de ani de la ultimul congres 
olimpic, constatăm că educația fizică și sportul s-au 
răspîndit considerabil în întreaga lume, devenind un 
factor de mare însemnătate pentru crearea unui 
climat de înțelegere, apropiere și stimă reciprocă in 
cadrul comunității umane. Iată de ce avem toate 
motivele să nădăjduim că și Congresul de la Varna 
va contribui Ia apropierea dintre popoare, pe baza 
principiilor coexistenței pașnice, slujind ideile de 
pace și promovind educația fizică și sportul in toate 
țările de pe glob.

— Cunoscînd programul și temele de pe or
dinea de zi a Congresului de la Varna, care 
sint efectele așteptate 1

— Comitetul Olimpic Român își exprimă satisfac
ția de a participa la acest congres olimpic, pe care 
il consideră un eveniment de cea mai mare impor
tanță în viața mișcării sportive internaționale. Pre-

zența la lucrări a membrilor Comitetului Internațio
nal Olimpie, a delegaților comitetelor naționale olim
pice și ai federațiilor sportive internaționale este o 
garanție că schimbul de vederi, la un asemenea nivel 
înalt, va da neîndoios roadele așteptate, ducînd la 
definirea căilor optime de dezvoltare a sportului 
mondial și a mișcării olimpice. Delegația Comitetu
lui Olimpic Român, participantă la congres, este ani
mată de dorința sinceră și consecventă de a contri
bui Ia găsirea unor soluții și măsuri menite să asi
gure promovarea continuă a acestei interesante miș
cări sociale care este mișcarea olimpică.

— Bogata ordine de zi a Congresului impli
că tratarea unui număr mare de probleme. 
In consecință, vă rugăm să sintetizați în citeva 
cuvinte punctele de vedere pentru care va 
milita delegația română la acest Congres.

— Intervențiile noastre vor urma cursul tematicii 
generale a Congresului, care prevede abordarea cu 
precădere a trei subiecte : mișcarea olimpică modernă 
și perspectivele ei de dezvoltare ; . relațiile dintre 
C.I.O.. C.N.O. și F.I. ; imaginea viitoarelor Jocuri Olim
pice. Noi considerăm că întreaga orientare a mișcării 
olimpice trebuie să aibă la bază o concepție unitară, 
formulată intr-un document programatic care să în
globeze regulile olimpice esențiale existente, la care 
să se adauge noi precizări cu privire la țelurile miș
cării olimpice, Ia chipul și rolul sportivului în so
cietatea modernă. Firește că universalitatea mișcării 
olimpice este condiționată de reprezentarea tuturor 
țărilor globului. Noi vom pleda pentru sporirea rolu
lui comitetelor naționale olimpice, care trebuie să 
fie consultate in toate problemele importante ale 
mișcării olimpice, potrivit unei reguli adoptată de 
altfel la sesiunea C.I.O. de la Mexico, la propunerea 
Comitetului Olimpic Român. In sfirșit, printre pro
punerile menite să contribuie Ia conturarea unui 
aspect nou al lumii olimpice, vom susține pe aceea 
care cere o mai pregnantă participare a femeilor la 
mișcarea olimpică. Luind parte activ Ia dezbaterile 
largi din cadrul Congresului, sîntem convinși că la 
încheierea sa, Comitetul Internațional Olimpic va 
putea să ia decizii destinate să situeze mișcarea 
olimpică Ia nivelul cerințelor ce i se pun de către 
societatea contemporană.

Victor BANCIULESCU

DUPĂ MECIUL DE LA LEIPZIG

CE A DETERMINAT EȘECUL ECHIPEI NAȚIONALE DE FOTBAL?

Sala de sport, realizată prin eforturi proprii, asigură elevilor Liceului agricol din Ciumbrud posibilitatea de a 
avea o bogată și diversă activitate poțo • j MIHĂICA

După cele două popasuri la Teiuș 
și Aiud, ne-am continuat investigația 
în județul Alba, alegînd ca următoa
re obiective localitățile CIUMBRUD 
și BLAJ.

ATRACȚIA CIUMBRUDULUI

Opțiunea pentru această comună 
limitrofă Aiudului avea ca principa
lă explicație dorința unei confruntă
ri : cea dintre veștile primite la re
dacție — privind cotele înalte la care 
se situează activitatea de educație fi
zică și sport la Liceul agricol ce

funcționează aici — și realitățile de 
la fața locului.

Porneam, deci, către un... pom 
mult lăudat !

Infirmînd proverbul după care în 
astfel de locuri... ,,nu trebuie să 
mergi cu traista goală“, Ciumbrudul 
a satisfăcut așteptările.. Mai întîi, 
cele legate de baza materială. Compu
să din o sală de educație fizică (inge
nioasă adaptare a unor spații care 
n-au „visat" nicicînd să primească o 
asemenea destinație) cu vestiare — în 
care fiecare elev al școlii își are o 
vușetă' a lui, cu cheie personală1 — 
și o vastă platformă, care cuprinde 
un teren de handbal bituminat, o

• Lacune inadmisibile ale apărării în gruparea la zid și 
marcajul adversarilor la faze fixe • Pregătirea fizică in
suficientă, ignorarea apărării „om Ia om“ • „Decizia Iui 
Scheurer“ a surprins și pe delegații F.I.F.A. și U.E.F.A.
• Filmul unei vădite premeditări de arbitraj necorect,

care a mirat pînă și pe beneficiarii ei

VIZITA UNEI DELEGAȚII A COMITETULUI
DE ORGANIZARE A J.O. DE IARNĂ

INNSBRUCK 76
Ieri a sosit la București o dele

gație a Comitetului de organizare 
a celei de a XII-a ediții a Jocu
rilor Olimpice de iarnă — Inns- 
bruck’76.

Delegația este alcătuită din dr. 
Alois Lugger, primarul orașului 
Innsbruck și vice-președinte al Co
mitetului de organizare a JO. de 
iarnă 1976, Bertl Neumann, șeful 
de presă al JO. de iarnă de la 
Innsbruck și dr. Dietmar Kettl, re
ferent.

Oaspeții au fost primiți la sediul 
Comitetului Olimpic Român de că
tre Emil Ghibu, vicepreședinte al 
C.O.R. Cu acest prilej delegația

austriacă a făcut o prezentare a 
viitoarei Olimpiade albe din 1976 
și au fost purtate discuții privind 
aspecte generale ale organizării și 
participării la viitoarele Jocuri 
Olimpice de iarnă.

Astăzi,' la ora 12, Asociația pre
sei sportive române organizează Ia 
Casa ziariștilor o conferință de 
presă în cadrul căreia dr. Alois Lug
ger va face un expozeu asupra pre
gătirilor Olimpiadei de la Inns
bruck.

în continuare oaspeții vor vizita 
cluburi și baze sportive din Capi
tală.

pistă de 200 m, sectoare de aruncări 
și sărituri, un portic de gimnastică, 
teren de volei și de tenis („realizat 
după ultima exigență a tehnicii de 
construcție" — cum ne precizează 
ghidul nostru, profesorul de educație 
fizică Dorin Duna), baza Liceului a- 
gricol Ciumbrud răspunde atît nece
sităților didactice ale școlii, cit și 
doleanțelor elevilor înclinați spre 
handbal sau tenis, atletism sau gim
nastică, volei sau fotbal.

Dincolo de capacitatea ei — rod al 
unor strădanii ■în■-care au fost •urtgri- 
jați elevii, profesorii (noța bene : de 
toate specialitățile) și, bineînțeles, 
conducerea școlii (director : profesor 
Alexandru Mezei, director adjunct : 
prof. Ștefan Fiilbp), baza Liceului tt- 
gricol din Ciumbrud se impune o- 
chiului și prin curățenie exemplară. 
De altfel, într-un context dominat de 
flori și ademenitoare culturi de' viță 
de vie, curățenia e un cuvînt de or
dine.

Mulțumitoare a fost și confrunta
rea cu dovezile activității sportive, 
care se desfășoară aici, consemnate : 
la afișierul școlii (ce „vorbește", în 
imagini, despre varietatea și cuprin
derea activităților sportive), la ,,pa
noul de onoare" (care-i popularizea
ză pe atleții ce s-au distins în cam
pionatele județene și interjudețene — 
de remarcat că aproape jumătate din 
selecționata de atletism a județului 
Alba este compusă din elevi ai liceu
lui din Ciumbrud — ca și pe cei mai 
talentați voleibaliști și handbaliști ai 
școlii), în graficele competițiilor in
terne, care urmează să se consume în 
noul an școlar.

Dar. cea mai vie satisfacție aveam 
s-o aflăm în spusele tovarășului pro-

Nușa DEMIAN 
Emanuel FÂNTÂNEANU

(Continuare în pag. a 3-a)

Orele care s-au scurs după termi
narea jocului de la Leipzig n-au 
fost deloc ușoare, sînt sigur că 
bănuiți acest lucru, pentru grupul 
sportivilor noștri. în vreme ce ju
cătorii selecționatei R. D. Germane 
participau la o masă oferit^ în 
cinstea lor. fotbaliștii noștri, total 

abătuți, stăteau fără să scoată rf 
vorbă, în holul hotelului „Astoria". 
în vreme ce arbitrul Rudolf Șcheu- 
rer petrecea orc ffdarte' agreabile ir. 
barul aceluiași hotel, antrenorii
noștri fumau țigară după țigară.
Vreau să subliniez insă că,
aproape fără excepție, titularii c- 
chipei naționale au recunoscut
comportarea lor slabă, în ansam
blu, în orice caz sub randamentul 
pe care în mod obișnuit ei l-au 
dat in jocuri de importanța celui 
de miercuri. Cea mai francă obser
vație mi se pare aceea a lui Dobrin 
care, fără să apeleze la scuza 
accidentării suferite in prima repri
ză (fapt care a determinat efectua
rea Ia pauză, a unei injecții cu 
novocaină pentru ca piteșteanul să 
poată reintra în teren) ne declara: 
„Adversarii au jucat mai bine ca 
noi. Noi ne-am văzut foarte rar în 
meci. In ciuda randamentului 
nostru scăzut, cred că rezultatul — 
și ăsta era lucrul cel mai impor
tant in acest meci — era altul 
fără decizia părtinitoare a arbitru
lui Scheurer. Poate că, avînd 0—0 
la pauză, altfel se petreceau lu
crurile in a doua parte a întîlnirii*.

Ajungem la acest subiect foarte 
discutat, pe care și conducătorii 
tehnici ai selecționatei R. D. Ger
mane au fost obligați să-1 abordeze 
la întrebările insistente ale ziariști
lor prezenți la conferința de presa 
a lui Georg Buschner, acea lovitură

liberă indirectă dictată de Rudolf 
Scheurer cu trei minute înaintea 
pauzei. Punctul nostru de vedere, 
îl cunoașteți. E absolut necesar să 
știți și opinia observatorilor neutri 
la întîlnire, a delegaților oficiali. 
Iată-o pe cea a lui ANTOINE CHI A - 
RISSOLI, membru al Comitetului 
Executiv F.I.F.A. : „Nouă din zece 
arbitri nu ar fi dat o asemenea 
decizie. Dl. Scheurer a fost acel al 
zecelea. în orice caz. echipa Ro
mâniei a suportat greu șocul aces
tui gol venit cind jucătorii ei cre
deau că au trecut cu bine de pri
ma repriză". Celălalt personaj ofi
cial, FERDINAND SEIPELT (Aus 
tria), președintele comisiei de arbitri 
U.E.F.A., spunea : „Da, decizia a 
părut puțin obișnuită. In cintărirea 
ei, arbitrul elvețian a pus în adevăr 
toată circumspecția procedînd la o 
aplicare foarte strictă a regulamen
tului". Cum se vede, fără a o spune 
direct, probabil, din pricina postu
rilor oficiale în care se aflau inter
locutorii noștri, ambele declarații 
subliniază nota stranie a deciziei 
arbitrului elvețian. Care, miercuri 
cel puțin, ne-a arătat a fi într-o 
zi în care îl interesa foarte mult

EFtimie IONESCU

(Continuare în pag. a 3-a)

ACTI III SPORTIVE DE MASA |

FORESTIERII ARGEȘENI 
ȘÎ-AU DESEMNAT 

CAMPIONII

Tradiționala competiție de masă 
a muncitorilor forestieri s-a bucu
rat și în acest an de un deosebit 
succes. Concomitent cu serbările 
cîmpenești de la Rîușor, Domnești, 
Cumpăna și Brusturet au avut loc, 
în organizarea comitetelor sindica
le și asociațiilor sportive, întreceri 
de masă. Astfel, la Curtea de Argeș 
s-a disputat finala pe județ la cros, 
ciclism, fotbal, popice, șah, tenis 
de masă și volei.

Iată cîștigătorii : cros — Corne
lia Burcea, Ștefania Ionescu, Ș. 
Gheorghe, V. Hristache (C.P.L. Pi
tești) ; ciclism — Filofteia Apostol, 
Emilia David, Gh. Fețeanu, C. To- 
mescu (U.E.I.L. Curtea de Argeș) , 
șah — Filofteia Vîlcescu, Gh. Io
nescu, FI. Cristescu (Curtea de Ar
geș), Elena Tîlmaciu (Pitești) ; po
pice _ C.P.L. Pitești, U.E.I.L. Curtea 
de Argeș și U.E.I.L. Stîipeni , 
fotbal — C.P.L. Pitești.

F. ILIE, coresp.

FOTBALUL — PASIUNEA 
SĂTENILOR DIN ZONA 

HAȚEG

O lăudabilă inițiativă a Consi
liului orășenesc pentru educație fi
zică și sport Hațeg, care a organi
zat o competiție fotbalistică ce an
grenează și 9 echipe sătești, alaturi 
de 3 reprezentînd orașul. Pentiu 
tinerii sportivi din Silvaș, Boșorod, 
Sintămărie, Păclișa, Rîu de Mori. 
Unirea, Densuș, Gînțaga și Plopi 
este, așadar, un minunat prilej 
de a-și demonstra nu numai vir
tuțile fotbalistice, dar și de a pe
trece reconfortante clipe de destin
dere.

Celor mai buni le vor fi acor
date, de către organizatori, și fru
moase premii.

N. ZBUCHEA, coresp.

TEREN DE TENIS LA MACIN

Pasiunea pentru tenis a cuprins, 
și pe cetățenii orașului Măcin (jud. 
Tulcea). Un exemplu în acest sens 
îl constituie salariații întreprinde
rii de exploatarea și întreținerea 
lucrărilor de îmbunătățiri funciare, 
care, mobilizați de inițiativa ingi-

De azi, la poligonul Tunari
.....  —m ■ rww—w

Cei mai buni trăgători 
își dispută 

30 de titluri republicane
Unul dintre sporturile cele mai 

vechi înscrise pe programul Jocuri
lor Olimpice, tirul își are consem
nat în agenda sa autohtonă din a- 
ceste zile, o competiție deosebit de 
importantă : campionatele republi
cane de seniori și senioare, Ia ar

(Continuare In pag. a 3-a)

Printre fruntașii tirului nostru care concurează cu posibilități aprecia
bile la titlurile republicane se va afla — desigur — și maestrul emerit 

al sportului, pușcașul Nicolae Rotaru, medaliat cu bronz la J.O. 1972 
Foto : S. BAKCSY

mele cu glonț. Este vorba nu nu
mai de întrecerea care decerne 
titlurile de campioni ai țării, ci și 
de faptul că actualul concurs de 
la poligonul Tunari reprezintă și 
ultimul test însemnat din 1973, an 
premergător campionatelor mondia
le care vor avea loc în Elveția.

în asemenea condiții este firesc 
interesul cu care sînt așteptate 
confruntările celor mai buni țintași 
români, mulți dintre ei de valori 
incontestabile pe plan internațional, 
laureați ai atîtor competiții de an
vergură. în consecință, este de pre
supus că și cifrele înscrise pe ținte 
se vor situa la cote superioare.

în cele patru zile de concurs (vi
neri, sîmbătă, duminică și luni) 
trăgătoare și trăgători din secțiile 
cluburilor și asociațiilor din Capi
tală și provincie își vor disputa 
întîietatea la 15 probe pentru cele 
30 de titluri puse în joc (individual 
și pe echipe).

Campionatele debutează cu două 
probe de mare notorietate olimpi
că : armă liberă calibru redus 60 
de focuri culcat și pistol viteză — 
ambele manșe. Ziua inaugurală va 
mai cuprinde și proba de armă 
standard calibru redus 60 de focuri 
culcat femei.

întrecerile programate să înceapă 
azi, de la ora 9, vor fi precedate 
de o festivitate de deschidere (ora 
8,15).

IORDĂNESCU, cel mai activ atacant al nostru în prima repriză a 
meciului de la Leipzig, în plină acțiune

Fotografii : Paul ROMOȘAN

iN CUPA ROMÂNIEI LA HOCHEI

FAVORITELE AU ÎNVINS NU FĂRĂ UNflt [MOȚII
Rezultate tehnice : l.P.G.G. — Tîrnava Odorhei 7—3 (4—1, 0—2. 3—0),. 

au marcat : Tăbăcaru (2), Stefanov, Doboș, Mihăilescu, Rociu. Pădurarii — 
l.P.G.G., Moldovan, Deszi, V'ass — Tîrnava, au arbitrat : A. Balin L și C. Ște- 
fănescu ; Agronomia Cluj — Liceul nr. 1 Miercurea Ciuc 13—6 (2—0. 8—1, 3—5), 
au marcat: Texe (3), Otviis (3), Borsoș (2), Deneș (2). Incze (2), uorbath — 
Agronomia. Sandor (2), Peter (2), Bartales, Incze — Liceul nr. 1 Miercurea 
Ciuc; Steaua — Dunărea Galați 6—0 (4—0, 1—0. 1—0), au marcat : Gheorghiu 
(2), Bucur. Herghelegiu, Mircioiu, Szabo, au arbitrat ; C. Sgincă și M. Pres- 
neanu ; Dinamo București — S.C. Miercurea Ciuc 9—1 (2—0. 3—0. 4—1), au 
marcat : Moiș (3), Gh. Huțanu (2), V. Huțanu, Tureanu. Pană, Sgincă — Di
namo, Kedveș — S.C. Miercurea Ciuc, au arbitrat Gh. Mureșan și P. Kedveș,

podiumului : Dunărea Galați și 
S.C. Miercurea Ciuc. Apariția aces
tor întîlniri în programul competi
ției de debut a sezonului este un 
semn sigur că această primă parte 
a disputei intră într-o fază decisi
vă. cu partide ceva mai echilibrate.

Nu-i vorbă că fidelii iubitori a: 
sportului cu crosa și cu pucul nu 
au avut de ce să se plîngă, pe pla
nul spectaculozității, nici pînă a- 
cum. Pentru că — așa cum am mai 
spus-o — „Cupa României" ne-a 
furnizat la actuala ei ediție una 
dintre cele mai plăcute surprize, 
concretizată prin jocul modern, 
foarte rapid, abundent în faze de 
mare spectacol, caracteristic tuturor

Astăzi este zi de pauză, între
cerile continuă mîine după ur- 
mâtorul program : ora 9 : AGRO
NOMIA CLUJ — TÎRNAVA O- 
DORHEI; ora 11,30: l.P.G.G. — 
LICEUL NR. 1 MIERCUREA 
CIUC; ora 16: DINAMO — DU
NĂREA GALAȚI; ora 18.30: 
STEAUA — S. C. MIERCUREA 
CIUC.

Sub privirile arbitrului O. Barbu, 
ajungă la puc, printre doi jucători

Odată cu jocurile etapei de ieri, 
cea de a V-a a „Cupei României", 
această competiție numită, pe bună 
dreptate, în lumea hocheiului : a- 
vanpremiera sezonului, a început și 
suita jocurilor dintre primele patru 
clasate în trecuta ediție a campio-

Bcrbath (Agronomia), încearcă să 
de la Liceul' nr. 1 Miercurea Ciuc
natului Diviziei A. Este vorba, în 
primul 1-înd, de cele două fruntașe 
ale hocheiului nostru, echipele bucu- 
reștene Dinamo și Steaua, precum 
și de două formații provinciale, 
care în sezonul trecut și-au dispu
tat cu ardoare treapta a treia a

celor 8 echipe participante. Pe mă
sură însă ce turul întrecerii se 
apropie de sfîrșit, jocurile vor fi 
mai animate, mai interesante, totul 
culminînd cu meciurile de dumini
că, al căror „cap de afiș, este bine 
înțeles, tradiționala dispută dintre 
Dinamo și Steaua.

Să revenim, însă, la partidele de 
ieri. Etapa a început cu un cuplaj 
în „matineu", care a plăcut mai 
mult prin faptul că echipele învin
se și-au apărat cu dîrzenie și pînă 
în ultimele minute de joc șansele 
conferind întîlnirilor o notă de a- 
tractivitate în plus. în primul meci 
l.P.G.G., care pînă acum a avut 
în fată numai formații din elita 
hocheiului nostru, a realizat prima 
victorie in dauna Tîrnavei Odorhei 
(7—3) nu fără a. fi. însă, scutită de 
emoții. Bucureștenii au început me
ciul foarte siguri pe ei, imprimînd

Calin ANTONESCU

(Continuare în pag. a i-aj



Pag. a 2-a Sportul
TRIUNGHIULARUL DE LA CONSTANȚA NE-A DETERMINAT SĂ OPINĂM PENTRU

MAI MULT CREDIT INVITAȚIE
ATLEȚILOB JUKWBI

la premiere. De ce?

SAU MAI

Margiralii la uîfma ediție 

a campionatelor naționale 

pentru seniori

MULT DECÎT ATÎT?

Nr. 7547

vreme, de 
noștri în

de mai multă
pe tenismanii 
de joc specifice concursu-

LA TENIS MODERN

Nu fiindcă am practica optimis
mul cu tot dinadinsul. Nu fiindcă 
vrem să pictăm neapărat unele si
tuații în roz. Dar aceste 
campionate naționale de tenis 
ni s-au părut într-atît de 
cum 
reri, 
zi te

Poate că prea 
să măsurăm 
seara

și jucătorul în defensivă este pro
tejat. Iar tocmai aceasta contravine 
uneia din caracteristicile tenisului 
modern, care cere în primul rînd 
joc de atac. Dacă vrem ca tenis
manii noștri să progreseze, dacă ce
rem de la ei rezultate bune pe 
plan internațional — să nu uităm 
nici un moment că în străinătate 
ei vor juca numai pe terenuri ra
pide, mult mai rapide decît cele 
ale noastre.

Iată de ce apreciem ca pozitivă 
orientarea către un asemenea joc

eforturi, 
a pune 
condiții 
rilor din străinătate. Antrenamen
tele din cursul iernii, pe parchet, 
la Hunedoara sau la sala Floreas- 
ca, precum și cele pe beton în 
noua sală a complexului „23 Au
gust" au avut o influență binefă
cătoare asupra jucătorilor din lotul 
reprezentativ. Mai știm că F.R.T. 
are în perspectivă amenajarea a 5 
noi terenuri de beton, tot la „23 
August", ceea ce va fi o zestre de 
preț pentru un număr și mai mare 
de tenismani fruntași.

Asemenea inițiative trebuie con
tinuate. Dar și completate cu alte
le noi. îmbunătățirea terenurilor 
poate fi urmărită nu numai în se
zonul de iarnă, ci Și vara, atunci 
cînd se desfășoară grosul activității 
în tenis, culminînd cu campionatele 
țării.

în ce privește instruirea, soluțiile 
sînt binecunoscute. Ne vom opri a- 
supra unui singur aspect. Jucătorii 
noștri sînt, în general, deficitari la 
loviturile de serviciu și cele „de sus" 
(voie și smeci). Or, fără acestea nu 
se poate subzista azi în tenis. Să 
nu uităm că jucătorii noștri care 
s-au afirmat peste hotare, în frun
te cu Ilie Năstase și Ion Țiriac, le 
posedă într-un grad apropiat de 
perfecțiune. Cu o lovitură de ser
viciu puternică, bine executată, în
cepe acțiunea de joc, se poate ob
ține imediat inițiativa. Cu voleuri 
sau smeciuri se încheie aproxima
tiv 75 la sută din schimburile de 
mingi, într-o partidă între campioni. 
Asupra acestor procedee tehnice tre
buie concentrat, în mod special, e- 
fortul în pregătire.

Urmărihd consecvent moderniza
rea tenisului autohton, vom ajun
ge curînd la momentul cînd să 
putem pretinde, pe drept, mai mult 
jucătorilor noștri. Și mai multora...

Radu VOIA

5 atleți români nu s-au prezentat

tele de vedere, și în fruntea lor l-am 
situa pe medaliatul cu argint la C.E. 
de juniori, Gh. Megelea, căruia nU 
i-au lipsit decît 26 de cm pentru a 
arunca sulița -- în condițiile unor 
rafale de vmt repetate — la 80 de 
metri. Reșlțeanul a ratat de această 
dală tentativa sa pentru corectarea 
recordului european, dar el are mari 
Șanse de a reuși (în condiții clima
terice favorabile) la apropiata întil- 
ftire de tineret dintre echipele Ro
mâniei și R.S.F.S. Ruse programată 
Ia Kiev. Și dacă ar trebui Să subli
niem în continuare pe Cei care ne*au 
impresionat plăcut la acest triun
ghiular, alegerea noastră s-ar în
drepta tot către un junior. Este vor
ba de Nicolae Onescu, care ne-a 
cut să mâi uităm dfc absența 
Gh. Ghipu. Craioveanit! a clțtigat 
o manieră spectaculoasă cursa 
1 500 m în fața unor adversari 
dilați cu rezultate mult superioare 
și a fost Ia un pas de a repeta fi-, 
gura Ia 800 m, în fața cunoscutului 
alergător belgian II. Mignon. I-am 
recomanda însă mai mult curaj în 
abordarea curselor, mai multă iniți
ativă, pentru a nu fi nevoit să aș
tepte mereu ultima sută de metri și 
să cîștige într-un timp sub posibi
lități.

Buna comportare a celor doi ta- 
lentați juniori în concursul de la 
Constanța ne-a trezit însă și un sen
timent de regret privind lipsa de în
credere a selecționerilor față de alți 
juniori talentați, care ar fi putut 
debuta cu acest prilej, cînd echipa 
țării pornea clar favorită în fața 
celor două adversare. ȘI, astfel o 
bună ocazie de lansare a altor tineri 
atlețl cu frumoase perspective a fost 
pierdută.

De-a lungul celor două reuniuni, 
mai mulți sportivi români și-au cu
cerit dreptul de a urca pe podium. 
De la premierile făcute însă au lip
sit eîțiva dintre ei : C. Grigoraș, C. 
Anton, N. Ligor, 
Naghi. Acest act 
lipsă de politețe 
oaspeți, față de 
trădează grave 
Sîntem convinși că federația de spe
cialitate va avea 
vizavi de aceste 
eticii sportive.

Triunghiularul atletic ROMANIA- 
BELOIA-NORVEGIA găzduit în con
diții Acceptabile (pista de zgură ră
pește alergătorilor zecimi și seetinrle 
prețioase, iar sectorul de elan la 
sărituri este mult prea tare) pe sta
dionul „1 Mai" din Co’nstanța a în
cheiat practic sezonul internațional 
al primei noastre reprezentative mas
culine, După cum se știe, ea și-a a- 
dăugat în palmares dotiă noi victorii, 
dintre care mai prețioasă este cea 
asupra Norvegiei (116,5 —95,5), care 
Cie învinsese anul trecut Ia Oslo.

Performanțele spectaculoase au 
lipsit cu desăvîrșire. Mulți dintre 

.Pomponenții selecționatei noastre de 
, seniori, la capătul unui bogat sezon 

care i-a solicitat din plin, au ieșit 
din formă și fe-au fost necesare e- 
gorturi susținute pentru a se putea 
împune în fața unor adversari din 
al doilea eșalon valoric al continen

tului. Este cazul lui C. Stan, V. 
Suciu, N. Perța, Șt. I.ăzărescu. V. 
Sărucan, M. Iordan, C. Grîgoraș. si 

' alții. Care chiar dacă nu du câștigat 
(eXceptîndu-l pe Perța), au adus 
puncte prețioase.

Au fost însă și sportivi care 
Onorat evoluția lor din toate punc

fă- 
lui 
de 
de 

ere-

au

ACTUALITĂȚI DIN RUGBY
• Au luat sfîrșit meciurile 

turului competiției dotată cu 
derațlel Române de rugby", 
fee prezintă clasamentele ;

SERIA
1. Știința Petroșani
“ „U« Timișoara

C.S.M. Sibiu
Agronomia Cluj

SERIA

a. 
3.
t.

A

I

S
3
3
3

II-A

din cadrul 
„Cupa re
iata mm

3 
1
4
O

<1
1
1 
(I

ii 28-15 9
1 29—33 6
1 28—20 fi
1 18—33 3

1.
2.
3. Grivița roșie
4. fllnatto
5. Vulcan

Rulmentul BIrlad 
Politehnica lași

•) Echipa Vulcan 

meniul Bîilad.

4
4
4
4
4

3
2
2

o

o 
1 
l 
o 
o

i 
i
1
2
4

10
9
.9
8
3

fost penalizată- .... a ----- .--------------
pentru neprezentare la partida cu Rul-

’ : C. Grigoraș, 
M. Purice și I. 

de indisciplină, de 
față de sportivii 

publicul spectator, 
lipsuri educative.

SERIA A III-A

Năvodari

studențesc

4
4
4
4
4

4
3
1
1
1

o
1
3
3
3

131— 35 
fiS— 44
53— 81
42— 16
53—112

12 
10

6
6
6

un cUvînt de sptls 
manifestări străine

Adrian VASILIU

ultime 
nu 

slabe 
sugera unele pă- 
de specialiști, au
de la 
ne-am 

totul, în 
unui Ilie Năstase

Newcombe, iar televizorul care ne 
aduce in casa Forest HiUs-ul ne-o 
fi învățat rău. Uităm că actualul 
Campion al țării a trecut acolo un 
singur tur, iar aceasta a și consti
tuit un iieal Succes pentru el. Căci, 
intr-adevăr, să-l învingi pe Tom 
Edlefseri (nr. 13 american) pe ga
zonul de la West Side Tennis-Club, 
așa cum a reușit Toma Ovici, nu 
este la îndemîna, credem, partene
rilor săi de întrecere din strada 
cir. Staicovici. Prin această prismă 
trebuie privite, deocamdată, lucru
rile.

în fond, ce putem reproșa ulti
melor noastre campionate ? Adică, 
jucătorilor. Am spune, doar un 
singur lucru. Aceia câ ei se a- 
propie încă prea timid de ceea ce 
se înțelege astăzi în lume a fi te
nisul modern. Acel tenis în cure 
fiecare minge trimisă peste fileu 
este produsul unei acțiuni gîndite, 
sau se încadrează într-o schemă 
pregătită dinainte, vizîrid obținerea 
unei inițiative, a unei poziții supe
rioare în teren, care urmează să 
fie transformată la schimburile ur
mătoare în punct cîștigător. Jocul 
de „uzură", de „regularitate", este 
practic exclus dintr-o asemenea 
concepție despre tenis. Se 
pentru decizie imediată, se i 
în luptă deopotrivă forță și 
re, în vederea unui scop 
conturat.

Tocmai aceasta a lipsit, 
oarecare măsură, întrecerilor 
Progresul. Am văzut — mai 
ca altădată, e drept ■— joc de aș
teptare, 'de prudență, sperînd mai 
mult în greșeala adversarului decît 
în acțiunea proprie. Favorizează în
că această așa-zisă „tactică" tere
nurile noastre lente, de zgură moa
le. Aci, mingea aleargă mai încet

ne-ar putea 
chiar emise 
în tribunele Progresul. 

obișnuit 
tenis, pe 

sau John

joacă 
aruncă 
gîndi- 
preeis

într-o 
de pe 
puțin

activ a tot mai multor tenismani 
din eșalonul nostru fruntaș, așa 
cum sînt Dumitru Hărâdău, Traian 
Marcu, Viorel Sotiriu (cu excepția 
finalei), Fiorin Manea, sau mai 
ales fetele, în frunte cu campioa
na lor, Virginia Ruzici. însuși cam
pionul, Toma Ovici, cunoscut pînă 
acum ca un jucător defensiv, tte-a 
arătat că este preocupat de adap
tarea manierei sgle de joc către 
acțiuni la fileu.

Bineînțeles, inițiativele, mai mult 
sau mai puțin izolate, ale unot ju
cători și antrenori, sau chiar ve
nind din partea federației de spe
cialitate. nu rezolvă întreaga pro
blemă. Nu o simplă invitație la 
tenis modern, ci o acțiune concre
tă spre însușirea lui — iată ce 
avem nevoie. Și considerăm că pro
blema aceasta se rezolvă, la noi, pe 
două coordonate :

a) terenuri
b) program
La primul

mai rapide ;
de instruire adecvat.

punct, știm ca se fac

AȘII SCHIULUI MONDIAL

Născut la Tg. Mureș, la SI V. 
1949. A învățat să joace tenis șub 
îndrumarea unchiului său, Tibe- 
riu Ovici. Este student în anul II 
la I.E.F.S. Face parte din clubul 
progresul (antrenor A. Schmidt). 
In 1967 a fost selecționat in 
echipa României pentru „Cupa 
Calea-, In 1972 debutează în re
prezentativa țării noastre pentru 
„Cupa Davls". Printre învinșii sdi 
in această competiție sînt neo
zeelandezul Brian Fairlie și so
vieticul Teimureaz Kakulia. ClȘ- 
tigă meciul din primul tur la 
Forest Hills-1973, Invingînău-l pe 
americanul Edlefsen. Cucerește 
titlul de campion al României pe 
anul 1973.

Născută ta 31 Ianuarie 1955, la 
Cimpla Turzii. învață să joace 
tenis sub îndrumarea regretatului 
antrenor Gavrilă Vaida. Apoi vi
ne la București, la clubul Di
namo, noul antrenor fiindu-i pro
fesorul Aurel Segărceanu. Este 
elevă în cl. a XH-a a Liceului 
24. A cucerit, tnceplnd din 1967, 
29 de titluri de campioană națio
nală. Ultimul ei record: în nu
mai două săptămînl și-a adjude
cat 6 titluri de campioană a 
țării, la junioare și senioare. A 
cîștigat titlul de campioană bal
canică și primul loc, anul trecut, 
în „Cupa Principesa Sofia- cu 
echipa României. A ctștlgat tur
neul de tineret de la Nisa.

1. Farul
2. Steaua
3. Chimia
4. Gloria
5. Sportul

• în atenția forului 
acum meciul pe care 

t șeniori a țării îl va 
îtoâre, la Heidelberg, wwxnunc;, 
XV-le R.F. Germania. în vederea aces
tei importante confruntări sportive, lo
tul urmează a fi stabilit încă de săptă- 
mîna viitoare, la proxima ședință a Bl
idului federal. în vederile antrenorilor 
coordonatori se află elementele care s-au 
făcut remarcate în ultimele întreceri 
internaționale precum și rugbyștii evi- 
clențiați cu prilejul „Cupei F.R.R.“. Un 
important criteriu de selecție îl va con
stitui și campionatul divizionar, al cărui 
start s-a consumat duminică trecută.

9 A dispărut dintre noi, în vîrstă de 
46 de ani, în urina unei îndelungate 
suferințe, maestrul sportului. Radu Ve- 
îilda. reprezentant de elită al mișcării 
noastre sportive. Radu Velucla a îndră
git încă din fragedă copilărie rugbyul, 

ț căruia i s-a dedicat cu toată pasiunea, 
jucat la Sportul studențesc, a făcut 

<’.parte din echipa clubului sportiv Steaua, 
F a evoluat sub culorile naționalei. Ăeti- 
î -vltatea sa profesională s-a desfășurat tot 
( 4n domeniul sportului. Ca grafician, el 
Va fost consilier artistic al editurii Sta- 
i'didn, și s-a distins ca autor a numeroase 
f afișe șl coperte de carte sportivă. înhu

marea va avea loc sîmbătă 29 septem- 
. brie, ora 14, la cimitirul Sf. Vineri.

Toți cei care l-au cunoscut, numeroșii 
săi prieteni, îi vor păstra o neștearsă 
amintire.i

de resort se află 
reprezentativa de 
susține, luna vi

ța? octombrie), cu

ÎNSCRIERI pentru școala
GENERALA Nr. 69 CU PROFIL
SPORTIV - BASCHET FETE
La Școala generală de 10 ani niy 

69, din București, strada Stejarului 
nr. 42, sectorul 4, se mai primesc în
scrieri pentru clasele 5, 6, 7 și 8 cU 
profil sportiv — baschet fete. Cursu
rile au Ioc numai dimineața, iar în 
cursul iernii și verii elevele partici
pă la tabere de pregătire organizate 
la munte și la mare.

NEPERMISE MANIFESTĂRI ALE VEDETISMULUI

GIMNASTA LUMINIȚA CIZER REFUZĂ
SELECȚIA IN ECHIPA NAȚIONALĂ

Înregistrînd un evident progres 
în creșterea măiestriei sale spor
tive, concretizat în rezultate bune 
obținute în diverse competiții de 
amploare, Luminița Cizer (Uni
versitatea București) s-a numărat, 
nu de mult, printre sportivele che
mate de antrenoarea Ileana Iosif 
la lotul republican. Un motiv în 
plus de satisfacție pentru tînăra 
sportivă, dar — în același timp — 
prilej de sporire considerabilă a 
eforturilor la antrenamente, pen
tru . corectarea mișcărilor, pentru 
îmbunătățirea formei sportive. E- 
clilpa reprezentativă conta pe a- 
portul lui Cizer 
men de lă Sofia, 
ționata Bulgariei, 
oană mondială.

La concursul

Ia dificilul exa- 
meciul cu selec- 
multiplă campi-
de verificare a 

pregătirii sportivelor, care a pre
mers plecarea spre Sofia, Lumi
nița Cizer s-a clasat pe ultimul 
loc. Urmărindu-i comportarea, an- 
trenoarele i-au atras atenția asu
pra greșelilor pe care sportiva 
le-a comis, subliniind însă că, cu 
mai multă dîrzenie și voință, în 
meciul cu Bulgaria va putea da 
un randament bun. Și lucrul aces
ta îl dorea întreaga echipă !

Luminița Cizer a avut însă un 
„răspuns" pe cit de surprinzător 
pe atît de condamnabil față de 
clasarea ei pe ultimul loc la con
cursul de verificare : și-a făcut 
bagajele, a părăsit centrul unde se 
efectuase scurta pregătire comu-

na, refuzînd deplasarea în Bul
garia și lipsind astfel echipa na
țională de gimnastică modernă, în- 
tr-un moment dificil, de una din 
sportivele de la care se așteptau 
rezultate bune în greaua confrun
tare eu cele mai bune gimnaste 
bulgare.

Sîntem, nu de puține ori, tentați 
să spunem că asemenea gesturi 
nu mai comportă comentarii, în- 
tr-atît de mult contravin ele nor
melor de conduită din societatea 
noastră, bunului simț. Totuși, ne
am permite să punem citeva în
trebări i nu se simte oare cu ni
mic vinovată Luminița Cizer de 
severa înfrîngere a formației noas
tre la Sofia ? Oare această tînă- 
ră sportivă, proaspătă studentă, 
n-a auzit nimic de marea răspun
dere a celor chemați să apere cu
lorile țării ? S-a gindit, în fine, 
Luminița Cizer, că poate fi obli
gată să plătească banii Investiți 
in pregătirea ei timp de două săp- 
tămîni la lotul națiohal ?

Nu ne îndoim că gimnasta Lu
minița Cizer, prea repede învă
luită de aerele vedetismului șl 
manifestîndu-se ca atare, vă me
dita cu toată seriozitatea asupra 
aspectelor legate de fuga el de la 
lotul republican. De asemenea, 
mai credem că la aceste chestiuni 
se vor gîndi și alții și vor trage 
concluziile de rigoare.

Constantin MACOVEI

LA ORIZONT - FINALELE REPUBLICANE DE SENIORI

Ca și în anul trecut, începutul a- 
cestei splendide toamne a cunoscut 
în localitatea Neptun prezențe ine
dite și celebre ale schiului mondial. 
Este vorba de echipele masculine (A 
și B) de schi ale Austriei — coborî- 
tori și slalomiști •— venite pe litora
lul românesc pentru a demara star- ’ 
tul unor pregătiri intense și prelun
gite în vederea viitorului sezon in
ternațional de iarnă al căror princi
pal obiectiv îl constituie, desigur, 
campionatele mondiale de Ia St. Mo
ritz (Elveția) din luna februarie.

Printre celebritățile pe care le-am 
întîlnit zilnic în alergări pe plaje, la 
răsăritul și apusul soarelui, la schi 
nautic, Ia bărci sau hidrobiciclete, pe 
terenurile de tenis, volei, baschet sau 
chiar la cite un fotbal „îndrăcit" pe 
nisip, turiștii acestor zile au recunos
cut pe David Zwiling, Johan Hinter- 
seer, Alfred Matt, Karl Cordin, Rein
hardt Tritscher, Roffner, Fiegl și al
ții.

S-au pregătit la mare în total 40 
de schiori (2 serii a cîte 20 persoa
ne) cîte 10 zile, scurtă perioadă de 
tranziție „pe uscat" între stagii de 
pregătire efectuate pe zăpadă. într- 
adevăr, slalomiștii au sosit la Neptun 
după un scurt sezon de. schi petre
cut pe pîrtiile de schi 
și Noua Zeelandă, iar 
ca în fiecare an — au 
lometri de alunecare, 
mensionat pozițiile șl stabilizat echi
librul pe abruptele pante ale Cordilie- 
rilor, la Portillo în Chile, timp de 
două săptămîni.

Relntorși în Europa, ei au benefi
ciat, apoi, de foarte scurte vacanțe, 
și au reînceput activitatea la Neptun, 
pentru ca după aceea să înceapă in
tense pregătiri pe zăpadă la Kitzste- 
inhorn, Da-chstein, ori în alte locali
tăți, pe ghețari sau dincolo de alti
tudinea de 3 000 m unde primele că
deri de zăpadă vor permite reluarea 
antrenamentelor specifice.

Planurile de pregătire austriece 
schițate de celebrii Toni Sailer și 
Ernst Hinterseer, azi conducători teh
nici ai schiului austriac, vizează di
rect o „revanșă" austriacă după „o- 
perațiunea" Sapporo și mai ales in-

din Australia 
coborîtorii — 
acumulat ki- 
și-aU aerodi-

Printre aspiranții la titlurile de campioni, 37 de nominalizați pentru J.O

PI IITDIIAIIJI ROMÂNESC
stalarea în fruntea
„Cupei mondiale" a
(probabil Hinterseer sau Zwillr.g), Sn- 
cereînd o detronare a incontestatuluf 
lider italian Gustavo ThdnL

clasamentului 
unul austriac

Mihai BTRA

Ne amintim, încă, de plăcuta 
surpriză ce ne-a oferit-o Toma Ci
vici în prima zi a meciului pen
tru Cupa Davis, cu echipa Noii 
Zeelandc. Dirzenia cu care talen
tatul nostru tenisman a știut să 
lupte, tactica cea mai bună între
buințată, l-au condus spre o vic
torie prestigioasă : cîștigarea me
ciului cu Fairlie și stabilirea sco
rului de 1—0 înaintea partidei cu 
ParUn a lui Ilie Năstase. Aceeași 
bună gindire tactică, precum și 
folosirea cu inteligență, de către 
Toma Ovici, a pasingului de back
hand, a voleurilor lobate și a 
„stopurilor" dc mare finețe, i-au 
asigurat succesul în confruntarea 
cu tenacele și reputatul davls-cup- 
man sovietic, Teimureaz Kakulia, 
din finala europeană a supremei 
competiții pe echipe a sportului 
alb. Este de observat, după „ro
dajul" din confruntările cu tenis- 
mani reputați, o consolidare a re
zistenței nervoase în partidele cu 
miză. Titlul de campion național, 
pe acest an, l-a cucerit pe deplin 
meritat, Ovici fiind superior ce
lorlalți juiători, de care dispunem 
la ora actuală (cu excepția, bi
neînțeles, a Iul Ilie Năstase).

Talentul Virginie! Ruzici, marea 
ei putere de muncă, dorința con
tinuă de a se perfecționa — iată 
citeva dintre calitățile care au ln- 
dreptat-o cu pași siguri pe drumul 
către cea mai înaltă performanță. 
Stăpînind o gamă largă de lovi
turi, pe unele dintre ele avînd de
plină siguranță (serviciu, volă, 
mingi ,,scurte"), jocul dinamovis- 
tei se caracterizează prin acțiuni 
permanent ofensive. Face parte din 
categoria puținelor noastre jucă
toare care, după primul serviciu, 
înaintează la fileu pentru a ocupa 
poziție de atac. Acestor însușiri 
li Se adaugă calități fizice indis
pensabile jucătorului de tenis mo
dern : rezistența, viteză de depla
sare și agilitate.

Specialiștii care au văzut-o ju- 
cînd, în acest an, la turneele de 
pe 
tei 
că 
re 
cu
mult timp pînă 
afirma în elita 
internațional.

coasta mediteranecană a Frân
au fost unanimi în aprecierea 
Virginia Ruzici este o jucătoa- 
deosebit de 
siguranță —

înzestrată și — 
nu va mal trece 
cînd ea se va 

tenisului feminin

SANDU TÎRÎLĂ - NAGiB CHERIM, 
UN MECI DE MARE ATRACȚIE !

27 (prin telefon)
Sala sporturilor, au

CONSTANȚA, 
— Miercuri, în 
avut loc 26 de partide, dintre care 
13 s-au încheiat înainte de limită. 
Iată cîteva detalii de la meciurile 
mai interesante.

în cadrul categoriei pană, C. Tir- 
cheș (Cim. Medgidia) a fost... gra
tificat cu victoria în fața lui M. 
Peia (Din. Buc.). Peia, cu o teh
nică superioară, a lovit clar, s-a 
apărat prin eschive și deplasări de
rutante. Tîrcheș s-a agitat mai 
mult, a făcut risipă de energie, 
argumente cu care, probabil, a im
presionat pe judecători, care l-au 
declarat învingător cu 3—2...

O decizie eronată s-a dat și în 
partida dintre „ușorii" I. Bărbosu 
(Tract. Bv.) și C. Dumitrescu 
(Constr. Bz.) Dumitrescu a atacat 
permanent, a punctat excelent cu 
directe și croșee de 
garda 
lor 9 
cei 5 
gător

Un 
în cadrul categoriei mijlocie mică 
între medaliatul cu bronz la C.E. 
de la Belgrad, Sandu Tîrîlă (Ccnstr. 
Gl.) și Nagib Cherim (Cim. Med.). 
De la început ambii sportivi s-au

s-a simțit bine și a solicitat un con
sult medical. Cu acest prilej s-a 
constatat că bucureșteanul are ma
xilarul fisurat și 
putea lua parte la

deci nu va msi 
întreceri.

Petre HENȚ

COCOȘ: 
ab. 2 V. 
Gheorghc

SPRE O
DASCĂI.U -

FINALA 
SĂNĂTESCU

stînga (are 
inversă), dar la sfîrșitul cc- 
minute de luptă, trei dintre 

judecători I-au „văzut" învin- 
pe Bărbosu...
meci dramatic s-a disputat

angajat într-o luptă fără menaja
mente, schimtînd lovituri de o du
ritate extraordinară. în repriza I, 
Tîrîlă a expediat o puternică di
rectă de dreapta, care l-a trimis Ia 
podea pe Cherim. După ce a fost 
numărat, acesta din urmă a reluat 
lupta, dar tehnica superioară a lui 
Tîrîlă a fost evidentă.

Alte rezultate tehnice:
M. Lazăr (Steaua) b.
Barbu (Gloria Bz.); M.
(Ch. Brl.) b.p. D. Dorobanțu (Din. 
Buc.); K. Ivanciu (Met. Buc.) 
b.p. P. Ursu (Vuit. TI.) C. Ioniță 
(Voința Cța) b.p. C. Marin (Viito
rul Vidra) ; SEMIUȘOAKA : A.
Iliescu (Farul) t.ab. 2, M. Moșescu 
(Portul); A. Simion (Muscelul 
C-lung) b.p. M. Pîrvu (Progr. Brl.);
N. Păun (Rafinorul PI.) b.p. Gb. 
Vlad (Muse. C-lung); E. Stoica 
(P.A.L. Brl) b.p. I. Pache (Tracto
rul Bv); SEMIMIJLOC1E: V. Zil- 
bernian (Steaua) b.ab. 3. C. Gutui 
(Ch. Brl); T. Kacsor (Farul) b.p. 
M. Gheorghe (Ch. Brl.); S. Mihal- 
cea (Din. Buc.) t. ab. 2 I. Militaru 
(Met. Plop.); I. 
b.a.b.
MIJLOCIE
2 V. Deșliu (Voința Bz); N. Nastor 
(Voința Pl.) b. dese. 1 I. Orniceanu 
(Automotorul Macin).

Paul IOVAN 
Cornel POPA

2 I,
Tîrîlă (Din. Bv.) 

Vasile (Tractorul Bv); 
M. Banu (Farul) b. ab.

wap 'y w

I

Mihai Țiu speră 
ca și anul acesta 

îmbrace (ri
de campion 

al țării la flore
tă. Principal ad
versar — Tănase 

Mureșan...
Conform unei reprogramări a fe

derației de resort, finalele campio
natelor republicane individuale de 
seniori — cel mai important eve
niment autohton din scrima de 
performanță — se vor desfășura 
între 4 și 7 octombrie în Capitală. 
Vor lua parte la întreceri 116 scri
meri, 44 aparținînd unor cluburi 
sau asociații sportive bucureștene 
și 72 unităților similare din țară.

Prilitte finaliști, numele tuturor 
trăgătorilor consacrați, evident cu 
foarte puține excepții. Reține aten
ția prezența și anul acesta pe plan
șă a maestrului emerit al sportului 
Tănage Mureșan, alături de maes
trul emerit al sportului Mihai Țiu, 
între care probabil că se va decide 
campionul țării pe 1973. în ime-

diata lor apropiere se află Ștefan 
Ardeleana, Tudor Petruș și 
Kuki, dintre floretiștii care 
emite pretenții la un loc în 
neul final.

Din pleiada floretiștelor, 
absențe notabile — Marga Bartcș, 
care nu s-a 
Crișu, accidentată 
pelor preliminare 
lor. Cu atu-uri La 
Ana Pascu, Ileana
Ardeleanu și Ecaterina Stahl, reco
mandate de o activitate competițio- 
nală continuă. Va fi, însă, intere
sant de văzut și evoluția Olg&l 
Szabo și a Marinei Stanca-Fllfp, 
sportive rutinate, capabile să În
cheie competiția pe podium, la

Paul
pot 

tur-

două

Auroracalificat și
în perioada eta- 
ale campionate- 
titlu se prezintă 
Gyulai, Suzana

ciuda unei prezențe discontinue pe 
planșe.

Spada, proba cu cele mai multe 
valori sensibil 
actuală va reuni 
graț, Constantin 
stantin Duțu, în 
de inedit — prezența campionului 
la pentatlon modern. Dumitru 
Spîrlea, cîndva un spadasin care 
promitea să se afirme net în scri
mă. Paul Szabo și Ion Popa com
pletează lotul aspiranților la locuri 
fruntașe. Păcat că nu-1 vom putea 
vedea și pe Octavian Zidaru, 
șanse de victorii asupra multor 
naliști, dar deocamdată aflat 
stagiu militar.

Pentru sabie. în principal, 
singur concurent la titlu — 
Irimiciuc, în vreme ce Cornel 
rin. Ion Pop, Alexandru Nilca ră- 
mîn adversarii săi cei mai de 
mut, în absenta lui Dan 
suspendat, și a lui Csiki, 
cat în finală...

O ultitnă subliniere : 87 
finaliști sînt scrimeri nominalizați 
pentru J.O. Mai exact 37 dintre cei 
51 nominalizați pentru Montreal. 
Deci, 14 scrimeri n-au confirmat 
integral anul acesta, calculele an
trenorilor. Rămîne de stabilit după 
finale și după celelalte concursuri 
interne importante — „Cupa Româ
niei", „Cupa speranțelor" și fi
nalele campionatelor republicane 
ale juniorilor mari — o concluzie 
pe această importantă temă...

apropiate la ora 
pe Anton Pon- 
Bărăgan și Con- 
prineipal. O notă

cu 
ft- 
în

un

te-
Popeseu, 
necalifl-

dintre

ANTONIU VASILE A DEBUTAT 
VICTORIOS LA „SEMIA^IJLOCIE"

BASCHET Echipa masculină Uni
versitatea Timișoara susține, în aceste 
zile, un turneu în orașele Oroszlany 
Banyasz (Ungaria) Hlohovec, (Cehoslova
cia) și JLodz. Turneul Va continua pînă 
la 7 octombrie. © COLEGIUL CENTRAL 
AL ARBITRILOR a procedat la urmă
toarele promovări în rîndul „cavalerilor 
fluierului*4 divizionari : stelian Grecu 
(Tg. Secuiesc), Adrian Caraman (Timi
șoara), Pompiliu Pasăre, Dorin Ganea 
(București) de la grupa de utilizare A 
feminin Ia A masculin; Roland Schmidt 
(Oradea), Valerin Ilin, Marinco Lazarov 
(Timișoara), Emanoil Răducanu (Con
stanța), Iosif Horvath (Cluj), Stelian Pa
lici (Brasov) de la B la A feminin • 
DOUĂ TRANSFERĂRI SPECTACULOA
SE (fiind vorba de componente ale lo
tului republican); Eugenia Salcu de Ia 
I.E.F.S. (a cărei absolventă a devenit 
în primăvară) la Rapid și Diana Mihalic 
de la Sănătatea Satu Mare la I.E.F.S. 
• PARTTCtPÎND LA UN TURNEU IN
TERNATIONAL desfășurat la Kosice, 
echipa de junioare a Scolii sportive Bra
șov s-a clasat pe primul loc în urma a 
trei victorii obținute în tot atîtea me
ciuri : 69—37 cu V.S.S. II 52—48 cu Lo
komotiv și 61—49 cu V.S.S, I. în alte 
două partide, Școala sportivă Brașov a 
întrecut formația 
43—34 și a fost 
prad cu 45—60.

Lokomotiv Pleslvec cu 
învinsă de L.V.S. PO-

CICLISM ______
programate la Brăila ultimele Întreceri 
ale „Cupei Orașelor- la clcliâm. compe
tiție exclusivitate juniorilor.
Ir.'eeput4''rn^’primâi.-arâ. tradiționala com- 

etape 
Brașov, 
Brăila,

Astăzi și miine sînț

petro*1® avtit progn&mate opt 
(Ploiești. București, Constanța. 
Tg. Mureș. Timișoara. Clu.f șl 
actul final al întrecerii), fiecare oca- 
ziontnd dispute de mare spectacol. în
treceri palpitante cu numeroase schim
bări de lider. In prezent, datorită punc-

ANUNȚ
FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE RADIOAMATORISM anunță 

deschiderea cursurilor de RADIOAMATORI

înscrierile se pot face zilnic între orele 9—14 iar marți șl 
vineri șl după amiază între orele 18,00—20,00, la sediul Ra- 
dloclubulul Central, »tr. Dr. Stalcovlcl nr. 44, sector 6.

Relații suplimentare la telefon 37.05.13.

tajului acumulat, apele s-au liniștit și 
astfel cele mai multe șanse să cuce
rească victoria finală le au Aurel Cio- 
banu (Ploiești) — ]a juniori mari și 
Trâlan Sîrbu (București) — la juniori 
mici. Astăzi, la Brăila se va disputa 
proba de „bloc" (pentru ambele cate
gorii de sportivi), iar miine cursa pe 
circuit (pe un traseu înscris pe princi
palele străzi ale orașului). Aceste două 
probe ale „Cupei Orașelor" au fost in
cluse șl în „i ' • - -
ce urmează 
prlntr-o nouă

TENIS
cadrul competiției dotate cu „Cupâ zia
riștilor". Vineri și sîmbătă se dispută la 
Stadionul Tineretului ultimele 
din primul tur.

VOLEI Începînd de azi, 
trei zile, Ia Timișoara, în sala______
sitatea, se va jiesl'ășura o atractivă com
petiție voleibalistică feminină, dotată cu 
„Cupa Universitatea", întrecere aflată la 
cea de a TH-a ediție. Și-au anunțat par
ticiparea echipele Universitatea Craiova, 
Universitatea Cluj, C.S.M. Sibiu, Medi
cina Timișoara. Școala sportivă Timi
șoara, Școala sportivă Caransebeș*. Uni
versitatea Timișoara, precum și 
Partizan Srmski Karlovski^ din 
slavia.

,Cupei Orașelor"
.Circuitul Brăilei", alergare 

să se încheie duminică, 
cursă pe șosea.

Continuă întrecerile din

meciuri

timp de 
Uni ver

O. K.
Iugo-

POLO La Arad s-au reluat 
cerile campionatului național de 
(seria a n-a) prin partidele turului trei, 
care se desfășoară sistem turneu. Iată 
primele rezultate înregistrate : Vagonul 
Arad — Olimnia Oradea B—2 (4—1. o—0. 
o—l. 2—0): Crișul Oradea — Mureșul TR. 
Ktureș 9—3 (3—1. 3—0 0—0. 3—2); C.S.
Școlarul București — Industria linei Ti
mișoara 9—1 (2—0. 1—0. 3—1. 3—0). •
TNTR-O PARTIDA RESTANTA din turul 
doi al competiției. Vagonul Arad a În
trecut la limită formația C.S. Școlarul 
București cu 5—4 (0—0, 1—2, 1—1. 3—1).

Intre-
polo

ATLETISM. Sîmbătă țl dumi
nică este programată la Kiev Intllnlrea 
amicală dintre selecționatele de tineret 
ale României șl R.S.S. Ucrainene • 
DUMINICA VA AVEA LOC LA REȘIȚA 
tradiționalul concurs „Memorialul Zeno 
Dragomir". întrecerile din acest an se 
află la cea de a 5-a ediție ș! pentru 
nrima oară ele capătă și un caracter 
intemațlonal. Organizatorii au primit 
tnscrierile eîtorva dintre cel mal buni 
atlețl români ți Împreună cu acestea, 
confirmări de participare din Bulgaria, 
iugoslavia. Polonia. Ungaria țl Ceho
slovacia. Probele centrale ale competi
ției sînt săritura cu prăjina și săritura 
In lungime.

IAȘI, 27 (prin telefon). — Cea de 
a doua reuniune din cadrul zonei 
ieșene a oferit spectatorilor partide 
mult mai echilibrate decît gala ina
ugurală. Aceasta s-a datorat faptului 
că, în programul de miercuri, sin
gura vedetă, a cărui victorie era 
considerată ca o certitudine, a fost 
Antoniu Vasile. în rest, boxeri cu- 
noscuți sau mai puțin cunoscuți, 
dar de valori aproximativ apropia
te. Cel mai aprig meci al galei l-au 
oferit AntOniU Vasile (Dinamo Bucu
rești) și tînărul dinamovist din Bra
sov, Gheorghe Agapșa. Debutul lui 
Antoniu Vasile la categoria semi- 
mijlocie a fost așteptat cu multă 
curiozitate. Majoritatea celor pre- 
zenți apreciau că el va obține o 
victorie ușoară și rapidă in fața lui 
Agapșa. Pe ring, însă, lucrurile 
s-au ’complicat. Brașoveanul, dornic 
de afirmare, nu a acceptat rolul de 
învins și a luptat cu o ambiție și 
un curaj demne de toată lauda, reu
șind — după părerea noastră — să 
cîștige clar cea de a doua repriză 
a ' meciului, cînd Antoniu Vasile a 
trecut prin momente grele. Expe
riența vastă a bucureșteanului și-a 
spus în ultimă instanță cuvîntul și 
victoria la puncte i-a revenit pe 
merit.

Un 
foarte 
multe .
rii" Ion Mageri (Rapid București) și 
Mihai Teofil (Voința București). Du
pă două reprize de luptă echilibra
tă, sarcina judecătorilor a fost u- 
șurată de arbitrul din ring, care i-a 
dat Un avertisment lui Mageri în 
ultimul minut al partidei, 
țineri repetate. Tn aceste 
Teofil a obținut decizia la puncte. 
Spectatorii ieșeni s-au dovedit a fi 
buni cunoscători ai sportului cu mă
nuși, apreciind cu mult umor dispu
ta dintre „semimijlocii" Gh. Ursa- 
che (Trotușul) și Coman Filote (Uni
rea Focșani). După o bătaie zdravă
nă, care nu a avut mai nimic co
mun cu boxul, judecătorii au con
siderat că Filote 
multe puncte și l-au declarat în
vingător.

Iată șl o veste neplăcută pentru 
admiratorii Iui Gabriel Pometcu. 
După victoria prin k.o, obținută 
marți seara în fața lui Mihai Du- 
benco (Textila Buhuși), Pometcu nu

era

meci palpitant, cu lovituri 
dure, dar din păcate și cu 
obstrucții. au oferit „ușo-

pentru 
condifii,

a acumulat mai

ARAD, 27 (prin telefon). — 
Spre satisfacția iubitorilor sportu
lui cu mănuși din Arad, și cea de 
a doua gală a fazei de zonă a fur
nizat întreceri atractive, viu dis
putate și de un bun nivel tehnic. 
Patru întîlniri tie-au reținut în 
mod deosebit atenția. Este vorba 
de cele dintre P. Anton (Steaua) — 
C. Nap (A.SA. Cluj) la cat. 60 kg, 
A. Dopa (C.S.M. Cluj) — L. Oancea 
(C.S.O. Cîmpulung-Muscel) la cat. 
67 kg, I. Moldovan (Voința Cluj) — 
St. Popa (A.S.A. Cluj) și St. Florea 
(Steaua) — R. Lazea (Motorul A- 
rad) ambele la cat. 71 kg. în toate 
cele patru confruntări (în care vic
toria a 
boxeri), 
dovedit 
tehnică, 
sură la . ,
toții s-au dovedit a fi boxeri în
zestrați, care posedă o gamă va
riată de lovituri avînd reale pers
pective de viitor.

La cat. grea (+81 kg), atît I. Să- 
nătescu (Metalul Drobeta Tr. Se
verin), cît și I. Dascălu (Farul Con
stanța) au întîlnit adversari depar
te de valoarea 
au abandonat 
mai puternice. Dupâ toate proba
bilitățile. vom asista la c Intere
santă finală zonală între greii Să- 
nătescu Și 
cu multă 
nalâ.

In zona 
zi de odihnă, iar sîmbătă vor avea 
loc finalele.

St. lACOB-coresp. județean

revenit la puncte primilor 
fiecare dintre combatanți a 
c bună pregătire fizică Și 
contribuind în egală mă- 
reușita spectacolului. Cu

lor. parteneri ca'e 
la primele lovituri

Dascălu, boxeri rutinați, 
experiență competițio-

de la Arad, vineri este

STANEF Șl VORNICESCU 
PRINTRE EVIDENȚIAȚI

DROBETA TR. SEVERIN, 27 
(prin telefon). — Timpul excelent, 
care se menține aici, oferă posibi
litatea desfășurării fazei de zonă 
în aer liber. Miercuri după-amiază, 
grădina Patria, corespunzător ame
najată, a găzduit întîlnirile celei 
de a doua reuniuni în care, din 
păcate, nivelul confruntărilor a fest 
— în general — mediocru. Totuși, 
o bună impresie au lăsat pugiliștii 
Constantin Stanef (Metalul Buc.) la 
60 kg. Ion Veleu (Electroputere 
Craiova), Ion Vornicescu (I.E.F.S. 
Buc.). Alexandru Istrătescu (Meta
lul Drobeta Tr. Severin) la 67 kg 
și Marin Constantinescu (Metalul 
Buc.) la 81 kg. Se poate afirma că 
arbitrajele au fost, ca și la prima 
gală, competente, deciziile fiind 
juste.

Iată unele rezultate : cat. 67 kg: 
V. Prodan (Metalul Buc.) b.p. V. 
Tîrb (Motorul Arad), I. Vornicescu 
(I.E.F.S.) b.p. M. Bodeanu (Grivița 
roșie Buc.), Alex. Istrățescu (Meta
lul Drobeta Tr. Severin) b.p. A. 
Plțigoi (Aro Cîmpulung-Muscel); 
cat. 81 kg: M. Constantinescu (Me
talul Buc.) b.k.o. 
(Electromagnetică 
Stoienică (Minerul Moldova Nou 
b.p. Gh. Ciovică (Meva Drobeta Tr. 
Severin), Gh. Bunea (Chimia Brăi
la) b.p. A. Klein (C.S.M. Sibiu), V. 
Năstase (C.S. Pitești) b. ab. TI V. 
Vastag (Voința Satu Mare).

GH., MANAFtJ-coresp. județean

1 I. Mihăile^eu 
București), C.

ă)
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OFTÎND...

victoria gazdelor, dezmințîndu-și în 
bună măsură specialitatea de care 
ne vorbise în ajunul întîlnirii, aceea 
de a fi condus multe partide în 
care au învins și oaspeții. Seara, 
prezentarea la televiziunea din 
R. D. Germană a unor secvențe din 
partidă ne-a convins, mai cu sea
mă din reluarea cu încetinitorul a 
fazelor de gol, că în afara faptului 
că Nunweiller nu a periclitat în 
nici un fel integritatea corporală a 
vreunui adversar, el fusese faultat, 
în faza precedentă, de Seguin. 
Arbitrul se și pregătise să fluiere 
infracțiunea; a renunțat însă, spre 
a dicta apoi acea curioasă sancțiu
ne. Asta, în vreme ce jucătorii din 
selecționata R. D. Germane pără
seau careul nostru, convinși că se 
va dicta o sancțiune împotriva lor. 
In mod categoric, arbitrul Scheurer 
a creat, prin hotărîrea sa, un avan
taj substanțial gazdelor, fructificat, 
prîntr-un gol hotăritor în fixarea 
rezultatului final.

Dar, ar reprezenta o imensă gre
șeală să considerăm că eșecul do 
la Leipzig s-ar concentra în aceas
tă ciudată manieră de a interpreta 
o fază a arbitrului din Ziirlch. Nu 
e deloc așa. Comentariile prece
dente au mai subliniat-o: înfrin- 
gerea reprezentativei noastre e ur
marea unor defecțiuni de moment 
sau mai vechi ale selecționatei. . 
unele provenind din însăși menta
litatea și orientarea fizico-tactică a 
fotbalului mostru. Pentru acum, să 
ne ocupăm de cele de strictă actua
litate, vădite de jocul de miercuri.

Carența nr. 1 a stat în imposibi
litatea liniei noastre mediane de a 
bloca acea veritabilă avalanșă de 
acțiuni pe care reprezentativa 
R. D. Germane o rostogolea spre 
poarta echipei noastre. Neșansa a 
făcut ca Dumitru să nu se poată 
exprima plenar în prima repriză; 
ca Radu Nunweiller, care jucase 
bine în prima repriză, să sufere un 
puternic șoc depresiv la pauză, din 
cauza împrejurărilor în care s-a 
marcat golul, să nu își mai regă
sească echilibrul după pauză, mai 
cu seamă cînd vedea că golul ega
lizator nu se realizează; ca Dobrin, 
în sfîrșit, să dea un slab randa
ment, amplificat și de accidentarea 
de care am amintit. Tactic, noi am 
pierdut aici jocul, în sensul că ba
loanele cucerite n-au putut fi „pre
lucrate" la mijloc, că nu s-a rea
lizat eliminarea din lupta pentru 
balon a puternicei linii mediane a 
gazdelor și, în consecință, oamenii 
avansați au primit mingi mai mult 
aruncate decît pasate, care îi gă
seau păziți de 1—2 adversari. Posi
bilitatea de manevră a acestora 
devenea aproape irealizabilă.

O adevărată „teroare" rămîne 
pentru echipa națională contraca
rarea manevrelor adversarului la 
fazele fixe. La Lisabona, la Guada
lajara și, iată, acum, la Leipzig 
s-au primit goluri din asemenea 
momente de joc. Modul cum se face 
marcajul Ia loviturile libere (direc-

te sau indirecte) ca și gruparea zi
dului prezintă mari și greu de 
admis lacune. „Am văzut cum «Zi
dul» echipei române se desface, în 
partea lui dreaptă, și am tras ime
diat pe acolo" declară Bransch, au
torul golurilor echipei R. D. Ger
mane, referindu-se la faza golului 
doi. Se știa că, în general, jucătorii 
conduși de Buschner nu execută 
DIRECT loviturile libere și, totuși, 
s-a intervenit prea tîrziu pentru 
blocarea veritabilului executant al 
șutului. Sau „zidul" s-a răsfirat 
înainte de plecarea mingii. E tare 
deccpționant să constați că un meci 
poate fi pierdut în momente cînd. 
prin oprirea jocului, măsurile de 
apărare pot fi luate mai lucid și

cu timp la dispoziție. E antar 
vezi că șansele de calificare la un 
campionat mondial s-au anulat în 
proporție de 99%, din cauza acestor 
neatenții sau neinspirații în faze 
fixe, fiindcă, să ne amintim, și 
acel scor egal de la Helsinki, care 
atîrnă acum așa de greir în balanța 
calificării, s-a fixat tot în urma 
unor erori Ia o lovitură liberă in
directă, în careul echipei noastre. 
Nici la cluburi nu există o preocu
pare în această privință; și nu 
numai pentru ipostaza de anihilare 
a unor asemenea lovituri dar nici 
pentru celălalt moment, acela cînd 
formațiile noastre sînt beneficiare 
ale loviturilor directe sau indirecte 
(în careu).

în fine, e aeea chestiune mult 
mai generală și mai importantă, a 
pregătirii fizice și, cu imediate re
percusiuni — a efectuării marcaju
lui om Ia om și a posibilității de 
a-i face față, concomitent cu viteza 
de joc, capitole ia care fotbalul 
nostru — și implicit — echipa na
țională, se prezintă sub pretențiile 
jocului modern. Amintim, doar, 
subiectul, fiindcă el a grevat enorm 
comportarea echipei naționale în 
partida de la Leipzig. Mai cu sea
mă această partidă în care ca a 
intîlnit o echipă de atleți-fotbaliști, 
echipa cu cel mai înalt grad de 
pregătire fizică din întreag- lume, 
în acest moment.

DUMITRACHE a activat mult mai intens în a doua parte a inttlnirii. Iată-l în cursă spre poarta lui Croy, 
urmărit de uriașul Sammer

tn 
Să-I

„TURNEUL PRIETENIA" PENTRU JUNIORI

ROMANIA PE LOCUL TREI
In grupa a

au continuat întrece-
de

La Donețk 
rile competiției internaționale 
fotbal „Turneul Prietenia". în gru
pa A. din care face parte și echipa 
noastră de juniori, s-au înregistrat, 
următoarele rezultate: U.R.S.S. — 
Ungaria 2—2, Cehoslovacia —- 
R.P.D. Coreeană 1—0. Iată cum 
arată clasamentul final al acestei 
grupe: 1. U.R.S.S., 2. Ungaria, 3. 
România, 4. Cehoslovacia, 5. R.P.D. 
Coreeană.

KADUCANU. Spre deosebire de 
alte dăți, a început destul de calm 
această partidă, avind intervenții 
sigure. S-a plasat bine, a reușit u- 
nele intercepții curajoase, in extre
mis. Nu i se poate imputa nici u- 
hul din goluri, șuturile puternice 
expediate de Bransch găsind spăr
turi in „zidul" efectuat defectuos. 
Mal mult, la primul gol, în drum 
spre poartă, balonul a intîlnit picio
rul lui Nunweiller de unde a deviat, 
înșelător, în. plasă. La intervenția 
efectuată în afara careului, el a fost 
nevoit să plonjeze pe minge, comi- 
țînd henț, deoarece în viteza cu 
care a dorit să degajeze terenul a 
alunecat și s-a dezechilibrat. Ii re
proșăm doar intervenția periculoasă 
cate, în mln. 61, a condus la grava 
accidentare a lui Kreische.

SATMAREANU. în general, 
situația de apărare, a reușit
supravegheze pe Streich oriunde s-a 
deplasat aripa stingă a lui Buschner. 
Dar, in momentele de posesie a 
mingii, a greșit o serie de pase, 
fără coeficient prea mare de difi
cultate, abuzînd și de centrări înalte, 
la pachet, convenabile masivilor a- 
părători ai formației gazdă.

ANTONESCU. A jucat simplu și 
cu folos. L-a marcat cu strictețe pe 
Ducke, a acoperit și a dublat Ia 
nevoie pe coechipierii lui din linia 
de fund, „scoțînd", de cîteva ori, 
din picioarele adversarilor, cînd a- 
ceștia aveau golul în vîrful bocan
cului.

DINU, A avut, în linii mari, o 
evoluție sub posibilitățile sale. Mai 
puțin ca acuratețe tehnică și mai 
mult ca oportunitate în intervenții 
și din punctul de vedere al puterii 
de luptă. Altfel, a dorit, din tot su
fletul, să dea tot ce poate, ieșind, 
deseori, din ultima linie, atit pentru 
combinații în zona de pregătire a 
acțiunilor cit și pentru încercarea

vigilenții lui Croy, prin, șuturi ex
pediate de la distanță.

DELEANU. Foarte atent Ia du
blajul stoperului de pe partea sa, 
pentru a închide culoarele frontale, 
el a făcilt o primă repriză bunii. 
Și-a neglijat, însă, în a doua parte, 
aripa sa, pe Lowe, permițindu-i a- 
cestuia să acționeze, deseori, pe 
spații mai libere. Din această cau
ză, pentru deposedarea de minge a 
omului său, Deleanu a fost nevoit 
să apeleze, nu o dată, la riscantele 
intervenții prin alunecare.

DUMITRU. De obicei o piesă de 
bază în 
rul cu 
miercuri 
precizie 
în joc. 
o bună 
echipa 
izolate, 
joc uliii 
de mijloc. Mai trebuie spus că, după 
reluare, pe Dumitru l-au mai pără
sit si resursele fizice.

R. NUNWEILLER. Mai lucid decît 
coechipierii lui în prima parte a 
jocului, cînd echipa făcea față cu 
greu forcingului declanșat de adver
sari, „decarul" naționalei a fost 
nevoit, în continuare, să suporte un 
dur handicap psihic, prin prezența 
lui la faza în care arbitrul Scheurer 
l-a pedepsit atit de sever pe el și... 
Întreaga echipă. ' 
moral a ~
antrenat, 
după pauză, și o slăbire a poten
țialului general.

ȚARALUNGA. Inexplicabilă exa
gerata doză de timorare a acestui 
jucător, dacă ținem seamă că nu mai 
este așa de tînar și nu mai era nici 
debutant. -
pentru el 
re", dar 
fost mai puțin jucat) s-a dovedit

angrenajul echipei, jueăto- 
numărul 5 n-a mal fost 
seara titularul de mare 

și de mare personalitate 
Poate și pentru faptul că — 
parte din prima repriză — 

noastră a acționat cu liniile 
ceea ce a impietat asupra 
de construcție în treimea

Căderea de ordin 
lui Radu Nunweiller a 
se pare, la dinamovist,

Titularizarea a însemnat 
un mare „vot de înerede- 
Țarălungă (chiar dacă a

ocomplet depășit de meci. A fost 
decepție.

DEMBKOVSCIII. Incomparabil mai 
bun decît titularul postului. 15—20 
de minute, nu prea a avut mingi, 
dar după aceea a intrat in joc, re- 
mareîndu-se prin citeva centrări 
bune și două-trei șuturi care l-au 
pus în dificultate pe Croy, odată 
fiind la un pas de gol. Nici Dem- 
brovschi nu a fost, însă, la valoarea 
lui reală.

DOBRIN. Tn prima repriză, apor
tul lui a fost satisfăcător, fiind unul 
dintre cei ce au mai temperat iure
șul adversarilor. A dat cîteva pase ' 
excelente, unele folosite de Iordă- 
nescu, dar altele n-au găsit jucă
torul căutâf. După pauză. Dobrin a 
slăbit mult și. cam din minutul 60, 
a dispărut tota] din joc. în general, 
evoluția Iul a fost modestă, sub ce
rințe,

DUMITRACHE. A început mal Slab. 
, dar a terminat cel mai bine. A fost 
singurul nostru atacant care s-a 
„bătut", deși era păzit de masivii 
Bransch si Sdmrner. Cu driblingu
rile lui derutante a creat, de cîteva 
cri. panică în careul advers, dar n-a 
fost susținut de colegi, în min 75, 
a fost oprit neregulamentar în ca
reu, însă arbitrul a închis ochii și 
a refuzat lovitura de la 11 m.

lOBDANESCU. în prima repriză, 
a lăsat o bună impresie pe stadionul 
din Leipzig. A jucat bine 45 de mi
nute. depășindu-1 cu regularitate pe 
Fritsche, dar trei centrări ale sale 
nu au fost fructificate de nimeni. 
După pauză, randamentul lui a scă
zut. fiind incomodat de marcajul și 
duritățile lui Kurbjuweit, mutat pe 
partea .sa.

MARCU. L-a înlocuit pe Dobrin, 
în min. 83, și. în cele șapte minute, 
aproape că nici nu a avut timp să 
pună piciorul pe minge.

G. NICOLAESCU 
Constantin ALEXE

| ACTM1ATI SPORTIVE DE AAASA
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nerului Mircea Curcă, au hotarit 
să-și amenajeze spațiul necesar, 
destinat unor viitoare competiții. 
Primind un substanțial sprijin din' 
partea organelor locale, iubitorii 
tenisului din întreprindere au a- 
menajat un teren bituminat, con
form indicațiilor regulamentare. De 
menționat că, pasiunea pentru 
sport nu se reduce doar la tenis, 
fapt pentru care ei au adoptat o 
soluție tehnică ce permite șl dispu
tarea unor competiții de volei. De 
asemenea, în perioada de iarnă, 
suprafața amintită se poate trans
forma într-un micropatinoar.

Ionel JIPA

în total 25 de echipe, iar săptfl- 
mîna viitoare, la poligonul Tineretu
lui, iubitorii tirului își vor disputa 
finala pe echipe mixte. (D. N.)

DIN JURNALUL ECHIPAJULUI 
„ROMANAȘUL" — RUNCU

BUCUREȘTI :
CAMPIONATELE 

ASOCIAȚIEI I.T.B.
IN PLINĂ DESFĂȘURARE

La asociația sportivă I.T.B. cam-
'"i plinapionatele interne se află în 

desfășurare.
Campionatul de 

grenează F*
fotbal, care

22 de echipe, este
an- 
im-giuiiuctoa '-‘n. --- i

părțit în două serii, evidențnndu-se 
echipele Garajul Ferentari și De
poul Bucureștii Noi — în prima se
rie, Depoul Panduri și Depoul Splai 
— în seria a doua.

Deosebit de populată este Între
cerea șahiștilor, sport toarte îndră
git aici. Participă 20 de echipe, gru
pate tot în două serii, primele po
ziții fiind deținute de Depoul Pan
duri (22 p) și Autobaza Șerban Vodă 
(221/,). începînd cu data de 27 sep
tembrie, primele trei clasate în cele 
două serii se vor Intîlnl într-un tur
neu tur pentru desemnarea campioa
nei.

DupS cum ne-a Informat secre
tarul asooiațiel, Paul Halpern, de 
o largă audientă se bucură șl dis
putele voleibaliștilor și jucătorilor 
dt tenis de masă, la care iau parte

Format din pionieri ai Școlii ge
nerale din comuna Runcu, județul 
Dîmbovița, echipajul „Românașul" 
a plecat în munți avînd ca obiec
tive : marcarea traseului turistic 
Vîrful Rătunei — Pietrele Albe din 
masivul Leaota și reamenajarea 
traseului Runcu — Vîrful Leaota.

Acțiunea fiind terminată, iată 
isprava echipajului amintit: lungi
mea traseului marcat și reamena- 
jat 30 km (circa 13 ore de mers) ; 
plantarea a 15 stîlpi de metal ; 
consolidarea celor 10 stîlpi plantați 
anul trecut ; aplicarea pe arbori a 
120 de plăcuțe din metal cu semnul 
traseului ; 150 semne de marcaj cu 
vopsea pe alți arbori ; transporta
rea a 200 kg de ciment și balast 
pe o distanță de circa 20 km. Prin 
strădania acestor pionieri temerari, 
s-au economisit peste 4 500 lei 
(transportul materialelor, vopsit 
etc.). Cine sînt membrii „Româna- 
șului" ? Iată-i : Corvin Chiornița 
(căpitanul echipajului), Doina Stan- 

“ ' ‘ Cojocaru
Milea

Iordă- 
Marla 
Diaco- 
Istră- 
Maria

ciu (secund), Eusebiu _ < 
(foto și meteorolog), Ilie 
(maestru cimentări), Adrian 
nescu . _
Vuta (bucătar șef), Maria 
nescu (aj. bucătar), Cristian 
tescu .
Mihai (geograf și istoric), Ion Co
jocarii (ghidul expediției), Maria 
Cojocaru (comandant echipaj). Nu 
putem să nu remarcăm în compo
nența echipajului pe: D. Stanclu 
și I. Milea, campioni republicani la 
cea de a V-a ediție a Săniuței de 
argint (1973) și E. Cojocaru, vice- 
camplon (ed. 1972).

Mișu AVANII, coresp.

(sanitar și vopsitor),

(maestru săpat gropi),

s
cam 
nea 
după eșec e cea mai grea, mai ales cînd trebuie 
să te și exprimi. Ce trebuie să spui ca să nu-ți 
apari ție și celorlalți ridicol, stupid, laș sau pur și 
simplu plingăreț ? Se deschid mai multe căi — unele 
mai ușoare, altele mai grele.

Cele ușoare ar fi furia (totdeauna 
sfetnic rău), torentul de acuzații, la
mentarea, blestemarea soartei... Oa
menii Superiori nu aleg o asemenea 
cale : oamenii superiori nu se plîng 
nici Zeilor, 
de arbitru, 
a fost cum 
ceream să 
fie dtît de _ ______
ca o foarfecă pe spate riscantă, care 
punea in joc numai coloana verte- -1—vrmrf—nni 
brală a jucătorului nostru, să fie con- 
siderală joc periculos față de adver- 
sar ? Mai bine dădea penalty... Ad- m

versorii, nici dacă iau foc în gură, 
nu vor admite că știu mai mult fotbal decît noi. 
Ceea ce nu mă alină cu nimic : ei au jucat cum 
se joacă acasă, azi, de către echipele atletice, cu 
oase tari, într-un 
nimic memorabil 
care mingea s-a 
fericit. Nu ne-au 
tibill, niște genii.
ușoară. Dar asta este — ne-a învins o echipă pe 
care mîine o putem învinge și noi, ca și 
București.

Calea cea mai grea e aceea care duce insă la 
noi înșine, la Judecarea noastră. Poate că ____
dar sincer vorbind echipa noastră mi s-a părut că 
a muncit, că s-a „bătut" pentru minge și rezultat. 
Merg mal departe cu omenia șl scriu că fără golul 
acela otrăvit din minutul 42, cu un 0—0 la pauză,

e deschid mai multe căi mîhnirii firești cu care 
ne trezim astăzi de dimineață, sub un cer ți 
el piumbunu și încruntat, după o înfringere 

decisivă. Viață de cronicar sportiv fără aseme- 
clipe grele nu s-a prea văzut, dimineața de

nici altor oameni, nici 
nici de adversar. Arbitrul 
a fost, l-am văzut : nu-i 

țină cu noi, dar nici să 
arbitrat și de paradoxal,

echipa a jucat foarte calm 
neplăcută adversarilor, fără 

nu se poate mai prost. — 
dimineața aceasta poate că nu ne-ar mai fi dăruit 
cerul acesta greu și inima atit de înlăcrimată... Nimic 
mai afurisit intr-un meci decisiv decît un gol în ul
timele minute ale reprizei, care-ți 
pauzei... Dacă, dacă. dacă... Dar 
avut un atac valabil ? N-am avut. 
Primul nostru șut pe poartă a fost 

departe... Croy n-a 
ment de panică. I 
ză plăcută, în care nu credeam, în 
timp ce Țarălungă, în care credeam, 
m-a decepționat) centra foarte bine, 
dar cui ? Minute întregi dragul Du- 
mitrache nu s-a văzut. In careul ad
versarilor n-am ridicat probleme. 
Ideea noastră tactică a fost ocupa
rea și acoperirea de ajuns de judici
oasă a 3/4 din teren, exciuzînd însă 
careul advers I Așa nu se poate cîș- 
tiga, desigur ; așa pusă problema — 
vom mal avea dimineți grele, deși 
știm mai bine ca alții ce-i aceea o 
pasă, ce-i aceea o subtilitate... Dar 

intre în cap că așa nu se mai joacă 
lume, oricîte laude aducem și vom

după o repriză în care 
și cu o tehnică atit de 
golul acela căzut cum

TEW

atac continuu, care nu a 
dar care a prins două faze 
lovit de un bocanc core a 
învins niște magnifici, niște 
Atunci mihnirea mi-ar fi fost

Atenția se îndreaptă din nou spre 
campionat. A opta etapă care de
butează mîine a fost pregătită și în 
perioada de întrerupere, fiecare 
formație căutînd să-și refacă jucă
torii accidentați și să elimine, pe 
cit posibil, carențele Semnalate în 
prima parte a campionatului. Pen
tru astăzi vă oferim o scurtă „fișă" 
la zi a majorității divizionarelor A.

UNIVERSITATEA CRAIOVA s-a
pregătit intens pentru „săptămîna 
de foc" care începe duminică: 
derbyul cit F.C. Constanța, revan
șa cu Fiorentina, miercuri în Cupa 
U.E.F.A., și revanșa cu U.T.A., la 
Arad, duminica viitoare — cum 
spunea ieri antrenorul Constantin 
Cernăianu. După amicalul cu echi
pa braziliană Ă.B.C. Natal, cîști.gat 
cu 1—0, marți, formația craioveană 
și-a continuat antrenamentele zil
nice, fără jucătorii selecționați în 
lotul A. Niță a fost recuperat și va 
juca, probabil, duminică.

F.C. CONSTANȚA s-a gîndit la 
derbyul de duminică din... seara 
ultimei etape. Marți, un amical la 
Medgidia, cu combinata I.M.U.M.- 
Cimentul. Scor 0—0. Antrenamente 
zilnice. Ieri, două, în dimineața a- 
ceasta, unul, după care urmează 
plecarea la București de unde, 
sîmbătă dimineața constănțenii iau 
drumul Craiovei. Fundașii Jnrcă și 
Stoica nu sînt încă refăcuți, după 
accidentele din campionat.

DINAMO, fără mulți jucători, a- 
dică fără cei selecționați în cele 
trei loturi reprezentative, dar cu 
foarte mulți accidentați, nu a pu
tut efectua decît antrenamente 
ușoare. Fl. Dumitrescu și Dobrăti 
și-au reluat pregătirile. Lui Radu 
Pamfil i s-a scos gipsul ieri, dar 
1 s-a aplicat „menghina albă" lui 
Lucuță, rămas cu o entorsă după 
amicalul lui „under 21“ 
ționata similară a R.D.G. 
tați mai sînt Moldovan și 
așa incit antrenorul Neltl 
Ier va alcătui formația în funcție 
de avizul medicului, abia la ora 
meciului cu Poli Timișoara.

STUDENȚII TIMIȘORENI 
susținut miercuri un joc școală 
C.F.R, din localitate, „un joc 
care nu a interesat scorul",

cu selec- 
Acciden- 

Sălceanu, 
NunWeil-

au 
cu 
în 

cum 
mărturisea ieri, la telefon, antreno
rul secund N. Godeanu. Ilașcu e in
disponibil în continuare. Pentru du
minică va fi menținută „formația 
de la Ploiești, cea care a reușit 
primul punct în deplasare".

ACTIVITATEA SPORTIVA LA CIUMBRUD SI BLAJ
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câni" care au încercat să le păstre
ze renumele. Efortul lor a fost însă, 
de scurtă durată, disciplinele prefe
rate intrînd intr-un total anoni
mat. De aceea, în ultima perioadă 
sînt vizibile preocupările pentru re- 
vitalizarea acestor ramuri sportive. 
„Demararea n-a fost ușoară și nici 
scutită de piedici, pentru că munca 
e migăloasa, iar comoditatea mare" 

<— după cum ne-au mărturisit unii 
dintre interlocutorii noștri. Dar, 
primul pas s-a făcut. El este mai 
pregnant în special Ia volei, unde 
două echipe școlare — de băieți și 
fete — activează, cu rezultate bune 
în divizia de juniori și școlari. Cit 
privește atletismul, munca cea mai 
febrilă se desfășoară încă la capi
tolul organizare. Ultimele lucruri 
stabilite : declanșarea unui campio
nat sistem divizie, care să cuprindă 
elevii școlilor generale și liceelor 
din Blaj, și sporirea — în cadrul 
colectivelor sportive — a orelor a- 
fectate atletismului (șase săptămî- 
nal), ore ce urmează să se desfășoa
re pe noul stadion al orașului și să 
fie dirijate de profesori desemnați 
anume.

— De altfel, munca profesorilor 
va fi de acum cu strictețe controlată 
pentru a stopa pelerinajul de la o 
disciplină sportivă la alta, lucru ce 
ne-a dat multă bătaie de cap și 
care a dus Ia o inutilă risipire de 
forțe — apreciază tovarășul Viore! 
Berța, secretar al C.J.E.F.S. Alba, o- 
ferindu-ne totodată ca exemplu ca
zul profesorului Marius Dragolea 
de la Liceul Iacob Mureșeanu din 
Blaj care, în cadrul colectivului 
sportiv, și-a schimbat an de an ra
mura sportivă, reușind 
ța" de-a 
una.

Tot în 
mulul am 
urmează să fie declanșată in aceste 
zile : testarea tuturor elevilor din 
clasele II — X și recrutarea celor 
mal dotați pentru nucleele atletice 
ce se vor constitui.

Inițiative despre a căror aplica
re și, mai ales, rezultate, așteptăm, 
noi vești

(Urmare din pag. 1)

fesor Ștefan Fiilop, directorul ad
junct al liceului, recunoscut ca unul 
dintre principalii susținători ai spor
tului în școală : „Pentru că fiecare 
pedagog știe sau măcar bănuiește im
portanța educației fizice ca instru
ment în educație și pregătirea mul
tilaterală a tinerilor n-am să mai teo
retizez pe marginea acestei probleme. 
In ceea ce privește școlile cu profi
luri practice, apreciez că atenția ce 
trebuie acordată activităților de miș
care trebuie să fie și mai mare. In 
cazul nostru, avînd misiunea să dăm 
agriculturii nu numai cadre pricepu
te intr-ale meseriei, ci și tineri care 
să răspundă cu „capacitatea maximă" 
viitoarelor solicitări de producție, 
trebuie să ne preocupăm în egală 
măsură atit de mintea, cit și de or
ganismul lor, care trebuie să fie for
tificat, ușor adaptabil la efort. Cîș- 
tigîndu-i pentru mișcare, îi facem 
totodată partizanii acesteia, „sămîn- 
ță“ pe care ei o vor presăra pretu
tindeni unde vor merge, ajutînd ast
fel la... împămîntenirea acestei bune 
deprinderi. Iată de ce facem eforturi 
ca activitatea de educație fizică și 
sport să se ridice la ' 
talte discipline predate

rei C.C. al P.C.R. din 28 februarie 
• • 2 martie precizează că „Școala, 
caro cuprinde majoritatea tineretu
lui, constituie factorul principal în 
procesul de formare și pregătire a 
unui tineret sănătos, apt să îndepli
nească în cele mai bune condiții în
datoririle ce revin cetățenilor patriei 
noastre".

Mai este oare nevoie să spunem 
că baza trebuie redată adevăraților 
ei beneficiari, care se mîndresc că 
utilizează aceeași pistă pe care, cu 
ani în urmă, sprinta Ion Moina ?

SUBTEXTUL „ZONALULUI" 
DE LA BLAJ

ION MOINA AR

nivelul celor- 
în scoală".

PLÎNGE...

baza Liceului 
lemnului din

Rînd am intrat pe 
pentru industrializarea 
Blaj și am intîlnit vraiștea existen
tă aici, am dat mai întîi vina pe... 
Ciumbrud, cu imaginile lui desprin
se parcă dintr-o revistă ilustrată.

Consemnînd, însă, în carnet cele 
văzute : o pistă neglijent drenată, 
fără bordură și plină de resturi me
najere, o aparatură (bare fixe pen
tru portic de gimnastică, porți de 
handbal și fotbal, panouri de bas
chet) prost întreținută, bălării să 
la scoți cu căruța și... 23 de porci 
„activînd" în legea lor, am socotit 
că de vină slnt, totuși, numai „gos
podarii" de aici.

Referlndu-se Ia misiunea unități
lor de învățămînt Hotărîrea Plena-

La sediul C.O.E.F.S. Blaj — mare 
animație în jurul unui program 
competițicmal care trebuia definiti
vat. Era vorba de „zonalul" de fot
bal, un campionat rezervat echipe
lor sătești din jurul Blajului, „com
petiție Ia care solicită să participe 
din ce în ce mai multe formații" — 
după cum ne informează prim-vi- 
cepreședintele C.O.E.F.S., tovarășul 
Martin Socaci.

„Zonalul" înseamnă Insă mai 
mult decît o competiție sătească de 
fotbal. înseamnă o activizare a for
țelor din comune și pentru amena
jarea minimului de baze sportive, 
pentru proliferarea — pe lingă mult 
îndrăgitul fotbal — și-a altor spor
turi, așa cum, de altfel, este men
ționat și în Hotărîrea Plenarei C.C. 
al P.C.R. din 28 februarie — 2 mar
tie, privind dezvoltarea mișcării 
sportive în mediul rural.

TRADIȚII CARE SE CER 
REÎNVIATE

„performan-
nu realiza nimic în nici

odihna 
am fi

otrăvește
■ dacă noi

Și n-avem de mult.
■ în minutul 31, de 

avut nici un mo-
lordănescu (surpri- 

care nu credeam,

creat 
fixe în 
îovit-o 
irezis- 

mai

ieri, la

greșesc,

... ■<«—>—»
trebuie să ne 
fotbal, azi, în 
mai aduce tehnicii.

Tehnica noastră bunicică e ineficace fiindcă n-are 
viteză și nu e aplicată în forță, cu răutate. A ataca 
irezistibil, a întoarce pe dos o apărare masivă n-a 
intrat încă în meseria noastră. Aceasta e marea mea 
mîhnire, tehnic vorbind, căci sentimental... sentimen
tal știm cu toții să punem problemele.

Rămîne acum să ne transferăm speranțele în alții. 
Nu e niciodată o afacere prea strălucită — să nu 
depinzi de tine și să fii la cheremul altor rezultate. 
Să sperăm că finlandezii vor fi apți să primească 8 
goluri de la atacul nostru și albanezii să ia un punct 
măcar de la o echipă care... Dar, încă odată, să nu 
ne uităm la ceilalți, ci întîi de toate, în casa noas
tră I

BELPHEGOR

Dacă întrebi, pe oricare dintre 
profesorii aflați astăzi în pragul 
pensionării, ce sporturi aveau trece
re la Blaj în vremea cînd ei au ur
cat la catedră, ți se va răspunde 
fără nici o clipă de gîndlre i atle
tismul și voleiul.

Treptat însă, sporturile veterane 
șl-au pierdut caracterul de masă, 
rămînînd pe mina cîtorva ,/nohi-

ideea promovării atletis- 
notat încă o acțiune care

C.F.R. CLUJ a efectuat zilnic an
trenamente. Miercuri a susținut un 
joc de verificare cu echipa de 
tineret. Scor 6—0 (3—0), prin golu
rile înscrise de Adam (3), Marius 
Bretan, Cojocaru și Țegean. Petres
cu rămîne în continuare accidentat. 
Pentru jocul de mîine, cu Steagul 
roșu, antrenorul Chiriiă ne-a anun
țat o surpriză în formație : extre
ma Sorin Bretan va juca... fundaș 
central, fără ca fostul titular Szoke 
să fie accidentat!...

în drum spre Cluj, STEAGUL 
ROȘU a făcut o escală la Mediaș, 
unde a învins cu 3—0 (0—0) forma
ția locală Vitromctan (Divizia C), 
prin golurile înscrise de Șerbănoiu, 
Iambor și Zotincă.

F.C. ARGEȘ are în continuare 
probleme în alcătuirea formației. 
Lui Troi i se va scoate gipsul as
tăzi, Earbu. Cîrstca și Roșu (acci
dentat marți la antrenament), sînt 
indisponibili, așa incit antrenorul 
Ștefan Coidum va aștepta cu neli
niște „verdictul" medicului în ziua 
jocului.

SPORTUL STUDENȚESC a făcut 
antrenamente zilnice după amicalul

de duminică (2—2 cu F.C. Con
stanța, pe malul mării), un antrena
ment și sîmbătă, în ziua plecării la 
Pitești. Au reînceput pregătirile 
Kraus (accidentat mai demult) și 
Măndoiu, care a suferit săptămîna 
trecută o intervenție chirurgicală 
la piciorul drept.

PETROLUL are o singură pro
blemă : Dincuță acuză o întindere. 
Mîine ploieștenii vor veni în Ca
pitală, unde vor efectua și un an
trenament de acomodare, în noc
turnă, pe stadionul „23 August", 
acolo unde se va disputa dumini
că seara partida cu Steaua.

In așteptarea derbyului moldo
vean cu S.C. Bacău, POLITEHNICA 
IAȘI și-a propus un amical cu o 
altă formație moldoveana, liderul 
seriei I a Diviziei B, C.S.M. Sucea
va. Stoice3cu s-a refăcut și toată 
echipa așteaptă optimistă jocul de 
duminică.

U.T.A. a jucat marți la Salonta 
cu Divizionara C Recolta și a în
vins la scor (5—1), prin golurile 
înscrise de Kun, Axente, Tiță, Si
ma și Domide, respectiv Roșu. 
Trandafilon are o mină în gips.

Înaintea etapei a 8 a a diviziei a

CIFRELE VORBESC
Din actualul campionat al Diviziei 

s-a scurs prima f_,_ __ __
determină să vă prezentăm principalele 
aspecte de ordin statistic din desfășu
rarea acestei perioade :
• în cele șapte etape disputate s-au 

marcat 175 ^de goluri : 126 aparțin gaz-
— 3«' — c • 1
iar cele mai puține 
a in-a si a Vu-a.
• După șapte etape, viu

tritea Craiova a reușit să înscrie 
puțin un gol în fiecare " "

© Iată jucătorii Oare 
mult de un gol într-un 
Nestorovici; 3 goluri:
Adam, MârctsleSeu; 2 goluri: 
Georgescu (de 3 ori). Adam (2). 
Sandu (2), Bălan, Năstase, ___
Stocker, Beldeanu, I. Constantin, Pîrvu 
(Petrolul), Naghi (A.S.A.).
• Pînă în prezent am consemnat 2 

autogoluri : Boc (Univ. Craiova) pentru 
Rapid, Ivan (F.C. Argeș) pentru S.C. 
Bacău. Deci, ambele au tost marcate de 
oaspeți.

® In cele 63 de meciuri s-au acordat 
12 lovituri de la 11 m. (9 pentru gazde, 
3 pentru oaspeți): 8 pe motiv do fault, 
iar 4 pentru infracțiunea de henț. Un 
aspect pozitiv ; toate pcnalty-urlle au 
fost transformate !

• Pe lista golgeterilor figurează 87 de 
jucători: F.C. Constanța — 8, Petrolul
— 7, Dinamo, S.C. Bacău, Steaua. Spor
tul studențesc — 6, Univ. Craiova, F.C. 
Argeș, A.S.A., Rapid — 5, Steagul roșu, 
.Jiul, C.S.M. Reșița, „U“ Cluj, Politehnica 
lași — 4, C.F.R. Chij, Politehnica Timi
șoara — 3, iar U.T.A. — 2.
• Cele 13 divizionare A au folosit, 

pînă în prezent. 314 jucători : politehnica 
Timișoara — 21, Rapid — 20. Steaua, 
Jiul, Petrolul — 19. Dinamo, Politehnica 
Iași — 13. Univ. Craiova. F.C. Argeș, 
S.C. Bacău, F.C. constanta, Sportul stu
dențesc — 17. C.F.R. Cluj. Steagul roșu. 
A.S.A., C.S.M Reșița. „U" Cluj — 16, 
UT.A. — 15.
• 9 jucători au fost eliminați de pe 

teren : 4 in prima etapă. 2 în etapa a 
IV-a, iar 3 în etapa a Vil-a.

• Arbitrii au arătat de 99 de ori car
tonașul galben, cele mal multe — 18 în 
etapa a VI-a, iar cele mal puține — 6 — 
în etapa a II-a. Situația penalizării ju
cătorilor, pe echipe, este următoarea : 
Dlnamo, Steagul roșu, C.F.R. Cluj, „U“ 
Cluj, C.S.M. Reșița — cîte 3, U.T.A., po
litehnica Timișoara. Univ. Craiova — 4. 
Pe.trolul, S.C. Bacău, Politehnica Iași. 
A.S.A., Jiul șl F.C. Argeș — 5. Steaua, 
Rapid, Sportul studențesc, F.C. Con
stanța — 6. Deci, în total 81 de jucă
tori, aproape 25 la sută din totalul fot
baliștilor care au evoluat in actualul 
campionat.

© Iată jucătorii care au primit de mal 
multe ori cartonașul galben : Tănăsescu,

_______ _ ________ A
.cincime", fapt ce ne

delor, iar 49 oaspeților. Cele mai multe
— 36 — s-au înscris în etapa a VI-a,-------ț _ 20 _ ta elapale

doar Universi- 
-- -  î cel 
partidă, 
au marcat mal 
meci. 4 goluri : 

Dembrovschi, 
‘ ‘ Dudu

. - _ ---------------- - ,_. M.
Bălan, Năstase, lordănescu.

• ••

de 4 ori, Ghiță și Stocker, de 3 ort, 
Smarandachc, M. Sandu. Tănase, Stoi- 
cescu, Romilâ II, Mureșan (A.S.A.), Bi- 
rău, Beldeanu, Dobrin și Desebilcu, de 
2 ori.

® Cel 30 de cavaleri al fluierului au 
primit, din partea cronicarilor ziarului 
nostru. 266 de stele (cele mai multe — 
40 — în etapele a II-a și a IlI-a. iar 
cele mai puține — 36 — în etapa a VI-a): 
de 24 de ori cîte cinci stele, de 31 de 
ori cite patru, de 6 ori cite trei, de 2 
ori cîte dcuă.

• Pînă în prezent, la partidele actua
lului campionat au asistat aproximativ 
832 300 de spectatori. Cel mai mulți — 
138 000 — s-au înregistrai în etapa a 
V-a. Iar cel mai puțini — 91 ooo — în 
etapa a IIT-a.

• Clasamentul orașelor, pe baza me
diei de spectatori (cifră aproximativă), 
după șapte etape se prezintă astfel : 
1. CRAIOVA 30 000, 2. București 19 200, 
3. Timișoara 18 500. 4. Reșița 16 000, 5.
Constanța 13 300, 6. Arad 12 200, 7—8.
Ploiești șl Iași 11 200. 9. Brașov 11 006, 
10. Cluj 10 800. 11. Ta. Mureș 9 000. 12.
Bacău S 500, 13. Pitești 8 000, 14. Petro
șani 6 000.

• Situația în „Trofeul Petschovschi”, 
dună șapte etape, este următoarea : 1. 
CONSTANTA 10. 2—3. Ploiești și Timi
șoara 9,75. 4—5. Pitești și Craiova 9.66. 6. 
lași 9,50. 7. București, 9.42. 8. Reșița 9.33. 
9. Arad 9.25. 10. Cluj 8 85, 11—12. Bacău 
și Brașov 8,75, 13. Petroșani 8.33, 14. Tg. 
Mureș 7,33.

13.

DUMINICĂ 30 SEPTEMBRIE

UN MARE SPECTACOL

PE STADIONUL CIULEȘTI5
Cu prilejul aniversării a 51) de 

ani de la înființarea clubului 
Rapid, duminică 30 septembrie, 
începînd do la ora 10, va avea 
Ioc un mare spectacol ctiltural- 
sportiv pe stadionul Giulești. 
Vom reveni cu amănunte în nu
mărul de mîine al ziarului nos
tru.

EXCURSII PESTE HOTARE
Cîștigurile constînd din călătorii 

peste hotare — prilej de cunoaș
tere a frumuseților naturale, ale 
realizărilor și monumentelor de 
artă și cultură din țările prietene 
— au fost oferite cu regularitate la . 
tragerile speciale și excepționale de 
către sistemele de joc Loto — Pro
nosport.

De curînd s-au întors excursio
niștii din călătoriile efectuate pe 
COASTA DALMAȚIEI, PARIS și 
ITALIA. în prezent se află în 
excursie grupurile de cîștigători în 
U.R.S.S. pe ruta KIEV — LENIN
GRAD — MOSCOVA și R.D. GER
MANĂ, iar în luna octombrie vor 
pleca intr-o frumoasă călătorie, 
alte două grupuri de cîștigători. 
Vor fi vizitate orașele BERLIN — 
LEIPZIG 
DAM.

Această 
nua pînă 
buind la 
ral-educativ al jucătorilor 
cîștigurile acordate în excursii.

DRESDA POTST-

vie activitate va conti- 
la sftrșitul anului contri- 
ridicarea nivelului cultu- 

al jucătorilor prin

• Omologările efectuate în 
cursul lunii septembrie la LOTO și 
PRONOEXPRES au adus tragere 
de tragere o nouă serie de mari 
cîștigători. Dar iată numele celor 
mai recenți : Crudu Emil din Bucu
rești = 88.474 lei : Cîmpoieru Ele
na din Galați = 67.455 lei ; Belcin 
Costică din Brașov și Leonte loan 
din Satu Mare, fiecare cîte 51.361 
lei ; Chivu Alexandru din Bucu
rești = 82.725 lei ș.a.

* Vă reamintim că în continuare, 
sînt asigurate toate condițiile unor 
cîștiguri de valoare maximă. Ca să 
vă puteți număra printre cîștigă
tori, trebuie să participați cu per
severență la sistemul preferat. Re
țineți I Sîmbătă este ULTIMA ZI 
pentru depunerea buletinelor la 
Pronosport, marți ULTIMA ZI pen
tru procurarea biletelor la Prono- 
expres, joi ULTIMA ZI pentru 
Loto, iar LOZ ÎN PLIC puteți juca 
în fiecare zi oricînd și oriunde.

Rubrică redactată de
LOTO — PRONOSPORT



întrecerile de ciclism continuă

Mircea Romascanu (Dinamo)

campion in proba
cu adîțiune de puncte

curse de toată 
ture ou sprinturi 

cu 
lui

La capătul unei 
frumusețea (100 de 
la trei ture) victoria în proba 
adițiune de puncte a revenit 
Mircea Romașcanu (Dinamo), Un tî- 
năr de 20 de ani, lansat pe velodrom 
si cooptat, din acest an, în rîndurile 
fondiștilor. Revenit ocazional la velo
drom Romașcanu a fost iarăși la 
înălțime.

Cum au decurs ostilitățile? Din 
start, campionul de anul trecut al 
probei, Marin loniță (Dinamo) pare 
hotărît să-și apere tițiul fără mena
jamente. Ia conducerea plutonului 
și timp de trei ture nimeni nu i se 
poate 
mului 
nu va 
ori.

Mai
bun pare George Negoescu (Steaua), 
într-o vervă de zile mari, Negoescu 
■cîștigă patru sprinturi consecutive, 
ecumulînd în 12 ture nu mai puțin 
de 20 p. Devenit periculos, intră 
,.pe recepție" Teodor Vasile. Acesta, 
la capătul a 45 de ture, ajunge să 
egaleze punctajul curajosului stelist. 
Și totuși, nici unuia dintre aceștia 
nu-i va fi rezervată victoria finală, 
în cea de-a doua jumătate a cursei, 
reușesc să evadeze din plutonul 
mare cinci sportivi: Romașcanu și 
Cîrje (Dinamo) Ferfelea (Steaua), Cer
ii ea _ (Olimpia) și Drăgan (Voința). 
Puși serios pe treabă, cei clnol zboa
ră pe pistă de parcă ar avea aripi 
la picioare. Plutonul într-un mo
ment de acalmie, nu dă atenție eva
dării și astfel se trezește că „eva
dații" ÎI prind din urmă cu un tur !

In asemenea condiții, cursa era 
alergată. Și totuși Romașcanu con
tinuă șă bată la sprint, sfirșitul în
trecerii găsindu-I nu numai ou un 
tur avans, dar și cu cel mai bun 
•punctaj acumulat la sprint. Iată cla
samentul! 1. Mircea Romașcanu (Di
namo) 39 p, 2. Marin Ferfelea (Stea
ua) 30 p. 3. Costel Cîrje' (Dinamo) 
18 p, 4. Ion Cernea (Olimpia) 13 p, 
5. Teodor Drăgan (Voința) 10 p, 6. 
George Negoescu (Steaua) 31 p (un 
tur mai puțin), 7. Teodor Vasile (Di
namo) 31 p, (un tur mal puțin) etc.

Gheorghe ȘTEFANESCU

alătura. După cîștigarea pri- 
sprint însă, cedează ritmul și 
mai ieși la bătaie" decît arare-
hotărît să obțină un rezultat

RAPID

EDIȚIA A XVIII-a A „EUROPENELOR" DE BASCHET MASCULIH

U.R.S.S. (campioană olimpică)
SI IUGOSLAVIA (campioană mondială)

FAVORITE
0 declarație a căpitanului echipei române. Radu Diaconescu

BARCELONA, 27 (Prin telefon, 
de la trimisul Agerpres, I. GOGA).

In orașul coridelor și al fotbalu
lui, trecătorii privesc 
aceste zile, apariția 
unor giganți care sînt 
plece capetele cînd vor să urce 
în autobuze. De la comisia de or
ganizare am fost informați că la 
actuala (a XVIII-a) ediție a cam
pionatului european de baschet 

. masculin, sînt prezenți 40 de jucă
tori cu înălțime de peste 2 metri, 
recordmanul lor fiind pivotul so
vietic Serghei Kovalenko, care mă
soară 2,18 m ! în general, aici inte
resul pentru baschet este în creș
tere în aceste zile și, mai mult ca 
sigur, în zilele de întrecere cele 
4000 de locuri ale Palatului spor
turilor din Barcelona, locul de des
fășurare a meciurilor din grupa B, 
vor fi ocupate zilnic de înflăcărații 
suporteri ai echipei Spaniei.

Partidele grupei A, în _ care se 
află și selecționata României,

mirați, în 
pe străzi a 

nevoiți să-și

___ , . , se 
dispută în moderna și eleganta sală 
a clubului Juventud din Badalona, 
ale cărei tribune au o capacitate 
de 3.000 de locuri. Reprezentativa 
țării noastre, sosită aici în cursul 
zilei de marți, a efectuat miercuri 
primul său antrenament de acomo
dare cu sala în care va evolua, 
într-o discuție avută cu Radu Dia- 
conescu, căpitanul echipei, acesta 
mi-a declarat : „Vom face tot po
sibilul pentru a obține un loc cit 
mai bun la acest campionat, care 
se anunță deosebit de dificil. Toate 
echipele din grupa noastră sînt 
bine pregătite și au o ridicată va
loare tehnică, astfel că, pentru a 
obține victoria, va trebui să jucăm 
în fiecare zi la valoarea maximă. 
Foarte important pentru noi este

A.B.C. NATAL
(Brazilia) 4-0 (2-0)

ciștigăm primele două partide, 
selecționatele Turciei și Israelu-

să 
cu 
lui. Sînt convins că, în final, vom 
reuși să ne clasăm pe un Ioc su
perior celui de la ediția trecută a 
campionatului, cînd ne-am situat 
pe locul 8“.

în ceea ce privește pronosticuri
le pentru titlul de campioană a 
Europei, tehnicienii și specialiștii 
sînt, în general, rezervați. Dar, fără 
discuție, prima șansă este acordată 
în unanimitate puternicelor repre
zentative ale U.R.S.S., deținătoarea 
titlului olimpic, și Iugoslaviei, cam
pioană mondială „en titre".

★
în primele întîlniiS desfășurate 

joi seara au fost înregistra
te următoarele rezultate: U.R.S.S. 
— Polonia (grupa A) 89—70, Bul
garia — Franța (grupa B) 104—83. 
Deoarece la ora închiderii ediției 
meciul România— Turcia de-abia 
începuse,, rezultatul lui îl vom pu
blica în numărul de mîine al zia
rului.

...datorită lui

TURNEE DE TENIS

Bucureștenii au cîștigat
Dinamoviada de polo

de la Budapesta

CHICAGO — în primele partide 
ale probei de dublu, cuplul Ilie 
Năstase — Pat Cramer a întrecut 
cu 6—4, 7—6 perechea Cliff Richey
— Torben Ulrich. Alte rezultate : 
Riessen, Okker — Crealy, Pattison 
6—4. 6—3 ; Newcombe, Davidson
— Făulk, Ryan 6—3, 6—2 ; Bat
trick, Stilwell — Dibbs, Reid 6—3, 
6—2.

HOUSTON — Turneul interna
țional feminin s-a încheiat cu vic
toria jucătoarei franceze Francoise 
Durr, învingătoare cu 6—4, 1—6,
6—4 în finala susținută cu ameri
cana Rosemary Casals. Acesta a 
fost primul turneu cîștigat în 
S.U.A., în acest sezon, de tenisma- 
na franceză. în finala probei de 
dublu, Pam Teeguarden și Mana 
Scallau au întrecut cu 6—3, 5—7,
6—4 perechea Francoise Durr — 
Betty Stove.

COLUMBUS — Rezultate înre
gistrate în primul tur al unui nou 
turneu feminin de tenis : 
Evert 
Margaret Court — Brenda 
6—2, 6—3 ; Chris Evert — 
Haas 6—1, 6—0 ; Franțoise
— Donna Granz 6—2, 6—1; 
Rossouw — Pam Teeguarden

6—4, 6—3; Rosemary Casals
Jill Schwikert 6—1, 6—0.

MADRID — în capitala Spaniei 
se desfășoară în prezent întrecerile 
unei competiții de tenis rezervată 
echipelor de tineret. Iată primele 
rezultate înregistrate : Spania (A) 
— Olanda 2—0 ; Portugalia — O- 
landa 2—0 ; Spania (B) — Anglia 
2—1 ; Iugoslavia — Suedia 2—0.

■

Jeanne 
Wendy Overton 6—4, 6—1; 

Kirk 
Janet 
Dupr 

Laura 
2—6,

Alain Delon !
Un fapt aproape fără precedent 

în istoria boxului : un meci pentru 
titlul mondial desfășurat într-o at
mosferă anonimă, datorită boicotu
lui ziariștilor...

Este vorba de revanșa dintre de
ținătorul centurii profesioniste a 
„mijlociilor", argentinianul Carlos 
Monzon, și unul dintre principalii 
outsideri, francezul Jean-Claude 
Bouttier, meci a cărui organizare a 
fost angajată — în ultimul moment 
și împotriva opiniei specialiștilor, 
care îl socoteau ca șalenger cel 
mai Îndrituit pe australianul Mun- 
dine — de celebrul actor de cine
ma Alain Delon. în momentul în 
care se părea că banii lui Delon

Echipa de polo Dinamo București 
a cîștigat turneul internațional de 
la Budapesta fără să cunoască în
frîngerea. în ultima partidă, deși 
antrenorul A. Grințescu a folosit 
în majoritatea timpului rezervele, 
poloiștii bucureșteni au obținut și 
cea de a 5-a victorie consecutivă, 
întrecînd pe Gwardia (Polonia) cu 
8—4 (2—1, 3—1, 1—1, 2—1). Punc
tele formației bucureștene au fost 
realizate de : D. Popescu 4, Nasta- 
siu, Novac, Frîncu șl V. Rus. Alte 
rezultate: Dynamo (R.D.G.) — Ru
da Hvezda 9—3 ; Dozsa (Ungaria) 
— Dynamo (R.D.G.) 9—7.

Clasament final: 1. Dinamo Bucu
rești 10 p, 2. Dozsa (Ungaria) 8 p, 
3. Dinamo (U.R.S.S.) 6 p, 4. Dyna
mo (R.D.G.) 4 p, 5. Ruda Hvezda 
(Cehoslovacia) 2 p, 6. Gwardia (Po
lonia) 0 p.

Poștașul Constantin Staicu, tiștigător al celui de al doilea concurs bal
canic de marș, parcurge ultimele sute de metri ai cursei de la Varna

POȘTAȘII ROMÂNI ÎNVINGĂTORI
ÎN COMPETIȚIA BALCANICĂ DE MARȘvor salva un spectacol sportiv oare

cum compromis de inegalitatea ad
versarilor — Monzon La „marte- 
lat“ pe Bouttier, în 1972, chiar la 
Paris — oferindu-i campionului eu
ropean ultima (și cea mai puțin 
sperată...) șansă de a intra în po
sesia centurii supreme, iată că toc
mai Delon a declanșat un scandal 
de mari proporții, comportarea lui 
dînd naștere unei adevărate „mu- 
țenii" a presei franceze față de 
confruntarea programată la 29 
septembrie, la Parc des Princes.

De fapt, ce s-a întîmplat ? Supă
rat pe un. redactor al ziarului 
„l’Equipe" care ar fi publicat știri 
— după opinia sa — defavorabile 
lui Bouttier, Alain Delon a inter
zis accesul gazetarului respectiv. 
Louis Tomassini, la locuința sa de 
la Douchy, locul de antrenament al 
campionului francez, cedînd tot
odată exclusivitatea informațiilor 
despre Bouttier unui ziar parizian 
de seară, cunoscut ca „delonist" în 
concepții și... fonduri 1

A urmat o remarcabilă luare de 
poziție, profesională, a mai multor 
publicații franceze, între care și 
ziarele de sport, atitudine care a 
condamnat comportarea 
în mod public, anunțînd 
un veritabil boicot pe 
meciului amintit...

Desfășurîndu-șe 
anonimat, este puțin probabil 
meciul Monzon-Bouttier se 
bucura de succesul așteptat și 
Alain Delon își va... scoate banii 
investiți !

Cea de a doua ediție a competi
ției balcanice de marș rezervată 
poștașilor s-a desfășurat zilele tre-

LIMBAJUL ȘTIRILOR...

cute la Vama. La întrecerile din 
acest an au fost prezenți 25 de 
mărșăluitori, reprezentînd serviciile 
poștale din România, Grecia, Bul
garia și Iugoslavia. Ca și la pri
ma ediție, desfășurată în 1972 la 
Atena, concursul a fost dominat ca
tegoric de sportivii români, care au 
ocupat primele două locuri în cla
samentul individual și, totodată, 
primul loc 
echipe..

Traseul din 
aproximativ 8 
(patru din ei s-au situat în 
șase poziții) au controlat 
manență cursa, primul 
linia de sosire Constantin 
după 36:49,1. L-au urmat 
sament: 2. Gh. Jugănaru
3. St. Raikovski (Bulgaria)
4. St. Stoilkovici (Iugoslavia) 37:02,0,
5. C. Stan 37:21,9 și 6. S. Odobasian 
37:22,0. Pe echipe : 1. România 7 p, 
2. Iugoslavia 23 p, 
34 p, 4. Bulgaria II 
cia 42 p.

Ediția următoare 
va avea loc în țara noastră în 1974» 

................................... , . ..g

în clasamentul peavut loc la începutul anului pri
mele mm competiții ale spor
tului de masă chilian), și sta
dionul „Chile". ...Militari înar
mați păzesc căile de acces spre 
stadionul „National" și, din ex
terior, se zăresc siluetele san
tinelelor aflate în tribunele 
superioare. ...Pe stadionul „Na
tional", devenit loc de detenție, 
au loc execuții în masă...

...In Franța, în orașul 'Sures- 
nes, s-a construit un nou com
plex sportiv. La propunerea pri
marului Robert Pontillon, sta
dionul nou, care se va inaugu
ra la 6 octombrie, va primi nu
mele „Salvador Allende", ca un 
omagiu în memoria președinte
lui republicii Chile, asasinat mi
șelește...

Trăsătura de unire (sau de 
despărțire) dintre cei doi poli ai 
faptelor relatate nu are nevoie 
de nici un comentariu.

Nimic nu e mai grăitor, une
ori, decît limbajul direct, sim
plu, fără înflorituri inutile, al 
știrilor de presă. Apelăm ade
sea la scurtimea și esența aces
tui limbaj, atunci cînd tristețea 
sazi indignarea ne interzic gran
dilocvența.

Iată, deci, mai jos, cîteva ex
trase semnificative din comuni
cări recente ale 
presă, referitoare 
tele și 
Chile.

...Două 
Santiago 
ziționate, 
fiind transformate de forțele re
presiunii în locuri de detenție. 
...Mai multe mii de suspecți, 
simpatizanți ai guvernului Uni
tății Populare al președintelui 
Allende, sînt în prezent arestați 
la cele două mari stadioane din 
Santiago — stadionul „Natio
nal", care are o capacitate de 
70.000 de locuri (și pe care au

acest an a măsurat 
km. Poștașii

stadioane din

agențiilor de 
la evenimen- 
situației din

actorului, 
totodată 

marginea

mari 
de Chile au fost rechi- 
după lovitura militară,

într-un cvasi- 
că 
va 
că

evoluția

PRELIMINARIILE CAMPIONATULUI MONDIALZI „FIERBINTE
fi- 

din

învingătoare cu 1,79 m
In cadrul concursului internațional 

atletic desfășurat la Paris, fondistul 
vest-german Uhlmann a cîștigat cursa 
de 5 000 m, cu timpul de 13:42,0, iar 
sprinterul francez Sainte-Rose a fost 
cronometrat pe distanța de 100 m în 
10,4. Proba feminină de săritură în 
înălțime a revenit cunoscutei cam
pioane austriece Ilona Gusenbauer, 
cu un rezultat modest: 1,79 m.

Alte rezultate : masculin : 400 m 
plat — Calgren (Suedia) 46,8 ; sări
tura cu prăjina — Abada (Franța) 
5,00 m ; feminin : 200 m — Tomova 
(Bulgaria) 24,4; 1 500 m te Wright 
(Canada) 4:17,4.

Neagu (tricou de culoare închisă) 
și înscrie al doilea gol. (Fază din

șutează cu toată opoziția lui Edson, 
meciul Rapid — A.B.C, Natal 4—0)

Foto! S. BAKCSY

Miercuri, 26 septembrie, „cea mal 
încărcată" zi a anului fotbalistic, 
după cum o decretam șl In avan
cronica noastră, a izbutit să aducă 
clarificări Importante în cursa pen
tru cele 16 locuri ale turneului 
nai al Campionatului mondial 
1974.

organizate
50 de ani 
Rapid, e- 
ieri după-

în cadrul manifestărilor 
cu prilejul aniversării a 
de existență a clubului 
chipa feroviară a întîlnit 
amiază, pe stadionul Giulești, for
mația braziliană A.B.C. Natal. La 
capătul unui joc frumos, deseori 
aplaudat de un numeros public, bu- 
cureștenii au cîștigat cu scorul de 
4-—o (2—0). Rapidul a desfășurat un 
joc de bună calitate, a inițiat, ne
numărate acțiuni ofensive, depășind 
cu regularitate apărarea oaspeților, 
în prima repriză, după cîteva a- 
tacuri rămase fără rezultat, Pop 
(min. 16) a urcat pînă în apropierea 
careului advers, de unde a centrat 
în fața porții și Bartales, pe fază_, 
a introdus balonul în plasă. După 
șase minute, Dumitriu II a driblat 
doi adversari și apoi a pasat precis 
'lui Neagu, iar acesta, din careu, a 
șutat în colțul scurt, ridicînd avan
tajul echipei sale la două goluri.

După pauză, feroviarii au continuat 
să domine și să creeze panică la 
poarta apărată de Veludo. Domi
narea bucureștenilor a fost concre
tizată prin 
Nășturescu 
(min. 70).

Arbitrul 
foarte bine

RAPID : Corec (min. 46 : Răduea- 
nu) _ pop, Angelescu, Niță (min. 
46 : FI Marin), Grigoraș — Rîșniță, 
Pleșoianu — Periat (min. 66 : Straț), 
Dumitriu II (min. 46 : M. Stelian), 
Neagu, Bartales (min. 46: Năstures- 
cu).

A.B.C. NATAL : Veludo — Sahara, 
Edson, Telino, Ansieta (min. 25 : 
Watter) — Maranion, Danillo, 
beri , — Libânio, Jorje, Morais.

In finala competiției rezervată 
juniorilor dotată cu „Cupa Ștefan 
Filote", Rapid a dispus de Steaua cu 
scorul de 1—0 (0—0).

golurile realizate de 
(min. 58) și de Neagu
Gh. Micloș a condus 
următoarele formații :

Al-

CUPA ROMÂNIEI LA HOCHEI
(Urmare din pag. I) și viteză ajungînd să 

diferență apreciabilă:

români 
primele 
în per-
trecînd 
Staicu 

în cla- 
36:50,0, 
36:51,2,

3. Bulgaria I
36 p, 5. Gre-

a competiției

MERCKX SOSEȘTE
PRIMUL

LA BRUXELLES

partidei o alură vie, un ritm, foarte 
rapid, care, firește, nu a prea con- 
venit adversarilor lor. Pe acest 
fond I.P.G.G. a condus la început 
lejer: 4—0 (min. 16), încheind pri
ma repriză cu un avantaj destul de 
consistent (4—1). Probabil că ho- 
cheiștii acestei formații au crezu, 
că aceasta este suficient pentru ca 
în următoarele două reprize să 

plimbe doar pe gheață și să 
astfel victoria asigurată. Fă- 
total greșită ! Deoarece echipa 
Odorhei, animată de un fru- 
spirit combativ, a pornit din

se... 
aibă 
rere 
din 
mos _
nou cu curaj la atac și, spre sur
prinderea generală, a încheiat în a- 
vantaj această a doua parte a me
ciului (2—0), reanimînd întrecerea 
pentru că scorul general ajunsese 
doar 4—3 pentru I.P.G.G. Ultima 
parte a jocului a readus însă lu
crurile la normal și bucureștenii 
mai atenți mai siguri pe ei au rea
lizat o victorie meritată. Nu mult 
diferit s-au petrecut lucrurile și în 
cea de a doua întîlnire a cuplaju
lui. Agronomia Cluj a învins tînăra 
echipă a Liceului nr. 1 Miercurea 
Ciuc (13—6). nu fără a ceda și ea 
o repriză. Studenții clujeni s-au im
pus două treimi din meci prin

forță, precizie 
conducă Ia o . _
13—1 (min. 45, deci la începutul 
reprizei a ÎII-a). Cînd mai rămăse
seră mai puțin de 10 minute de 
joc, elevii din Miercurea Ciuc au 
redus din handicap și, deodată, a- 
cest gol le-a dat aripi, ceea ce Ie-a 
permis să mai înscrie alte patru 
pînă la sfîrșit (!) și să încheie la 
o diferență de scor mai onorabilă 
această partidă. Ne întrebăm însă 
de ce oare n-au avut ei curajul să 
joace tot meciul ca în ultimele 10 
minute ?

După amiază programul a înce
put cu o partidă care se anunța 
promițătoare : Steaua — Dunărea 
Galați. De fapt, se întîlneau echi
pele aflate pe locurile II și III ale 
trecutei ediții a campionatului. Pe 
gheață, însă, lucrurile s-au petre
cut altfel, bucureștenii cîștigînd de 
o manieră mult mai comodă decît 
era de așteptat (6—0). Ultima par
tidă a zilei a avut o desfășurare 
identică, Dinamo învingînd 
(9—1) pe S- C. Miercurea 
Aceste două rezultate ne 
tățesc să afirmăm că 
progresul înregistrat în acest sezon, 
între primele două echipe ale ho
cheiului nostru, în speță Dinamo 
și Steaua, și eșalonul imediat urmă
tor este încă un foarte mare deca
laj valoric.

comod 
Ciuc. 

îndrep- 
cu tot

DOUA ECHIPE FERICITE
Desigur, cei mai mulțumiți 

porteri, după meciurile de miercuri, 
din Europa sînt în momentul de 
față scoțienii, care își văd din nou 
echipa favorită calificată la un tur
neu final, al C.M., după o întreru
pere care durează din 1958 ! Și to
tuși, meciul de pe Hampden Park 
nu a fost deloc ușor. Echipa ceho
slovacă, care își juca ultima șansă, 
a reușit să deschidă scorul, dar nu
mai 7 minute mai tîrziu Jim Hal
ton reda glasul uriașului cor al în
tregului stadion din Glasgow. Ceho
slovacii au încercat mereu să frag
menteze jocul (numai în prima re
priză s-au fluierat împotriva lor 18 
lovituri libere), dar în min. 74 spe
ranțele lor s-au năruit, atunci cînd 
atacantul Iui Leeds United, Jordan 
a înscris. Cornerul care a precedat 
golul a 
(care a 
tricoul 
meci...), 
bară !

Și astfel, selecționata 
devine — după Brazilia, R.F. Ger
mania (calificate din oficiu) și Uru
guay — a patra echipă sigură de 
locul în turneul final, de anul vii
tor, al C.M.

A doua fericită a zilei este echi
pa Bulgariei, care a reușit să-și în
deplinească planul propus : un punct 
din cele două meciuri în deplasa
re. La Sheffield, în fața unei asis
tențe minime, jucătorii bulgari s-au 
apărat foarte atent, și n-au pericli
tat poarta adversă decît de 2—3 ori 
în tot meciul. Partida a fost de sla
nă valoare, nespectaculoasă, dar —- 
Iată — elevii lui Mladenov se gă
sesc acum foarte aproape de califi
care, fiindu-le necesară numai o 
victorie în meciul pe care îl vor 
susține pe teren propriu împotriva 
Ciprului...

VICTORII... DE AȘTEPTARE
In alte două meciuri, gazdele au 

terminat învingătoare, dar victorii
le de miercuri n-au făcut decît să 
amplifice importanța partidelor vii
toare, decisive pentru calificare. Se
lecționata Poloniei a zdrobit echi
pa galeză cu un scor de forfait, 
după un meci foarte „tare", cu mul
te accidente și cartonașe (de altfel, 
galezul Hockey a fost eliminat pen
tru că a replicat la o lovitură pri
mită „In plin"). După joc, Mike En
gland (Tottenham Hotspur), căpita
nul galez, a declarat, vizibil răută
cios : „Cred că a fost cel mai bru
tal meci din cite am jucat. După 
părerea mea, Anglia va bate ușor 
Polonia..." In aceeași zi, pe Wem
bley, adversara Poloniei din meciul 
decisiv de la 17 
zentativa engleză, 
mare scor de la 
nistrată Elveției ...
acum 10 ani... Cele 7 goluri marca-

su-

fost obținut de Denis Law 
îmbrăcat pentru a
național scoțian

după ce Bremner
50-a oară 
în acest 

șutase în
Scoției

octombrie, repre- 
reușea cel mai 

înfrîngerea admi- 
(8—1), la Basel,

te de Mike Channon (2), Alan Clar
ke (2), Chivers, Currie și Bell l-au 
făcut pînă și pe taciturnul Alf Ram
sey să iasă din obinulta-i tăcere... 
diplomatică și să se declare : „Sînt 
foarte mulțumit. Am jucat azi foar
te bine și am învins o echipă mai 
bună decît multe altele care au scos 
rezultate superioare pe Wembley..." 
Selecționerul austriac Leopold Stas- 
tny a spus următoarele : „Noi am 
jucat deschis, dar foarte slab. Tre
buie însă să admir echipa adversă, 
oare a practicat un joc excelent. An
glia merită să se califice în turneul 
final !“

La Lucerna, Elveția nu a reușit 
să fructifice decît una din cele pes
te 15 mari ocazii de gol avute. Lu
xemburghezii s-au apărat cu înver- 

—' ' (Standard 
Moes cei 

Este destul de 
limpede însă că numai cu greu se
lecționata elvețiană mai poate tul
bura poziția 
liei, cu care 
deplasare.

SURPRIZA

sunare, avînd în Pilot 
Liege) și portarul Jean 
mai buni oameni. “

din clasament a Ita- 
va juca de altfel în

DE LA MOSCOVA
In primul meci al partidei de ba

raj care opune cîștigătoarei grupei 
a IX-a .europene pe învingătoarea 
grupei a IlI-a sud-americane, jucă
torii sovietici nu au izbutit să des-: 
facă decît rareori apărarea foarte 
strinsă a oaspeților, în care portarul 
Olivares a fost de netrecut. în două 
ocazii Blohin (min. 23) și Muntean 
(min. 70) au șutat, singuri în careu, 
în portar. în prima repriză, chilie
nii nu au șutat nici măcar o sin
gură dată Ia poarta ----- 
dar în min. 54, Ia 
numai intervenția 
portarului sovietic 
porții sale la șutul

lui Rudakov (!), 
un contraatac, 
foarte bună a 

a salvat plasa 
lui Valdez. Me-

Iată golul calificării echipei Scoției i Joe Jordan (cu nr. 16, în centrul 
fotografiei) înscrie, în min. 14, cu capul la un corner...

Telefoto î A.P.-AGERPRES
fotografiei) înscrie, în min. 14, cu

ciul retur se anunță, desigur, foarte 
dificil pentru selecționata U.R.S.S.

„COMPLEXUL MAGHIAR"
în fine, în ultimul meci interna

țional al zilei, selecționata Iugosla
viei a demonstrat încă o dată „com
plexul" pe care îl are în fața repre
zentativei maghiare. Al 30-lea meci 
disputat între cele două echipe s-a 
încheiat la egalitate, și este de re
ținut că pînă în momentul de față 
fotbaliștii iugoslavi au izbutit numai

de 3 ori să-1 învingă pe cel ma
ghiari pe teren, propriu (și o dată 
în deplasare)... Partida a prilejuit 
debutul a trei tineri jucători : iugo
slavii Buljan (Hajduk Split) și Pe- 
trovici (Steaua Roșie) și maghiarul 
Meszaros, portarul echipei Vasas 
Budapesta. Golurile au fost marcate 
de Bjekovici (min. 18) și Bene (min. 
47). La Belgrad toată lumea se gîn- 
dește de pe acum la ziua meciului 
cu Spania...

Dumitru GRAUR

RADIOGRAFIE
GRUPA A n-A

Elveția — Luxemburg 1—0 (1—0)
Lucerna, 18 000 spectatori. A marcat : 

Blăttler (min. 3).
ELVEȚIA : Deck — Valentini. Munfl- 

schin, Wegmann, Hasler — bdermatt, 
Kuhn — Blăttler, Cornioley, Mttller, D©- 
marznels (min. 68, Balmer).

LUXEMBURG : Moes — Kirsch, Han
sen. Pilot, De Grave — Fenghi, Weis 
(min. 13 Krecki) — Philippe, Braun, 
Dussier, Hofmann (mln. 75 Grettnich).

Arbitru : W. Riedel
1. ITALIA
2. Elveția
3. Turcia
4. Luxemburg

Au mai rămas
lia — Elveția (20.X.)
(18.XI.).

berts — Evans, Yorath, W. Davies, Ho
ckey, James.

Arbitru : O. Dahlberg (Suedia).
1. POLONIA 3 2 0 1
2. Anglia 3 111
3. Țara Galilor 4 112

A mai rămas de jucat un singur
Anglia — Polonia (17.X.), decisiv pentru 
configurația finală a clasamentului.

GRUPA A VI-A

5—2 4
2— 3 3
3— 5 3 
meci.

de

GRUPA

I (R.D. Germană).
5 3 2 0 10— 0
4 2 2 0 2—0
5 112 3—3
6 1 0 5 2—14 

jucat partidele Ita- 
și Turcia — Elveția

s
6
4
2

A V-A
Polonia — Țara Galilor 3—0
Chorzow, peste 100 000 de 

ploaie. Au marcat : Gadoha 
Lato (min. 34) și Domanski 
în min. 42, galezul Trevor Hockey a fost 
eliminat de pe teren.

POLONIA î Tomaszewski — Szyma
nowski, Gorgon, Musial, Bulzacki — 
Kasperczak, Lato — Cmiklewicz, Deyna, 
Domanski, Gadocha.

ȚARA GALILOR : Sprake — Rodri
gues, Thomas — Mahoney, England, Ro-

(2-0) 
spectatori, 
(min. 29) ■ 
(min. 53).

Irlanda de Nord — Bulgaria 0—o
Sheffield (Anglia), numai 6 292 spec

tatori !
IRLANDA : McFaul — Rice, Craig — 

O’Kane, Hunter, Clements — Hamilton, 
Jackson (Coyle), Morgan, Andreson, 
O’Neill (Cassidy).

BULGARIA : Goranov — Zaflrov, Iv- 
kov, Aladjov, Jecev — Kolev, Aleksan
drov (Borisov), Bonev — Mllanov, Sto- 
ianov, Denev.

Arbitru : R. Nyhys
1. BULGARIA
2. Portugalia
3. Irlanda de nord
4. Cipru

Au mal rămas de
Portugalia — Bulgaria (13.X.), 
lia — Irlanda de Nord (14.XI) 
ria Cipru (18.XI.).

GRUPA A VIII-A
Scoția — Cehoslovacia 2—1

100 000 spectatori. Au marcat : 
(min. 32), Holton (min. 39) și 
(min. 74).

SCOȚIA : Hunter — Jardine, 
— Bremner, Holton, Connelly 
gan, Hay, Law, Dalglish (Jordan), Hut
chison.

CEHOSLOVACIA : Viktor — Zlocha, 
Samek, Pivarnik, Bendl (Capkovici) — 
Adamek, Kuna (Dobias) — Bicovsky, 
Nehoda, Stratil, Panenka.

Arbitru : H. Oberg
1. SCOȚIA
2. Cehoslovacia
3. Danemarca

indiferent de rezultatul ultimului meci, 
Cehoslovacia — Scoția (17.X.), echipa 
scoțiană s-a calificat pentru turneul 
final.

Nehoda 
Jordan

McGrain 
— Mor-

(Norvegia).
3 3 0 0 8— 2 6
3 1118—33
10 13 2—13 1

(Norvegia).
4 3
4 2
5 1
5 1

disputat

9—17
7— 3 5
4—5 3
1—12 2

1 o
11
2 2 
0 4
partidele 
Portuga- 

și Bulga-

Scoția — Cehoslovacia 2—1 (I—1) 
Glasgow, stadionul ,, Hampden park",

MECI DE BARAJ
U R.S.S. — CHILE 0—0
Moscova, stadionul „V. I., Lenin°, B0 000 

spectatori, temperatură foarte scăzută 
(4—5° C).

U.R.S.S. : Rudakov — Dzoduașvlli, Fo
menko, Kaplicinîl, Lovcev — Kuznețov, 
Muntean — Dolmatov, Andriasian (min. 
30 Kozmiakin), Oniscenko, Blohin (min. 
46 Guțaev).

CHILE î Olivares — Machuca, Figue
roa, Quintano, Arias, Valdez, Paez, 
Caszely, Ahumada, Rodriguez, Veliz 
(min. 57 Crisosto).

Arbitru ; Armando Marques (Brazilia).
Returul partidei va avea loc la 21 

noiembrie, iar un eventual al treilea 
meci se va disputa la 24 sau 25 noiem
brie. Echipa învingătoare se califică la 
turneul final al C.M.

PARIS, 27 (Agerpres). — Tradiții» 
nala cursă ciclistă internațională Pa
ris — Bruxelles a fost ciștigată la 
actuala ediție de cunoscutul rutier 
belgian Eddy Merckx, cronometrat pe 
distanța de 294 km cu timpul de 7 h 
04. Plutonul condus de belgianul 
Frans Verbeeck a sosit la 14 secunde 
în urma învingătorului. Pe locul trei 
s-a clasat tot un ciclist belgian, Van 
Linden, urmat de compatrioții săi 
Walter Plankaert, Joseph Bruyere, 
Rogers Rosiere și Eric Leman. Ita
lianul Felice Gimondi, unul dintre 
favoriții competiției, s-a situat pe 
locul 10. «

TELEX
Prima etapă a cursei internaționale 
cliste, care se desfășoară în prezent 
șoselele din Austria, a fost ciștigată__
rutierul polonez Wojciech Matuslak. în
vingătorul a parcurs traseul St. Christo- 
phen — Molln (166 km) în 3 h 56:51. In 
același timp cu cîștigătorul au fost în
registrați Stanislaw Szosda (Polonia) și 
Rudi Mitteregger (Austria).

ci-
pe 
de

După consumarea a opt runde, în tur
neul internațional de șah de ia Vîrșeț 
(Iugoslavia) continuă să conducă veli- 
mirovicl (Iugoslavia), cu 5 puncte și o 
partidă întreruptă, urmat de Parma 
(Iugoslavia) — 5 puncte, Krnicl, Buljo- 
vici (ambii Iugoslavia) — 4*/2 puncte, 
Radulov (Bulgaria) — 4 puncte (1), 
Uhlmann (R.D. Germană), Tringov (Bul
garia), Hecht (R.F. Germania) și Zucker
man (S.U.A.) — 4 puncte etc. In runda 
a 8-a, Zuckermann l-a învins pe Kirov, 
iar Ivkovicl a cîștigat la Misevlci. A fost 
consemnată remiza în partidele Krnicl 
— Tringov, Parma — Buljpvici și Uhl
mann — Quinteros.

Echipa de rugby Cowbridge (Țara Gali
lor), aflată în turneu în Belgia, a jucat 
în localitatea La Hulpe cu reprezenta
tiva țării-gazdă. Victoria a revenit oas
peților cu scorul de 11—9 (0—0).
■
Competiția internațională ciclistă „Ma
rele Premiu al Franței", rezervată tine
rilor rutieri amatori (pînă la 25 de ani), 
s-a desfășurat la Lalinde și a fost cîș- 
tigată de francezul Perret. învingătorul 
a parcurs 56 km în ih 19:57, cu o me
die orară de 42,027 km, fiind urmat de 
elvețianul Bifchoff — la 13 sec., suedezul 
Filipsson — la 2:48 și italianul Frăcaro 
— la 2:50.

K
Tradiționalul concurs internațional de 
golf de la Hilton Head Island (Carolina 
de Sud) a fost dominat la actuala ediție 
de sportivii americani, clasați pe primele 
patru locuri. Victoria a revenit lui Halle 

cu 272 puncte, urmat de Jones 
■ '■ cîte 277

puncte.

Irwin, ____ „ ............
Grier, Jerry Heard —’ ambii cu~ 
puncte, și Jim Wiechers — 280

Cursa ciclistă de șase zile de la 
prima competiție de acest gen a_____-
Iul, s-a încheiat cu victoria cuplului 
olandez Gerben Karstens — Leo Duyn- 
dam, care a totalizat 389 puncte. Marii 
favoriți al cursei, italianul Gianni Motta 
șl belgianul Patrick Sercu, s-au clasat 
pe locul secund, cu 317 puncte. Au ur
mat în clasament perechile Alaln van 
Lancker — Jacky Mourioux (Franța). 
Tony Gowland (Anglia) — Graham Gil
more (Australia) șl Ferdinand Bracke — 
Julien Stevens (Belgia).

a
Competiția feminină internațională de 
hochei pe iarbă „Cupa Mondială" se va 
desfășura anul viitor între 7 și 27 mar
tie la Cannes. La competiție vor parti
cipa selecționatele Olandei, Spaniei, Bel
giei, Indiei, Cehoslovaciei, Argentinei, 
R.F. Germania. Elveției, Austriei, italiei, 
Mexicului și Franței.

Londra, 
sezonu-


