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Astăzi, pe cinci stadioane din fard ți de peste hotare

REPREZENTANTELE FOTBALULUI NOS TRU SUSȚIN 
MECIURILE RETUR IN COMPETIȚIILE EUROPENE

Rîndurile trimise de la București 
vorbesc însă mult și despre frumoasa 
primire, despre multiplele dovezi 
de atenție și amabilitate din par
tea gazdelor. Bucureștiul le place 
foarte mult iriandezlor și multi 
și-au și propus viitoare vacanțe în 
România.

Ultimele preparative ale oaspeți
lor pentru. întîlnirea de astăzi au 
avut loc ieri după amiază, pe sta
dionul Dinamo. Antrenamentul a 
fost intens și de mare angajament, 
adică exact cum se comportă și în 
aparițiile oficiale Crusaders. A im
presionat suita de exerciții fizice 
și marea seriozitate cu care ea a 
fost executată. La sfirșitul antre-

Azi, din nou una din acele „miercure de foc" pentru fotbalul nostru. 
Patru echipe de club susțin meciuri-retur în cadrul primului tur 

al competițiilor europene intercluburi (Dinamo în Cupa Campionilor, 
Chimia Km. Vîlcea în Cupa Cupelor, F. C. Argeș și Universitatea Craiova 
în Cupa U.E.F.A.) iar o a cincea, A. S. Armata Tg. Mureș susține cea 
de-a doua manșă în finala Cupei Balcanice.

Despre toate aceste întîlniri, pe care urăm fotbaliștilor noștri să 
amănunte în reportajele-avancronică ce urmează:la absolve cu succes,

CRUSADERS MAI CREDE IN CALIFICARE
Irlandei de

va
Pe

DE CROS Șl TIR...
Luni după-amiază. Zi obișnuită 

de activitate — intensă — pe sta
dionul Tineretului din Capitală. Pe 
fiecare din terenurile bazei, gru
puri —•’ mai mici sau mai mari — 
de fete și băieți, de la Clubul 
sportiv școlar, Școala sportivă nr. 
I.E.F.S., I.P.G.G., Liceul nr. 35,
Școala sportivă de atletism etc. își 
pregăteau în liniște, cu răbdare și 
migală, temele date de antrenori.

Zi obișnuită de lucru. Și totuși 
în această după-amiază, marele 
complex sportiv de pe Bulevardul 
Mărăști a fost martorul unui eve
niment aparte. Aici, într-un cadru 
sărbătoresc au avut loc întrecerile 
finale ale „Cupei Diana", la cros și 
la tir. Cele mai bune alergătoare 
și țintașe din sectoarele Capitalei 
și-au dat întîlnire pe „Tineretului" 
pentru confruntările finale, într-o 
competiție mult îndrăgită, devenită 
tradițională.

Am stat de vorbă, la sfirșitul 
^crosului, cu învingătoarea cursei, 
. tînăra Ecaterina Bidilică, reprezen- 
■ tanta sectorului 5. Are 21 de ani 

și este muncitoare-măsurătoare, la 
întreprinderea „Apolo". ,,Joe hand
bal și... fotbal — ne spune ea — 
dar crosul mi-a dat cele mai mari 
satisfacții. Mi-a plăcut întotdeauna 
să alerg și chiar am concurat la 
un cros, în primăvară, pe un tra
seu, în jurul Teatrului de Operă. 
Atn fost destul de bucuroasă cind 
președintele asociației noastre spor
tive — „Libertatea" — a anunțat 
crosul din cadrul „Cupei Diana". 
M-am prezentat și iată că am cîș- 
tigat"..,

O impresie frumoasă a lăsat-o și 
tînăra țesătoare (18 ani) Jeni Stroe 
de la I. S. Dacia — sectorul 8. 
A luptat cu multă ambiție să-și 
adjudece victoria, dar a ocupat lo
cul 2. în ajun, duminică, ea a 
participat la un concurs de orien
tare turistică, unde, la individual

■ »

a cîștigat titlul de campioană a 
municipiului București. în două zile 
două victorii ar fi fost, intr-adevăr, 
o performanță... Dar după cum ne-a 
mărturisit ea : „Sînt tînără și am 
timp și pentru astfel de perfor
manțe..."

La tir a plăcut mult succesul 
fetelor de la I.S.C.P.C.Z. Primele 5 
locuri în clasamentul întrecerii, au 
fost ocupate de reprezentantele a- 
cestei întreprinderi.

Dar iată clasamentele. CROS :
1. Ecaterina Bidilică (Libertatea),
2. Jeni Stroe (Dacia), 3. Georgeta
Nica (Dacia), 4. Ioana Vasileșcu 
(Libertatea), 5- Cristina Tigan (Con
fecția). Pe echipe: 1. Tricodava
(sector VI), 2. Dacia (sector VIU),
3. Libertatea (sect. V), 4. Confecția 
(sect. VII), 5. Borangicul (seci. 
VIII).

TIR: 1. Mihaela Brînzan, 2.
Maria Beșleagă, 3. Rodica Bardas. 
4- Doina Constantin, 5. Rodica An-, 
drei — toate de la I.S.C.P.C.Z., 
echipe: 1. I.S.C.P.C.Z. (sect. D,
2. București — Zaharoase (sect. V',
3. F.C.M.E. (sect. III), 4. Fabrica de 
confecții (sec. VII), 5. Dacia (sect. 
VIII).

O inițiativă a Inspectoratului școlar al Capitalei
începutul noului an școlar este 

marcat — în municipiul București
— de cîteva inițiative privind prb- 
filarea unor unități de invățămint 
pe specializarea intr-o anumită ra
mură de sport. Ele aparțin Inspec
toratului școlar al Capitalei și ur
măresc să materializeze unele pre
vederi ale Hotărîrii Plenarei G.C. 
al P.C.R, din 28 februarie 2 
martie, care vizează dezvoltarea ac
tivității sportive în rîndul elevilor.

în acest context se înscrie crea
rea unor clase de atletism pe lingă 
școlile generale nr. 79, 190, 164 și 
203. Din punctul de vedere al do
tării, cel mai bine se vor prezenta 
lucrurile în cazul celor două școli 
vecine, 164 și 203, din cartierul 
Drumul Taberei, între care se află
— în curs de amenajare — un 
complex sportiv avînd o funcționa
litate largă pentru alergări, sărituri 
și aruncări- Este drept că acest 
complex a fost, o vreme, abando
nat de constructori, dar, iată că 
acum —ca urmare și a sugestiilor 
aduse de ziar, cei in cauză se a- 
rată hotărîți să continue lucrările 
și să ofere elevilor din cele două 
școli posibilitatea de a-și desfășura 
activitatea (antrenamente și con
cursuri) poate chiar în actualul Jri-

mestru. Cît privește încadrarea cu 
tehnicieni de înaltă calificare, lu
crurile se prezintă foarte bine la 
„190", școală în care activează, pe 
de o parte, un profesor de educa
ție fizică cu recunoscute merite în 
selecția și formarea de tineri atleți 
(Gheorghe Teșu) precum și un altul
— Doru Bădini 
de mult atlet.de 
ponent al lotului

Clase profilate 
ființa in primul 
nerală nr. 28 din Aleea Circului. 
Este o alegere inspirată, dacă ne 
gindim că elevii acestei școli pot 
utiliza una dintre cele mai moderne 
săli bucureștene, cea a clubului 
sportiv Dinamo, situată în vecină
tate. De remarcat înțelegerea con
ducerii clubului din Șoseaua Ștefan 
cel Mare, care s-a manifestat nu o 
dată, cind a fost vorba de a acorda 
sprijin material formării unor noi 
generații de sportivi. O clasă de 
gimnastică se află în actualitate și 
la Școala generală nr. 75, care dis
pune de o sală adecvată, nouă, pre
cum și de aportul unor experi
mentate antrenoare. prof. Maria 
Tarco și prof. Aurelia Bunea. Fără 
a fi vorba de o clasă nouă, tre
buie să semnalăm faptul că la Li
ceul nr. 35, cu program de educa
ție fizică, a fost transferat unul 
dintre specialiștii în materie, prof. 
Gheorghe Chioreanu, împreună cu 
elevele sale, micile „maestre" de Ia 
Școala sportivă nr. 1. Tn acest fel, 
gimnastica își va spori eficiența la 
Liceul nr. 35, neîndoielnic, concu- 
rînd, intr-un fel, baschetul, care 
se afirmă net pe planul perfor
manței. Va fi o concurență specta
culoasă. mai ales dacă trio-ul de 
profesorî-ahttbnori de aici. Barbara 
Dumitrescu — Gheorghe Chioreanu
— Gabriel Moiea va colabora strîns 
încă din aceste prime săptămîni de 
școală.

Cît .privește natația, menționăm

Prima campioană a 
Nord care joacă la București 
putea fi văzută la lucru astăzi, 
stadionul Dinamo. Crusaders — 
chipa tinereții și vigoare! fotbalu
lui irlandez1*, cum a fost numită 
după cîștigarea ultimei ediții a 
competiției naționale, a venit la 
București știind foarte bine că acel 
handicap din prima întîlnlre devine 
și mai mare în jocul-retur. în toate 
declarațiile, și chiar și din întreaga

atitudine a conducătorilor și jucă
torilor din Belfast, emană însă un 
aer de „noi nu avem ce pierde, 
noi vom jnea relaxat și fără te
meri, noi putem profita tocmai de 
sentimentul de liniștire care, pro
babil, și-a făcut Ioc in tabăra cam
pioanei României". în reportajele 
transmise de ziariștii care însoțesc 
pe Crusaders, acesta e punctul de 
vedere al antrenorului Megaw și 
al căpitanului de echipă McFarland.

Eftimie IONESCU

ACTIVITATE INTENSA LA ’ 
„ELECTRICA" SIBIU

Asociația sportivă Electrica Sibiu a 
organizat, în ultima vreme, reuși*: com
petiții la fotbal (6 echipe), popice (12), 
Orientare turistică (12), tenis de masă 
și șah. Au luat parte sportivi reprezen- 
tind întreprinderea de electricitate. Elec- 
trobobitiaju! și I.R.M.E. .,

Finalele la toate disciplinele sus-men- 
tlonate vor avea loc în ziua de 16 oc
tombrie. Câștigătorilor li se vor acorda 
cupe șl medalii.

Ilie IONESCU, coresp. județean

„CUPA ZALĂU 500"
Tn cadrul acțiunilor prilejuite de îm

plinirea a 500 de ani de la atestare do
cumentara a orașului Zalău, reședința 
județului Sălaj, în localitate au fost or- 

Y ganizate întreceri la fotbal, volei și 
handbal. Cîștigâtoare, formațiile Victoria 
(fotbal), C.S. Zalău 
de cultură generală 
Sănătatea (handbal 
(handbal băieți).

Marcel BONȚOIU,

(volei fete), Liceul 
Zalău (volei băieți), 
iete) și Victoria

coresp. Județean

— fost pînă nu 
performanță, corn- 
reprezentativ.
pe gimnastică vor 
rînd la Școala ge-

Tiberiu STAM A

(Continuare în pag. a 3-a)

Gheorghe STEFANESCU

Un aspect de pe „Tineretului" tn timpul cursei de cros

(Continuare in pag. a 3-a)

Aspect de 1<l antrenamentul de ieri al campionilor irlandezi

INTERES FARA PRECEDENT LA CRAIOVA
REPREZENTATIVCU FIORENTINAPENTRU MECIUL

CRAIOVA, 2 (prin telefon). — 
Poate că niciodată pînă acum, în 
acest oraș cu entuziaști iubitori ai 
fotbalului, un meci al echipei lo
cale, Universitatea, ntr’â stîrnit a- 
tîta interes ca această confrun
tare cu Fiorentina (retur al primei 
manșe din „Cupa U.E.F.A."). care 
este privită Și așteptată aici ca un 
mare eveniment sportiv. Este, de
sigur, inutil să mai subliniem că 
toate cele 30 000 de bilete puse în 
vînzare au fost epuizate. (Și totuși, 
la această oră de seară, zeci și 
zeci de cameni strînși în fața se-

diuluj C.J.E.F.S. speră încă —- dar 
zadarnic — să obțină acel mic și 
miraculos petic de hirtie). Pro
blema pe care mulți dintre ferici- 
ții posesori ai acestor bilete Și-o 
pun acum, in ajunul meciului, este 
aceea a orei la care vor trebui 
să meargă mîine (n.r. azi), chiar 
înainte de amiază, la stadion (por
țile lui se vor deschide la 10 di
mineața) pentru a găsi locuri cît

Constantin FIRANESCU

(Continuare in pag. a 3-a)

începe sa se cristalizeze noua formula a echipei naționale de handbal feminin ?

NE AFLAM PE UN DRUM BUN,
DAR DORIM CA „TROFEUL CARPAȚI*' 
SĂ ADUCĂ OMOGENIZAREA ECHIPEIU

In aceste zile, PRIN UNITĂȚI comerciale

Sub impulsul începerii noului an 
de invățămint, am pornit iarăși la 
drum pe traseele unităților comer
ciale care desfac articole de sport, 
căutînd aci obiecte de 
voie școlarii Ia orele 
fizică.

care au ne- 
de educație

toate numerele cantități suficiente 
de teniși, resimțindu-se mai ales 
lipsa numerelor 22 și 23.- De ase
menea, mult căutați în această pe-

BUZĂU RAID-ANCHETĂ
162 s-a mu- 
arătoasă, a- 
corespunză-

Magazinul Turist nr. 
tat intr-o clădire mai 
vînd acum un spațiu 
tor.. Rafturile sînt pline cu diverse 
sortimente de echipament și încăl
țăminte pentru micii sportivi (chi- 
loți, tricouri, ghete de baschet și 
treninguri) în cantități suficiente. 
Dar (păcat că există acest „dar") 
doi elevi, unul de vreo 9—10 ani 
și celălalt mai mare cu 4—5 ani, 
se interesau de pantofi de tenis. 
Vînzătorul le-a răspuns cu amabi
litate :

— Momentan nu avem, mai în
cercați.

Am aflat de la responsabilul ma
gazinului, Nicolae Dumitru 
I.C.R.T.I. Ploiești, în pofida co
menzilor săptămînale, nu trimite la

ÎN TREI ORAȘE

REȘEDINȚA DE JUDEȚ

C&

rioadă sînt pantofii de încălzire. 
Degeaba, lipsesc cu desăvîrșire.

FOCȘANI
în orașul de reședință al județu

lui Vrancea ne-am luat permisiu
nea, în numele elevilor, să căutăm 
echipamentul pe care îl cer copiilor 
profesorii lor de educație fizică. La 
magazinul „Turist" nr. 43 de aci, 
repetăm întrebarea băieților de la 
Buzău, referitoare la pantofii de 
tenis.

LA 5F. GHEORGHE

— Nu avem, numărul respectiv, 
ni se răspunde.

— Atunci, arn dori o pereche de 
pantofi pentru încălzirea.

— Ehei, de cind nu am mai pri
mit așa ceva...

De asemenea, clienții de lingă 
noi, care solicitau ghete de baschet 
sau teniși mărimile 26,5, 27 și 23 
plecau dezolați. Explicațiile cuve
nite ni le-a dat Elena Borș, res
ponsabila magazinului. „Nu este 
cazul să înșir toate obiectele care 
nu-și fac un stagiu îndelungat în 
rafturi, dar este greu de înțeles 
de ce se perpetuează aceleași la
cune în rețeaua noastră comercială. 
Se știe bine că in pragul unui nou 
an școlar sc caută mai mult tri
courile albe și chiioții de culoare 
neagră. Nouă ne vin în cantități 
mai mari alte culori. Absența panto
filor de încălzire și a unor mărimi 
de ghete de baschet și teniși nemul
țumește pe cumpărători (și bine
înțeles 
alerge 
doresc, 
furi și
piu mingile de fotbal, volei, ru
lete și cronometre, folosite ca ma
teriale didactice tn școli, alergăm șl 
noi pe la depozitele din Galați,

ne declară antrenorul
Ne mai despart puține zile de 

startul celei de a XlV-a ediții a 
„Trofeului Carpați" la handbal fe
minin, ultima .competiție „jjj.țșrnațio- . 
nală de anvergură înaintea Campio
natelor mondiale din Iugoslavia. Re
prezentativa țării noastre,., aflată și ea 
în plină perioadă de pregătire, a 
participat în ultima vreme Ta două 
puternice competiții : „Cupa Balaton" 
și Turneul internațional de la Zapo
roje (U.R.S.S.), clasîndu-se de" 
dată pe locul III.

Despre evoluția echipei în 
turnee, despre pregătirile 
„Trofeul Carpați" și, firește, 
apropiatele campionate ale lumii am 
discutat cu antrenorul emerit Con
stantin Popescu, care conduce selec
ționata țării noastre.

— Au trecut aproape trei luni 
de cind ați preluat conducerea 
echipei naționale. Ce ne puteți 
spune despre ceea ce ați realizat 
în1 această perioadă?

— în primul rînd, țin să remara 
seriozitatea tuturor jucătoarelor

fiecare
aceste 

pentru 
despre '

emerit CONSTANTIN POPESCU, conducătorul lotului
Din păcate, debutul. 
marcat de o surpriză 
neplăcută pentru noi. 
fața selecționatei de tineret a U.R.S.S 
Explicații ar fi numeroase, dar cred 
că principalul motiv îl constituie 
clasica subapreciere a forțelor ad
versarului (pe care nu-1 cunoșteam) 
Echipa noastră a. condus cu 3—0, iar 
la pauză scorul era egal (7—7). Au 
urmat ratări, cauzate de pripeli In 
atac, soldate cu contraatacuri și, im
placabil, a venit... panica. Finalul a 
aparfinut categoric tinerelor handba
liste sovietice. Aș vrea să subliniez, 
însă, că forța, acestei echipe este cu 
totul neobișnuită și demn de remar
cat mi se pare faptul că în fata pri
mei . reprezentative a U.R.S.S. „tine
retul" a condus la pauză cu 7—4 I...

pregătiri și disciplina bună instaura
tă în lot. La aceste capitole nu am 
avut nici un fel de greutăți, abso
lut toată lumea ...înțelegînd . că avem 
în față o răspundere deosebită, de 
care trebuie să ne achităm cît mai 
onorabil. Cel dinții test al echipei 
sub conducerea mea, „Cupa Balaton*,, 
a venit, însă, cam repede, nefiind 
deci suficient de edificator. Jucătoa
rele n-au avut timpul practic nece
sar să se acomodeze cu noile idei 
tactice și chiar cu efortul crescut în 
antrenamente. Toate acestea nu ne-.in 
permis punerea la punct a jocului 
în ansamblu, fapt care a dus la în
registrarea cîtorva eșecuri. In spre 
finalul „Cupei Balaton" formația a 
început să se pună pe roate și chiar 
de atunci 
grese.

s-au întrevăzut unele pro-

— A 
turneu

urmat, apoi. puternicul 
de la Zaporoje...

nostru a fost 
de proporții. 

Am pierdut în

— După debutul acesta și după 
o altă înfrîngere, se pare că echi-

Horia ALEXANDRESCU

CAMr.ONATfLE BALCANICE DE GIMNASTICA
în fața gimnasticii noattro m află 

elteva Importanta evenimente. Siptă- 
mîna aceasta, la St Gheorghe, eete 
programat meciul dintre selecționa
tele feminine ale României șl Olan
dei, iar in zilele de 12, 13 ți 14 
octombrie, tot la St Gheorghe au Ioc 
Campionatele balcanice de gimnasti
că, întrecere tradițională care reuneș
te în fiecare an echipele reprezenta
tive ale țărilor participante.

Pe măsură ce se apropie data pri
mei reuniuni a acestei ediții a Cam
pionatelor balcanice, se intensifică și 
pregătirile pentru buna desfășurare a 
întrecerii. Comisia de organizare, al 
cărei președinte este tovarășul Ion 
Koos, primarul municipiului Sî.

*trădulețt« ti atlgurt 
condiții pentru toți

Gheorghe, ta 
cel* mal bune _____  .
sportivii țl oficialii c« st vor reuni 
în țara noastră, pe mătura binecu
noscutei ospitalități românește Spor
tivii noștri se află de elteva zile la 
Sf. Gheorghe unde își desăvîrșesc 
pregătirea.

De remarcat că, pentru prima dată, 
și-au anunțat prezența la această 
competiție și gimnast! din Turcia și 
Grecia. In ce privește programul con
cursului, el a fost stabilit după cum 
urmează 1 vineri 12 octombrie — gim
nastică sportivă masculină ; sîmbălă 
13 octombrie — gimnastică sportivă 
feminină ; duminică 14 octombrie — 
gimnastică modernă și finalele pe a- 
parate la gimnastică sportivă.

DE FOTBAL
PENTRU MECIUL

Aseară, în cadrul unei șe
dințe a Biroului F.R. Fotbal, 
antrenorul Valentin Stănescu a 
prezentat o scurtă analiză a 
meciului R.D. Germană Ro
mânia, de la Leipzig. Antre
norul principal al echipei na 
ționale s-a referit la cauzele 
care au determinat insuccesul 
din acest meci. Au luat cuvin- 
tul, în ' cadrul discuțiilor, unii 
membri ai Biroului, dupâ care 
antrenorul Valentin Stănescu a 
prezentat lotul de 22 de jucă
tori ce va fi comunicat astăzi 
la F.I.F.A., în vederea jocului 
cu Finlanda, de la 14 octom
brie, la București, pe stadionul 
„23 August”.

lată componența acestui 
lor :

PORTARI : Râducanu, lor- 
dache, Adamache

FUNDAȘI : Sălmăreanu, Ni- 
culeîcu, Anîonescu, Sameș, 
Smarandache, Deleanu, Velea

MIJLOCAȘI : Dumitru, Dinu, 
Beldeanu, Nunweiller

ÎNAINTAȘI : Troi. Fantea, 
Dobrin, Dembrovschi, Dumitra- 
che, M. 
Marcu.

Sandu, lordânescu,

prezentarea lotului, 
fost aprobat de Bi- 

. Fotbal, antrenorul

După 
care a I 
roul F.R.
V. Stânescu a prezentat pro
gramul de pregătire în săptă- 
mîna viitoare, premergătoare 
meciului cu Finlanda, 
toate probabilitățile, 
România — Finlanda 
juca începînd de la 
15,30.

După 
meciul 
se va 

orele

și pe noi), care trebuie să 
zile întregi pînă găsesc ce 
Să știți că după aceste mâr
âite articole, ca de exem-

Traian IOANITESCU

(Continuare tn pag. a 2-a)

DESCHIDEREA UNEI
în cadrul unei festivități Ia 

care au luat parte reprezentanți ai 
Ministerului . Transporturilor și Te
lecomunicațiilor, Comitetului de 
partid al sectorului 8, Consiliului 
Național pentru Educație Fizică și 
sport, C.M.E.F.S. București, con
ducători, antrenori și sportivi 
fruntași ai clubului Rapid, ieri

— A fost, intr-adevăr, un turneu 
extrem de puternic, în orice caz mult 
mai puternic decît cel din Ungaria.

Victor Conțiu (A.S-A. Cluj) cu Omăt, noul campion al categoriei somiw 
soars la obstacole, suprim Intr-o frumoasă sărituri.

Total J. MIHAICA

(Continuare tn pag. a 2-a)

CĂLĂREȚII CLUJENI
PERFORMERII PRIMEI PROBE

A CAMPIONATELOR REPUBLICANE
finală a campionatelor na
de călărie a debutat, ieri,

EXPOZIȚII JUBILIARE
dimineață a fost inaugurată o ex
poziție jubiliară cu prilejul ani
versării a 50 de ani de existență 
a acestui club.

Această expoziție, deosebit de 
bogată și de interesantă, cuprinde 
fotografii, cupe, fanioane ți alte 
mărturii — dintre care unele de o 
mare valoare — despre activita-

A CLUBULUI RAPID
feroviar de la 

pînă astăzi, 
intr-un a

tea clubului sportiv 
începuturile sale și

Expoziția — găzduită 
din sălile de la Stadionul Giulești 
— rămîne deschisă pentru public, 
puțind fi vizitată zilnic între ore
le 10—14 și 16—20 (duminica între 
9—13).

Etapa 
ționale 
la baza hipică din Calea Plevnei, 
cu întrecerile de obstacole, la ca
tegoria semiușoară.

Conform pronosticurilor, am a- 
sistat la o luptă strînsă, flecare 
concurent — dintre cei 28 prezenți 
la start — făcînd apel la toate 
cunoștințele pentru a cuceri pri
mul loc in clasament.

Dimineață a fost programată 
proba nr. 1. Parcursul a avut 10 
obstacole (12 sărituri), cu o înăl
țime maximă de 1,10 m. De men
ționat că tn concurs au intrat mulți 
cal tineri — aflațl la ce* dinții 
dispută de mal mare dificultate — 
dar care au arătat frumoase ca
lități, efectuind parcursul cu multă 
acuratețe și dezinvoltură.

După evoluția tuturor sportivilor, 
18 dintre el au încheiat parcursul 
fără nici un punct 
cesitînd un parcurs 
raj (la cronometru) 
înălțate la 1,20 m. 
a ocupa o poziție 
în această manșă, pentru a păstra 
cît mai multe șanse la titlu, unii 
dintre călăreți (inexplicabil, totuși 
pentru experiența lor de concurs) 
au comis greșeli. elementare în a- 
bordarea obstacolelor, fiind penali
zați, ceea ce, evident, i-a scos din 
cursă. In urma barajului șapte

PROGRAMUL DE AZI

ora 9 : — proba de dresaj, cat. 
ușoară; — proba nr. 1 de obstacole, 
cat. ușoară.

ora 15.30 : — proba nr. 2 de obsta
cole, cat. ușoară.

penalizare, ne- 
în plus, de ba- 
pe 6 obstacole. 
In dorința de 
cît mai bună

concurenți — Alexandru Bozart 
(C.S.M. Sibiu) Cu Cerbu 32,3 s, Eu- 
gen loneseu (Dinamo) cu Beladonă 
35,7 S, Victor Conțiu (Â.S.A. Cluj) 
cu Omăt 35,9 i, Mircea sile (Di
namo) Cu Alutt 38,5 s, Aurelia» 
Stoica (Petrolul Ploiești) CU Suc 
41,# a, Iuliu Orha (Mondial Lugoj) 
cu Someș 44,0 s, Viorica Ro- 
zentzwelg (C.S.M. Sibiu) cu Ange
lica 47,7 — au încheiat cu zero 
puncte, intrfnd cu șanse egale în 
manșa a doua, decisivă pentru de
semnarea noului campion.

Așadar, atenția spectatorilor s-a 
îndreptat, în proba nr. 2 disputată 
după-amiază, spre cei șapte călă
reți. într-adevăr, sportivii au oferit

Emanuel FANTÂNEANU

(Continuare in pag a 2-a)
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IN campionatul de tenis de masă pe echipe La Alba lulia,

FAVORIȚII ȘI-AU VALORIFICAT
timp de trei zile

PROBLEME IMPORTANTE CAMPIONATELE REPUBLICANE DE BOX

ȘANSELE ÎN ETAPA AII-a A RETURULUI
de 
cu

I.E.A.B.S.

Cele opt partide disputate în cea 
de a doua etapă a returului cam
pionatului republican de tenis 
masă, în Capitală, s-au încheiat 
următoarele rezultate:

MASCULIN :
LOCOMOTIVA BUCUREȘTI 0—17. 
Realizatorii acestei victorii : Păuna 
4 v, Buga 4 v, Macovei 4 v, plus, 
partida de dublu Danielis — Ma- 
covși. I.E.A.B.S. — COMERȚUL TG. 
MUREȘ 5—12. După ce cu o zi 
înainte au pierdut la un scor cate
goric, jucătorii de la I.E.A.B.S. nu 
au rpziștat nici în partida cu Co
merțul Tg. Mureș. Autorii victo
riei : Sentivani 4 v, Sîngeorzan 4 v, 
Velici 3 v, Pall 1 v, pentru învin
gători, respectiv, Hosu 2 v, Con- 
stantinescu 1 v, Brehariu 1 v, plus 
partida de dublu Constantinescu — 
Hosu, pentru învinși. VOINȚA 
BUCUREȘTI — ȘC. SP. BUZĂU

8—9. Partidă de luptă, în care vic
toria oaspeților a fost facilitată de 
absența celui mal bun jucător al 
Voinței București —. Panalt (bol
nav) ; înlocuitorul său, juniorul 
Gheorghe Ilie, introdu» tn echipă 
de antrenorul Ion Pop nu a putut 
realiza nici o victorie. Oaspeții, cu 
formația completă, au reușit să iasă 
învingători în cele din urmă. Au 
cîștigat : Ancei 3 v, Romaneses 
2 v, Dinu 2 v, Popovici 1 v, plus 
partida de dublu Popovici — Ro- 
manescu ; pentru Voința au punc- 

" v, Stamatescu 2 v
2 v.

tat : Bodea 4 
și Podgoraanu

Florin SANDU

telefon). C.S.M.

Campionatul de tenis pe echipe

STEAUA Șl PROGRESUL 
CONDUC DUPĂ PRIMA ZI

CLUJ (prin
UNIVERSITATEA CRAIOVA 13—4. 
Pe lîngă cunoscuții jucători Dobo.și 
și Giurgiucă (cîte patru victorii), 
de U învingători s-a mai remar
cat și tînărul Adrian Cucu (3 v), în 
timp ce de la oaspeți s-a eviden
țiat Marin Firănescu (2 v). C.S.M. 
— ROVINE CRAIOVA (feminin) 
5—3. Au „marcat" : Ligia Lupu (3 
v), Maria Sinteoan (2 v), Daniela 

de la gazde și Georgeta 
(2 v, una asupra lui Sin- 
Marilena Tomesctț

HNALA CAMPIONATULUI

REPUBLICAN OL OINĂ
a

oină,

ALE SPORTURILOR AERONAUTICE

a !n- 
retu- 
echi-

DE ÎNTRECERI
Pe terenurile clubului Steaua 

ceput întllnirea de tenis, din 
rui campionatului divizionar pe
pe, dintre Steaua și C.S.U. Construc
ții. In partida Valeria Balaj — Flo
rina Butoi, după un prim set cîști
gat cu destulă dificultate de jucătoa- 
rea clubului Steaua, aceasta nu a mai 
putut ține pasul cu atacul Floricăi 
Butoi, cedind la zero. Partida decisivă 
este cîștigată de Valeria Balaj. Acea
sta și-a adjudecat, deci, întilnirea cu 
6—3, 0—6, 6—3. Alte rezultate: Adri
ana Caraiosifoglu — Elena Cotuna 
l__6r 6—3, 6—4; D. Hărădău — M. 
Russu 6—0, 6—2; V. Sotiriu — R. Po
pescu 6—1, 6—1; D. Nemeș — A. Le
cuite 6—3, 6—0; C. Popovici — C. Mraz 
6—2, 6—2. După prima zi de între
ceri echipa Steaua conducea cu 6—0.

în alt meci, jucind pe teren pro
priu, formația Progresul conauce cu 
4—2 în fața dinamoviștilor brașoveni. 
Iată cîteva rezultate din întîlnirile ce 
au avut loc pînă acum: T. O viei —I. 
Kerekeș 6—3, 6—1; A. Viziru — T. 
Marcu 1—0. 4—6; Nemeth — Vîlcioiu 
6—1, 7—5, Roșianu — Gohn 4—6, 1—6.

BRAȘOV (prin telefon). Pe tere
nurile clubului Dinamo din localitate 
s-a disputat Întilnirea dintre for
mația gazdă și Politehnica Cluj. 
Brașovenii au cîștigat cu -3—4, a 
contribuție deosebită adueînd-o Iosif 
Kerekeș, care a obținut 4 victorii, lu- 
dit Gohn și Traian Marcu cu cîte 
3 victorii. Cîteva rezultate : Kerekeș 
—Boldor 6—4 6—4 ; T. Marcu— Gh. 
Giurgiu 6—2, 6—3 ; Iudit Gohn— Ve
ra Pura 6—2, 6—3 ; Kerekeș—Giur
giu .-6—3. 3—6, 6—1.

C. GHUIA, coresp. județean
o
1
3
3 
3 
5

s
4
2
2
2 
o

(îh clasament figurează Dinamo

X. DINAMO BUCUREȘTI
2. Steaua
3. Dinașno Brașov
4. Progresul
5. Politehnica Cluj
S. C.S.U. Constr. București

s
5
5
5
5
S

21
25
41
29
46
67

5 
4
2
2
2
0

58
60
44
30
39
18

. - Bucu
rești, cîștigătoare în fata formației Pro- 
greșul, meciul fiind întrerupt la 8—3 
pentru Dinamo).

Bonder 
Fuiorea 
teoan), 
Rovine.

de la

P. RADVANI — coresp.

'prin telefon). C. S. _
POLITEHNICA BUCUREȘTI
Toate jucătoarele arădence.

ARADARA»
I —
9-0.
Magdalena Lesai, Eleonora Vlaicov 
și Maria Korodi, au înregistrat cîte 
trei victorii. C. S. ARAD II — PO
LITEHNICA BUCUREȘTI 8—1 prin 
punctele înscrise de Lidia Căru- 
ceru (3 v), Liana Mihuț (3 v), Ildiko 
Gyongybsi (2 v) pentru cîștigătoare 
și Roberta Toma pentru învinse. 
C. S. ARA» — POLITEHNICA 
BUCUREȘTI (masculin) 9—8. Suc
ces meritat obținut prin Truppel 
(4 v), Covaci (3 v), Olaru (1 v) și 
perechea Covaci ' _ 1_.
bucureșteni, cele mai multe puncte 
au fost realizate 
ghe (3).

Șt. IACOB — coresp. județean

Truppel. De la

de Teodor Gheor-

După Încheierea etapei de zonă 
campionatului republican de 
echipele calificate «e pregătesc pen 
tru ultimul act al competiției: faza 
finală, care va avea loc la Alba lulia, 
intre 5 și 7 octombrie. La această ul
timă etapă vor lua parte următoarele 
echipe: Torpedo Zărnești, Confecția 
Km. Sărat, C.F.R. Sibiu, Celuloza Că
lărași, Viață Nouă Olteni (județul Te
leorman), Spicul Avrămeni (județul 
Botoșani), Biruința Gherăiești (jude
țul Neamț). S-a încheiat și zona mu
nicipiului București, în care după 
cîteva dispute spectaculoase, au obți
nut dreptul de a luat parte la etapa 
finală Universitatea, C.P.B. și Gloria

Trebuie menționat faptul că echi
pele participante la etapa de zonă 
s-au arătat a fi bine pregătite, do
vadă în acest sens fiind și faptul că 
au fost necesare multe întîlniri de 
baraj pentru desemnarea 
cîștigătoare. Astfel, la zona 
biu, s-au întîlnit in meci 
C.F.R. din localitate și 
Curcani (județul Ilfov), iar 
Călărași a trebuit să înfrunte puter 
nica formație sătească Crasna (jude 
țul Gorj), in timp ce Tricolorul Baia 
Mare a pus probleme serioase forma 
ției Torpedo Zărnești (județul Brașov), 
care în cele din urmă, s-a calificat.

încă o dovadă că finala de la Alba 
lulia va fi o confruntare echilibrată 
intre echipe egale valoric este și fap
tul că la București, formația Univer
sitatea a întrecut cu 14—12 pe campi
oana țării, Combinatul poligrafic 
„Casa Sclnteii-,

In cele trei zile ale întrecerii finale 
de la Alba lulia se va juca sistem 
turneu, cele 10 echipe prezente ur- 
tnind să dispute 45 de meciuri.

Zilele care au mai rămas pînă la 
ultimul act al întrecerii sînt folosite 
de toate echipele pentru antrenamente 
intense. Să sperăm că, odată cu în
cheierea ediției actuale a campiona
tului republican de oină, sportul 
nostru național va fi cîștigat în popu
laritate, iar adepții practicării lui în 
facultăți, școli, asociații sportive din 
întreprinderi și instituții, va fi tot 
mai mare.

echipeloi 
de la Si
de barai

Avîntu) 
Celuloza

Ion GAVRILESCU

După prima etapă a campionatului Diviziei A la judo

SURPRIZE LA BRAȘOV Șl ÎN CAPITALĂ
La București, Clui, Brașov șl Tg. Mu

reș a avut loc, slmbătă șl 'duminică, 
prima etapă a Diviziei A a campiona
tului republican de judo pe echipe. lată 
cîteva detalii de la reuniunile disputate.

CLUJ. Superiori ea pregătire fizică, 
studenții de la Universitatea București 
au tranșat ta favoarea lor ambele par
tide disputate In cadrul triunghiularu
lui de la Cluj : 3—2 cu Școala sportivă 
„Unirea" Iași și 4—1 cu Universitatea 
Cluj. Tot cu 4—1 au învins șl sportivii 
clujeni echipa judoka din Dealul Co- 
poulul.

Majoritatea victoriilor (12) etapei de 
Ia Cluj au fost obținute prin yusel- 
gachi (superioritate tehnică), Ippon rea- 
lizînd doar : C. Clit (Universitatea Cluj) 
la V. Popovici (Universitatea București) 
— cat. SO kg : C. Richman (Univ.
Buc.) la E. Naghi („U“ Cluj) — cat. 
4-90 kg și E. Naghi la D. Hădulescu (ȘC. 
sportiva Unirea Iași).

Simbătâ și duminică, pe dealul Feleacului

ULTIMA ETAPĂ A CAMPIONATULUI
AUTOMOBILISTIC DE VITEZA IN COASTA

Etapa a patra, ultima, a campio
natului național automobilistic de 
viteză în coastă a fost programată 
în zilele de 6 și 7 octombrie U 
Cluj. întrecerea, cotată drept cea 
mai dificilă din întreg ansamblul 
probelor acestui campionat, este aș
teptată cu mult interes de clujeni 
care, dintotdeauna, s-au dovedit fi
deli și pasionați spectatori ai asal
tului automobiliștilor spre cele mai 
înalte cote ale Feleacului.

După cîte am fost informați, toți 
participanții la concursul auto de

Ia sfîrșitul acestei săptămîni au 
cut intense pregătiri pentru o 
mai bună comportare. Marin Du
mitrescu, unul dintre vîrfurile spor
tive ale automobilișmului româ
nesc, ne mărturisea că niciodată 
vreo competiție nu i-a dat atît de 
lucru cît îi impune cursa de la 
Feleac. Traseul foarte greu nece
sită un reglaj special al mașinii 
și, mai ales, antrenamente asidue 
pe fiecare porțiune de șosea pe care 
au loc cursele.

fă* 
cît

MEMORIALUL ATLETIC ZENO DRAGOMIR
Kozakiewicz (Polonia) —

Duminica s-a desfășurat ia Reșița 
tradiționalul concurs „Memorialul 
Zeno Dragomir", la care, alături de 
sportivi români, au luat parte atleți 
din Polonia și Ungaria. Cel mai bun 
rezultat al concursului a fost obținut 
chiar în proba memorială, săritura cu 
prăjina, cîștigată de polonezul Wla- 
dislav Kozakiewicz, cu o performanță 
remarcabilă : 5,20 m. Pe locul secund 
s-a clasat compatriotul său W. Sol- 
nicki cu 5 metri. Iată celelalte rezul
tate: feminin: 100 m Ildiko Kraus 
(C.A.U.) 13,2, 800 m Maria Paulescu

5,20 m la prăjină
(Șc. sp. Reșița) 2:19,2, lungime Gabri
ela Ionescu (C.A.U.) 5,71 m, înălțime 
Yolnai Esztablin (Ungaria) 1,87 m, 
disc Ștefania Lesenciuc (Dinamo) 
45,94 m, 4x100 m C.A.U. 51,1; mascu
lin: 100 m Gheorghe Dulgheru 
(C.A.U.) 10,8. 400 m Gheorghe Tănă- 
sescu (C.A.U.) 49,0, 1580 m Vasile 
Weber (Politehnica Timișoara) 4:12,1, 
110 mg Nicolae Petcu (C.A.U.) 15,1, 
înălțime Mihai Negomireanu ■ (C.A.U.) 
1,95 m, lungime Ștefan Bucur (C.A.U.) 
7,00 m, suliță Marcel Petra (Steaua) 
70,18 m, 4X100 m C.A.U. 42,6.

A

Partida care a suscitat cel mai mare 
Interes a fost cea din cadrul categoriei 
70 kg, dintre clujeanul St. Vodă și 
bucureșteanul I. Petrof. Mai bine pre- 

a reușit să-și învingă, 
marele rival.

gătit fizic, Petrof 
prin yusel-gachi,

Nușa DEMiAN
Capitală, s-au întilnit 

campioană), Dinamo
BUCUREȘTI. în

Rapid (actuala _ __ ,, ____
București (proaspăta promovată în Div. 
A), și Vagonul Arad. Meciurile au fost 
spectaculoase, oferind publicului prezent 
în tribunele sălii „23 August- o gamă 
de procedee excelent executate. S-a pro
dus și o mare surpriză : Cornel Roman 
(Dinamo București) a pierdut în fața 
lui Căpriceanu (Vagonul Arad) prin 
ippon cu ouchi-gari.

Rezultate : Rapid — Vagonul Arad 
3—2; Dinamo București — Vagonul 4—1; 
țMnamo — Rapid 3—2. (Gh. ILIE).

BRAȘOV. Cea mai mare surpriză a 
produs-o înfrîngerea echipei Dinamo 
din localitate în fața studenților de la 
I.E.F.S. București. Dinamoviștii au pier
dut cu 2—3. Celelalte rezultate : Dinamo 
Brașov — politehnica București 2—2; 
Politehnica București — I.E.F.S. 3—2.

TG. MUREȘ. A.S.A. din localitate a 
obținut victorii în fața echipelor Con
structorul Miercurea Ciuc (3—2) și Uni
versitatea Craiova (4—0), iar Construc
torul Miercurea Ciuc a cîștigat cu 5—0 
partida cu Universitatea Craiova.

★
Duminică, cele trei echipe angajate 

în triunghiularul de la Cluj au fost 
prezente, cu cite două formații, la un 
turneu internațional la care a partici
pat șl Politehnica Karl Marx Stadt 
(R.D.G.). In finala turneului s-au In- 
tilnft studenții din Karl Marx Stadt și 
din București. Au cîștigat bucureștenii 
cu scorul de 2—1.

ÎN DISCUȚIA RECENTEI
La Dublin a avut loc, recent, ?ea 

de-a 66-a conferință a Federației 
Aeronautice Internaționale. Țara 
noastră a fost reprezentată de către 
secretarul general al Federației Aero
nautice Române,. colonel Nicolae Fă- 
gădaru, care ne-a relatat cu amabi
litate, la întoarcere, amănunte asu
pra lucrărilor acestui for.

— Pe ordinea de zi, cum era șl 
normal, a figurat o mare varietate 
de probleme. Procedînd prin elimi
nare, o mare parte fiind chestiuni 
de rutină (afilieri, retrageri, buget, 
rapoarte ale- comisiilor, de speciali
tate) care anume au fost chestiunile 
ce au suscitat. interesul participanți- 
lor și se -adresează în mod direct 
celor ce practică sporturile aeronau
tice în țara noastră ?

— Rășpunzind pc scurt, trei puncte 
de pe ordinea de zj au o deosebită 
importanță pentru noi. Primul, de 
ordin tehnico-organizatoric, îl consti
tuie adoptarea regulamentului de 
concurs pentru proba de acrobație 
în grup la parașutism, ce va intra in 
vigoare înccpind de Ia 1 ianuarie 
1974. Ăl doilea se referă la mijloa
cele de popularizare, iar al treilea Ia 
distincțiile țe răsplătesc eforturile în 
domeniul aeronauticii sportive.

— Intrucîf anti! care vine are în
scris ini' calendarul eompetițional 
Campionatul mondial de parașutism, 
noul regulament interesează cît se 
poate de mult pe sportivii noștri.

— Discutat în prealabil în cadrul 
Comisiei Internaționale de Parașu
tism din cadrul F.A.I., regulamentul 
acestei probe a fost aprobat de că
tre conferință și prima competiție de 
anvergură în care va fi aplicat sint 
Campionatele mondiale din Ungaria, 
în a doua jumătate a lunii iulie 1974. 
Probă foarte dificilă, acrobația in

CONFERINȚE F. A. I.
grup cu executarea de figuri impuse 
ridică nivelul exigențelor șl implicit 
cel calitativ al întrecerii. Pentru în
șiruirea detaliilor tehnice (figuri, 
punctaj, penalizări) ne-ar fi necesar 
un timp mult prea mare. De altfel, 
popularizarea noului regulament se 
va face prin intermediul «eroclubu. 
rilor.

— Ați menționat ca o problemă 
privită cu mult interes pe cea a mij
loacelor de propagandă...

— Deși prezentate în mod distinct, 
cele două puncte pe care le-am e- 
nunțat mai înainte se întrepătrund. 
Astfel, dip inițiativa forului de spe
cialitate egiptean, se acordă „Diplo
ma de aur a Nilului" organizațiilor 
sau persoanelor cu merite deosebite 
in educarea și atragerea tineretului 
la practicarea sporturilor 
tice. în acest an distincția 
societății irlandeze „Air 
Demnă de relevat eșțe Și 
F.A.I. de a acorda Diplome 
nu numai persoanelor ci și unor orga
nizații sau grupuri de specialiști ce au 
obținut rezultate deosebite. La aceste 
distincții de prestigiu vor putea as
pira și instituții și organizații do 
specialitate din țara noastră care ac
tivează cu bune rezultate în acest 
domeniu. Din propunerile luate în 
studiu pentru viitoarea conferință 
trebuie menționată și cea a delega
ției japoneze de a se institui o Zi 
Mondială a aviației. In încheiere aș 
dori să relev utilitatea schimbului de 
experiență în domeniul muncii de a- 
tragere a tineretului spre sporturile 
aeronautice. Cu sprijinul organiza
țiilor de masă și îndeosebi al U.T.C., 
această activitate, în principal edu
cativă, poate face pași mari înainte.

Dinu COSTESCU
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a revenit 
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AMĂNUNTE DE LA DOUĂ 
DIN ÎNTRECERILE ZONALE

Publicăm azi amănunte de la zonele 
din D robe ta Tr. Severin șl Arad, 
unde, tn general, au avut loc partide 
Interesante în lupta pentru obținerea 
dreptului de participare la turneul 
final pentru decernarea titlurilor re
publicane de box, ce se va disputa la 
Cluj între 17 șl 20 octombrie.

DROBETA TR. SEVERIN
CONDIȚII EXCELENTE DE 

DESFĂȘURARE A 
ÎNTRECERILOR

Consiliul Județean pentru Educație 
Fizică și Sport Mehedinți și Comisia 
județeană de specialitate, s-au achi
tat excelent de sarcina organizării 
etapei de zonă a campionatelor indi
viduale de box pentru seniori, care 
a avut loc în localitate. La buna or
ganizare s-au adăugat și comporta
rea superioară a pugiliștilor, precum 
și competentele arbitraje asigurate de 
un grup de oficiali (dirijat de dele
gatul federației de specialitate. Ma
rin Stănescu) și din rîndul căruia 
s-au evidențiat purtătorii ecusonului 
de arbitru internațional Constantin 
Chiriac și Mihai Voiculescu, cărora 
li s-au alăturat arbitrii Constantin 
Gherasini și Mihai Prăgoescu. Iată, 
deci, atribute ce au asigurat o ambi
anță plăcută desfășurării zonei de la 
Drobeta Tr. Severin.

Ringul montat în grădina de vară 
„Patria“} fl găzduit 59 de întîlniri, iar 
timpul foarte bun s-a raliat condi
țiilor de desfășurare a acestui mara
ton pugilistic lipsit de surprize de 
proporții. Excepție au făcut doar eli-

minările rutinaților Anton Cojan 
(muscă), Vasile Ivan (cocoț), Constan
tin Stanef (semiuțoară) ți ion Hodo- 
șan (semimijlocle). Dar aceștia au »u- 
ferit lnfrîngeri în fața unor sportivi 
bine pregătiți, dornici de afirmare.

Nivelul tehnic al meciurilor nu s-a 
ridicat la cota reclamată de o astfel 
de întrecere. Totodată nu pot fi ornise 
evoluțiile unor boxeri, care au fost 
bine apreciate de specialiștii prezenți 
în jurul ringului. Astfel, semihiusca 
Petre Ganea (Constructorul Galați), 
a dovedit o bună orientare în ring și 
avansate cunoștințe tehnice, iar co
coșul Mehmet Huseim (Steaua) a ară
tat o excelentă pregătire fizică, care 
i-a permis să imprime mereu luptei 
un ritm sufocant, căruia adversarii 
i-au făcut față cu dificultate. O notă 
bună și pentru semiușorul Augustin 
lacob (Farul), care a rămas același 
puncheur redutabil.
Gheorghe MANAFU, ooresp. ju
dețean

ARAD : PAVEL NEDELCEA 
STOPAT DE ARBITRI

CAMPIONATUL MOTORETELOR ROMÂNEȘTI
ÎNTRE INTENJII Șl REALITATE

• CÎND PREGĂTIREA LASĂ DE DORIT • RESPONSABILITATEA ORGANIZATORULUI

Și REVERSUL
Ultimele întreceri ale campionatului 

republican de rezistență și regularitate, 
rezervat motoretelor românești, ne-a 
furnizat multe constatări. Cea mai plă
cută impresie lăsată ele disputele pose
sorilor de motorete indigene a fost, 
fără doar și poate, justețea și viabilita
tea ideii organizării acestui gen de 
competiție. Astfel, numărul sporit de 
participant față de ediția anului trecut, 
ardoarea cu care și-au disputat întâie
tatea candidații la locurile fruntașe, pre
cum și numeroasele surprize din actul 
final, încheiat cu victoria lui Petru Po
pescu (Torpedo Zărnești), au constituit 
elemente de natură să bucure pe iniția
torii raliului motoretelor românești.

Bilanțul celei de a treia ediții a cam
pionatului ar fi fost pozitiv pentru toată 
lumea, dacă o serie de antrenori și 
alergători consacrați — pe de o parte
— și organizatorii fazei finale (asociația 
Torpedo a Uzinei „G Martie" din Zăr
nești, care fabrică motoretele românești)
— pe de altă parte — “ “ 's"x
atenția cuvenită etapelor 
sumate timp de trei zile 
jurul orașului Brașov.

Secțiile de performanță 
țațe că pentru a se testa motoretele în 
condițiuni deosebite și pentru a se ve
rifica calitățile de pilot și cunoștințele 
tehnice ale concurenților, se vor alege 
în partea a doua a campionatului tra
see cu un profil accidentat, deci, eu 
toate că era cunoscut un astfel de amă
nunt. totuși, am numărat, pe... degete 
sportivii care au făcut fată dificultăților 
drumurilor, ceea ce denotă că ei nu au 
pregătit temeinic mașinile pentru con
curs și, în consecință, aproape toți aler
gătorii au fost penalizați pentru defec- 
t uni mecanice mai mici sau mai mari. 
Considerăm că alte comentarii sînt de 
prisos...

Organizarea fazei finale nu s-a ridi
cat la nivelul așteptărilor. Lăsîndu~se 
toată treaba numai în seama cunoscu
tului tehnician, al uzinei „6 Martie". Gh. 
Rusmanică, șeful secției moto Torpedo 
Zărnești și a antrenorului Paul. Miilner, 
aceștia s-au străduit, dar — firește,— 
n-au reușit să asigure toate condițiile 
bunei desfășurări a celor trei curse. Au 
linsit mașina pentru eventualele depa
nări. microbuzul necesar deplasării ar
bitrilor la punctele de control orar, 
materialele pentru pavoazare și un corp

ar fi acordat 
decisive, con- 
pe șosele din

au fost anun-

El • 0 CLAUZĂ DE REGULAMENT DEPĂȘITĂ

Vn circuit de viteză pe un traseu din Brașov a încheiat duminicii raliul 
motoretelor românești. In prim plan (nr. 6) — noul campion al țării. 
Petru Popescu (Torpedo Zărnești), 
corespunzător de oameni de ordine — 
ca să amintim doar principalele defi
ciențe organizatorice. Toate acestea con
stituiau probleme majore, care puteau 
fi rezolvate doar de asociația sportivă, 
eu sprijinul conducerii uzinei. Acesta 
lipsuri s-au râsfrînt asupra bunei des
fășurări a disputelor, crelndu-se nemul
țumiri în rîndul partlclpanților. SI eind 
ne gîndim că reprezentanții fabricii con
structoare se aflau doar la cîțiva kilo
metri de „statul major" al competiției, 
nu putem înțelege lipsa de interes mani
festată față de un raliu, care avea me
nirea să popularizeze tocmai produsul 
uzinei respective ! După părerea noas
tră la concurs ar fi trebuit să fie pre
zente și unitățile Industriale care cola
borează Ia realizarea motoretelor ro-

»

„NE AFEAM PE IN WHJM BIN

Foto: St. CIOTLOȘ
mâneștl, deoarece ar fi tost interesant 
de văzut cum fac față solicitărilor dife
ritele piese pe care le livrează uzinei 
constructoare.

Nu putem încheia, fără a pune In 
discuție o clauză de regulament, depă
șită de actualul stadiu al dezvoltării 
competiției. Se știe că pînă în prezent, 
alături de; motocicliști consacrați, au 
luat startul și o serie de posesori ai 
motoretelor românești, sportivi începă
tori care erau handicapați din capul lo
cului de duritatea curselor. Cum în vi
itor se speră ca numărul alergătorilor 
nelegitimați să crească de la o ediție 
la alta, credem că a venit timpul să se 
alcătuiască separat clasamente pentru 
cele două categorii de partlclpanți, sta- 
biljndu-se traseul și mediile orare în 
funcție de nivelul cunoștințelor compe
titorilor. Procedîndu-se astfel, campio
natul motoretelor românești va atrage 
un număr tot mai mare de concurenți 
de diverse v’.rste și categorii.

Traian ANDRONACHE

(Urmare din pag. I)

pa a urinat o curbă ascendentă.
— într-adevur, au venit » victoriile 

asupra selecționatelor R.F. Germania 
și Danemarcei, precum și „egalul" 
realizat în fața actualei campioane 
mondiale, echipa R.D. Germane. A- 
cest din urmă joc a fost, de altfel, 
cel mai bun joc ai echipei de pînă 
acum. Noi am condus în permanență, 
uneori cu 2 și chiar 3 goluri dife
rență, dar caracteristica negativă a 
formației — alternarea unor faze ex
cepționale cu greșeli copilărești — a 
făcut ca în final tabela de. marcaj să 
consemneze doar un rezultat de ega
litate (15—15 n.n.). O vină deosebită 
o au portarii care, din 29 de șuturi 
la poartă, au atins doar... 4 ! I

— La ce nivel valoric se află 
în momentul de față echipa cam
pioană mondială ?

— După opinia majorității specia
liștilor prezenți la Zaporoje, forma
ția R.D. Germane a fost, de departe, 
cea mai puternică echipă a turneu
lui. Ea a învins categoric reprezen
tativa U.R.S.S., cîștigătaarea compe
tiției, dar a pierdute prinsul loc pen
tru un singur pun£t., mai puțin Ia 
golaveraj (gol pe care îl putea în
scrie în ultimele secunde ale joctilul 
final, cînd a ratat o aruncare de la 
7 m). Deosebit de bine pregătită 
fizic și extrem de dinamică, această 
formație este — după părerea mea 
— principala favorită la titlul su
prem.

— Ce ne puteți spune despre 
celelalte echipe cotate cu șanse 
la C.M. ?

MAI MULTĂ ATfflJIE APR0VIZIIMĂI1II MACAZim
(Urmare din pag l) Lipsesc pantofii de tenis

Bacău- Am ajuns chiar și Ia Con
stanța".

Asta presupune — gîndim noi — 
că producătorii obiectelor mențio
nate nu cunosc (sau nu sînt in
formați de organele comerciale) 
cerințele de pe piață și de aceea 
cumpărătorii se plîng de dificultă
țile pe care le întîmpină în pre
zent.

BACAU
La magazinul „Sport" nr. 44 am 

asistat la un adevărat serial de 
lipsuri. Să nu aveți cumva nevoie 
de tricouri de culoare neagră sau 
roșie, treninguri pentru copii în
tre 12—14 ani, teniși de la numă
rul 24 Ia 26,5 și pantofi pentru în
călzire, căci veți căuta zile întregi. 
Tot de domeniul doleanțelor rămîn 
mingile de handbal, de fotbal (ca 
supapă), de volei, de oină și sal
telele pentru săriturr. în înălțime.

— Ce părere aveți, tov. Maicr 
Grimherg reușiți să satisfaceți ne
voile școlarilor ?

— Deși oferim cumpărătorilor 
noștri mărfuri variate, ne răspunde 
responsabilul magazinului, totuși 
nu sîntem complet satisfăcuți. E- 
terneie lipsuri de teniși pentru u- 
nele categorii de vîrstă, absența tre
ningurilor și a tricouriior căutate 
|ăe elevi ne creează destule dificul-

— De unde ai cumpărat schiurile ?
— Nu-s schiuri tov. profesor ’ Sint tenișii lui tata!

— Formația U.R.S.S. a evoluat c» 
fluctuații, dar râmîne un team pu
ternic, omogen și valoros, în com
pania căruia orice echipă trebuie să 
joace deosebit de atent. Selecționata 
Ungariei mi s-a părut că se află încă 
în perioada căutărilor unei formule 
optime și a unei tactici' noi, dar 
avantajul pe care i-I conferă pre
zența celor cîteva jucătoare de mare 
valoare face ca această echipă să 
fie în permanență o adversară de 
temut. Despre echipa Iugoslaviei nu 
vă pot spune nimic pentru că nu 
am avut încă prilejul s-o văd la 
lucru. Voi avea posibilitatea la a- 
propiatul „Trofeu Carpați".

— Ce pregătiri speciale faceți 
în vederea acestei a XlV-a edi
ții a „Trofeului Carpați" ?,

— în primul rind am stabilit, îm
preună cu federația de specialitate, 
ca la întrecerile de la Pitești, pe 
lîngă prima garnitură a țărji, să 
mai înscriem și o selecționată secundă 
(B) în locul reprezentativei de ti
neret. Acest lucru ne va permite 
punerea în practită- a doua idei i în
cercarea jucătoarelor susceptibile de 
a Intra în prima, garnitură și oferi
rea posibilității rezervelor de a juca 
cit mai mult. Sîntem încă în căuta
rea unui inter stînga, precum și a 
unei jucătoare de semicerc, dar pro
blema principală rămîn portarii — 
foarte mici de statură. Excepție face 
doar Lidia Stan, care dispune, însă, 
de o tehnică insuficientă. Cu aceste 
puncte nerezolvate, pot să afirm că 
se cristalizează deja o formație de 
bază, valoroasă, cu care putem as
pira la rezultate bune șl foarte bune.

— Ce rezultat vizați la „Tro
feul Carpați" ?

— După cum știți avem de apărat 
locul I cucerit anul trecut, dar ny 
ascund faptul că pentru realizarea 
acestui obiectiv va trebui ca întreaga 
echipă să depună eforturi maxime î 
Competiția de la Pitești va fi pen
tru noi mai puternică decțt chiar 
C.M., întrucit aici nu vor fi serii, 
„culoare", zile de odihnă între jocuri 
etc. Firește, vom încerca să eîști- 
găm, dar și mai mult dorim să rea
lizăm o omogenizare a echipei șî o 
continuare a formei ascendente în
cepută la Zaporoje.

E

CAMPIONAHLE RfPUBLICANE Df CĂLĂRIE
(Urmare din pag J)

tăți in relațiile cu publicul, supă
rat, — pe bună dreptate — că iși 
risipește timpul alergind prin mai 
multe magazine după articolul dorit.

★
Am ales trei orașe-reședință de 

județ, pentru că magazinele lor cu 
articole sportive deservesc și cea 
mai mare parte a orașelor și sate
lor din județul respectiv. Din rîn- 
durile de mai sus reiese limpede

că peste tot există un aspect co
mun : unele dintre articolele strict 
necesare elevilor în procesul de în- 
vățămint nu au ajuns Ia timp și 
în cantități îndestulătoare in maga
zinele de specialitate, ceea ce 
creează necazuri atît copiilor, cît și 
părinților lor. Ca atare, cei vizați 
au datoria să aprovizioneze cît mai 
grabnic cu putință unitățile comer
ciale de resort.

o dispută dîrză, plină de surprize. 
Dintre ei, doar cinci au depășit di
ficultățile parcursului de bază, reu
șind să se mențină în cursa pentru 
titlu. în același timp au apărut doi 
noi pretendenți : Gheorghe Teohari 
(Recolta Mangalia) cu Eroica și 
Dumitru Roșea (C.S.M. Sibiu) cu 
Duglas. Călărețul sibian a urcat în 
ierarhia clasamentului, ocupînd în 
final poziția secunda, iar sportivul 
din Mangalia a făcut un salt spec
taculos : de la locul 11 la 6. Cea 
mai bună comportare au avut-o, 
însă, reprezentanții A.S.A. Cluj, 
Victor Conțiu cu Omăt șl Viorica

Rozenlzvveig cu Angelica, primul 
cucerind laurii victoriei, în timp 
ce coechipiera sa medalia de 
bronz. Merită, de asemenea, să 
scoatem în evidență și evoluțiile 
bune ale călăreților sibieni.

Clasament final: 1. VICTOR
CONȚIU (A.S.A. Cluj) cu Omăt 
8 p — campion național, 2. Dumi
tru Roșea (C.S.M. Sibiu) cu Duglas 
10 p, 3. Viorica Rozentzweig (A.S.A. 
Cluj) cu Angelica 10 p, 4. Alexan
dru Bozan (C.S.M. Sibiu) cu Cerbu 
12 p, 5. Iuliu Orha (Mondial Lu
goj) cu Someș 13 p, 6. Gheorghe 
Teohari (Recolta Mangalia) cu 
Eroica 15 p.

RUGBY In vederea apropiatei par
tide dintre reprezentativele României și 
R.F. Germania, care va avea loc la Hei
delberg, antrenorii T. Rădulescu și T. 
Ionescu au progranjat azi, de la ora 
16. pe terenul Parcul copilului, un trial 
de selecție. Au fost convocați 37 de rug- 
byștl.

CAIAC — CANOE zilele trecute, 
pe lacul Herăstrău, s-a desfășurat o inte
resantă întrecere de caigc-canoe pentru 
Juniori, dotată cu „Cupa Școlii sportive 
nr. 2“. Toate probele au avut loc pe 
distanța de 500 m. Iată rezultatele înre
gistrate : Kt junioare H : Florlca Petru- 
șel (CNU); K2 — junioare II : Maria 
Mirescu — Mariana Bazac (CSS); Ci — 
juniori II ; Ionel Văduva (CSS); C2 — 
juniori II : M. Stoica — A. rvan (Dina
mo) ; K1 — juniori II : Anghel Nicolae 
(Dinamo); K2 — juniori II : M. Hazlrov 
— I. Moșoiu (CSS); K4 — juniori H : 
Șc. sp. 2 (Gh. Ionescu — Șt. Ionescu — 
Șt. Dumitru — P. Bărăgan); Ki — juni
oare I : Doina Simion (CNU); K2 — ju
nioare I : CSS (Silvia Mirescu — Elena 
Rîșniță); CI — juniori I : Daniel Oancea 
(Olimpia); C2 — juniori I : Dinamo (M. 
Dincă — Al. Ungureanu): Kt — juniori 
I : Radu Șofran (CSS); K2 — juniori I : 
CNU (Gh. Ivan — I. Petcu); K4 — ju
niori I : Olimpia (C. Manea — I. Fran- 
guloiu — C. Costache — c. Badea); K1 
(t) tineret t Venera Petre (CNU). Cla
samentul pe cluburi: 1. Șc. sp. 2 119 P, 
2. Dinamo 102 p. 3. C.S.S. 86 p, 4. Olim
pia 74 p, 5. C.N.U. 51 p, 6. Rapid 47 P-

HANDBAL întoreînd vizita pe
care Universitatea Cluj i-a făcut-o în 
toamna trecută, formația Z.A.B. Dessau 
(din prima ligă a R.D. Germane) a sus
ținut trei jocuri în orașul de pe Someș. 
In primele două partide, oaspeții i-au 
avut ca parteneri pe studenții clujeni, 
în fața cărora au cedat cu 12—13 (5—6) 
și 14—19 (5—11), la capătul unor meciuri 
dinamice șî spectaculoase. în ultima 
întâlnire, echipa Z.A.B. Dessau a jucat, 
tot la Cluj, cu ASA Tg. Mureș, victoria 
revepind formației mureșene cu 15—13.

TI& ieri a plecat la Budapesta
un grup de trăgători români, care, între 
4 și 7 octombrie, vor participa la un 
mai“e concurs internațional, rezervat 
sportivilor pînă la 25 de ani. Au făcut 
deplasarea, printre alții, K. Nicolescu, 
L. Ilovici, Gh. Adam, G. Calotă, Geor
giana Oprișan, Vasilica Manea și Ana 
Butu, țintași care s-au remarcat la ulti
mele concursuri interne. Vor fi prezenți 
concurenți valoroși din Bulgaria, Ceho
slovacia, Polonia, U.R.S.S. si bineînțeles, 
din Ungaria.

VOLEI Tn sala Universitatea
din Timișoara s-a desfășurat ediția a 
in-a a competiției’ feminine „Cupa Uni
versitatea", la care au luat parte opt 
formații ; C.S.M. Sibiu, „U“ Cluj, Uni
versitatea Craiova, Universitatea Timi
șoara, Medicina Timișoara, Șc. sp. Ti
mișoara, Șc. sp. Caransebeș și Partizan 
Srenskl Karlovac (Iugoslavia). Echipele 
au fost împărțite în două serii de cîte

Cei prezenți sîmbătă seara la gala 
finală a zonei de la Arad, disputată 
în grădina de vară a Teatrului de 
Stat, au urmărit întreceri spectacu
loase și au aplaudat la scenă deschisă 
evoluțiile pugiliștilor. A fost Intr-ade
văr o gală ’ " , ' ___ j
vel tehnic, în care majoritatea spor
tivilor au demonstrat o bună pregă
tire fizică și tehnică. Nici de data 
aceasta, la fel ca în galele anterioare, 
nu s-au înregistrat surprize de pro
porții. Poate doar victoria lui Ion 
Fuicu (U.M. Timișoara) asupra consa
cratului Alexandru Popa (C.S.M. 
Cluj) a răsturnat calculele hîrtiej iu 
cadrul categoriei semimijlocie. Să nu 
se uite, însă, că pugilistul timișorean 
a constituit revelația zonei din Arad, 
în toate confruntările susținute, Fuicu 
ne-a convins că este un boxer ta
lentat, cu o bogată gamă de procedee 
tehnice. El șl-a dominat neț adver
sarii, obținînd de fiecare dată victorii 
clare.

In celelalte meciuri au cîștigat bo
xerii care aveau prima șansă, adică 
sportivii fruntași prezenți la Arad, 
cunoscuți și apreciați pentru talentul 
lor. Dacă victoriile obținute de Ște
fan Băiatu, Mircea Tone, Ion Vladi
mir, Calistrat Cuțov, Ștefan ITorea. 
Alee Năstac, Constantin Cojocaru si 
Ilie Dascălu au fost clare, fără nici 
un dubiu, nu același lucru îl putem 
afirma despre confruntarea „penelor" 
Gheorghe Ciochină (Steaua) și Pavel 
Nedcicea (C.S.M. Reșița). Aceasta a 
fost singura întilnire care a compor
tat discuții, care a pus sub semnul 
îndoielii obiectivitatea arbitrilor ju
decători. Dacă în celelalte partide de
ciziile au fost juste, de data aceasta 
verdictul prin care stelistul a fost 
declarat învingător la puncte este 
discutabil. După părerea tehnicieni
lor prezenți In jurul ringului, Nedei- 
cea a punctat mai mult în prime!» 
două reprize, pe care le-a cîștigat. 
Ciochină impunințiu-se doar în ulti
mul rund.

La sfîrșitul competiției, organizato
rii (care s-au achitat bine de misi
unea avută) au oferit o cupă celui 
mai tehnic boxer al zonei. Aceasta a 
revenit dinamovistului Calistrat Cuțov. 
Au mai fost premiați Favel Nedelcea< 
Alee Năstac și Mircea Tone.

Ștefan IACOB — coresp. județean

de calitate, de un bun ni-

și tehnică. Nici de data

VțilÂiV. UU XUUb JUOIU; UC M-CtL-d C 
verdictul prin care stelistul a 
declarat Învingător la puncte

SE REIA DISPUTA 
CELOR MAI BUNE 

FORMAȚII DE POLO
Cele mai bune echipe de polo din 

țara noastră își reiau astăzi întrecerea 
pentru titlul de campioană republicana. 
Timp de 5 zile, la bazinul Dinamo (în
tre orele 15 și 18) cele 6 Jormajil vor 
continua întrecerea tn cadrul turului 
III. j

La această oră. tn Jupta pentru titlu 
au rămas eternele rivale Rapid, aciuai» 
campioană, și Dinamo București. Fero
viarii au cîștigat primul meci direct 
(2—1) cu fosta campioană și cel cje al 
doilea l-au terminat Ia egalitate (1—1). 
astfel că vor începe partidele din turul 
trei cu un avans de două puncte. Inte
resantă va fi zilele acestea și luptă pen
tru următoarele două locuri și prezenta 
In turneul final. Primele meciuri : Vo
ința — Dinamo, I.E.F.S. — Progresul 
și Rapid — Politehnica Cluj.

patru. Iată rezultatele din serii : Uni
versitatea Craiova -— Partizan 3—0, uni
versitatea Timișoara — Șc. sp. Timișoa
ra 3—0. Partizan — Șc. sp. Timișoara 
3—1, Universitatea Craiova — Universi
tatea Timișoara 3—1, Universitatea Ti
mișoara — Partizan 3—1, Universitatea 
Craiova — Șc. sp. Timișoara 3—0 (seria 
I), C.S.M. Sibiu — „U“ Cluj 3-fl. Medi
cina Timișoara — Șc. sp. Caransebeș 
3—1, c.s.M. Sibiu — Medicina Timișoara 
3—0, „U“ Cluj — Șc. sp. Caransebeș 
3—0, C.S.M. Sibiu — Șe. sp. Caransebeș 
3—0, „U“ Cluj — Medicina Timișoara 
3—o (seria a Il-a). în turneul final pen
tru locurile 1—4 s-au calificat echipele 
Universitatea Craiova, Universitatea Ti
mișoara, C.S.M. Sibiu șl „U“ Cluj. Loeul 
I și trofeul pus ta joc au revenit vo
leibalistelor de Ia c.s.M. Sibiu, la seta- 
veraj (7—3), față de Universitatea Timi
șoara (7—1) și Universitatea Cralov# 
(6—5), care au acumulat același număr 
de puncte. In continuare s-au clasat „U“ 
Cluj, Partizan, Medicina, Șe. sp. caran
sebeș și Șc. sp. Timișoara.

HOCHEI Fostul Internațional Ale
xandru Calamar debutează ca antrenor 
la secția de juniori a clubului Steaua. 
In acest scop, la patinoarul „23 August» 
se face zilnic (între orele 9.3o și 11) se
lecție în rîndul copiilor năseuți intre 
anii i960 și 1963. Viitorii internaționali 
șint așteptați.

BASCHET Analiza lotului național 
de junioare va avea loc joi la ora 9, la 
sediul F.R. Baschet, Iar a lotului de 
senioare vineri la ora 19, la etajul Viii 
al sediului C.N.E.F.S. • RETRAGERI 
din divizia B la fete : Crișul II Oradea 
șl I.M.F. Tg. Mureș, ambele din seria 
I, în care a fost mutată știința Sf. 
Gheorghe din seria a II-a 9 DIN DI
VIZIA ȘCOLARA ȘI DE JUNIORI s-aU 
retras formațiile masculine Liceul nr. 11 
București (seria a V-a). Cetatea Giurgiu 
(seria a Vi-a) și cea de fete Construc
torul București (seria a Vl-a) • PRO
GRAMATA SĂ JOACE DIRECT în turul 
secund al C.C.E., Dinam» va întilni pe 
învingătoarea dintre Istanbul Teknik 
Universitesi și Racing Ford Anvers (ad
versara de anul trecut a echipei Steaua 
în „Cupa cupelor") în caz de victorie, 
campionii României se vor califica pen
tru grupele sferturilor de finală ale 
competiției, alături de alte șapte echipe, 
printre care in mod cert Ignis Varese 
(asctuala deținătoare a trofeului), pro
gramată direct în această fază a C.C.E. 
® FINALA COMPETIȚIEI FEMININE 
organizată în cinstea aniversării a 50 de 
ani de existență a clubului Rapid, a fost 
cîștigată de Constructorul București, 
care a dispus de Rapid cu 66—65 (40—37). 
Intr-un alt meci. Olimpia București — 
Lie. nr. 35 50—36 (26—12). Clasament 
final : 1. Constructorul, 2. Rapid. 3. Olim
pia, 4. Lie. nr. 35 • DOUA INTILN1M 
INTERNAȚIONALE desfășurate Ia Satu 
Mare : Șc. sp. Satu Mare — Șc. sp. 
Ujgorod (U.R.S.S.) 93—87 (52—41) la
băieți, Sănătatea Satu Mare — Spartak 
Munkaeevo (U.R.S.S.) 37—53 (18—30) la 
fete.
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„SECRETUL“ UNEI ADEVĂRATE... ȘCOLI A PORTARILOR
• CINE URMEAZĂ LUI IORDACHE, COSTAȘ, NAȘTE ?...

MECIURILE RETUR ÎN COMPETIȚIILE EUROPENE

Șl GLENTORAN Șl CHIMIA SPERĂ...
Sosiți de luni în capitala Irlandei 

de nord, fotbaliștii Chimiei Rin. Mi
cea petrec ultimele ore dinaintea im
portantei partide cu Glentoran, din 
„Cupa cupelor", la Belfast și în loca
litatea Donaghadee, din apropierea 
capitalei, unde — la hotelul „Impe
rial" — se află găzduită delegația ro
mână.

Marți după-amiazâ, Ia aceeași oră 
la care se va desfășura partida cu 
Glentoran (ora 17,30 — ora locală, la 
lumina zilei), fotbaliștii antrenați de 
Nuțescu și Aneseii au făcut cunoștință 
cu gazonul stadionului „The Oval'*, 
plasat în cartierul de Est al Belfas- 
tului. In dimineața aceleiași zile, 
sportivii vîlceni — înconjurați cu 
multă amabilitate de gazde — au fă
cut un tur al Capitalei nord-irlandezc, 
oraș peste care a coborît o toamnă 
blinda, temperatura fiind, la această 
dată, aceeași ca și în România.

In ceea ce privește formația, cei 
doi antrenori — nepresați de nici o 
indisponibilitate — intenționează să 
trimită în teren garnitura standard : 
Stana — Cincă, Pintilie, Bortz, Lepă
data — Iiaidu, Donosc. Ionescu — Șu- 
tru, Gojgșra, lordache. Optimismul 
delegației vîjcene este temperat, dar 
ațît antrenorii cît și jucătorii știu că 
un singur gol înscris în poarta lui 
Glentoran — aliat cu o defensivă er
metică — ar putea să însemne o pres
tigioasă calificare...

Trecind în tabăra nord-irlandeză, 
trebuie . sâ recunoaștem că Glentoran 
privește cu mai mult optimism con
fruntarea de miercuri, fotbaliștii din 
Belfast fiind conștienți de „greutatea" 
celor două goluri înscrise în depla
sare. Tonusul n-a scăzut ntci după 
înfrîngerea pe care Glentoran a su
ferit-o în ultimul meci din „Cupă", 
sîmbătă, 1—3 cu Portadown. Singura 
reală problemă a managerului East- 
ham pare să fie legată de accidenta
rea lui John Hill, jucător de mijlocul 
terenului, a cărei recuperare pentru 
miercuri este puțin probabilă, în 
ciuda eforturilor pe care le depun 
medicii echipei. Tn eventualitatea în 
care Hill va lipsi din prima garni
tură, locul iui va fi luat, după toate 
supozițiile, de Anderson.

Deși conducerea echipei a amînat 
anunțarea oficială a celor 11 titulari 
pentru dimineața zilei de miercuri, 
presa care apare la Belfast este de 
părere că Glentoran va începe parti
da în următoarea componență: Pater
son — Stewart, McCuIough, Walsh, 
Anderson, Mcllwaine, Weatherup, Ja
mison, Feeney, Dougan, Hall.

In sfîrșiț, o ultimă informație; 
marți dimineața a sosit la Belfast și 
brigada de arbitri olandezi caFe va 
conduce întîlnirea, avîndu-I la cen
tru pe H. Pijper.

VA REUȘI F.C. ARGEȘ RECUPERAREA 
HANDICAPULUI DE LA ISTANBUL?

INTERES FĂRĂ PRECEDENT LA CRAIOVA
(Urmare din pag I)

mai bune (deși organizatorii au 
luat măsuri corespunzătoare în ve
derea respectării locurilor indicate 
pe bilete).

MARCU

convinși că în această dificilă 
dispută cu Fiorentina vor beneficia 
mai mult decît oricînd de încura
jările fierbinți ale propriilor su
porteri.

Bineînțeles, studenții eraioveni

pornesc ca favoriți în acest meci 
cu echipa ițaUanfc, dar, așa cum 
probabil și ej singuri își dau sea
ma, misiunea lor nu este de loc 
ușoară, chiar dacă acum terenul 
propriu pare a constitui yn mare 
avantaj. Dificultatea cu care au 
reușit să se impună în derby111 
eu F.C. Constanța le poate șervj 
ca un avertisment în acest sens. 
Mai ales că Fiorentina, ea orice 
echipă italiană, știe să se apere 
bine și să contraatace mai pericu
los deeît au făcut-o duminică îna
intașii constănțeni. De altfel, după 
cum nc*au spus-o Și ziariști! ce în
soțesc pțe Fiorentina, elevii liti 
Rădice — care au efectuat azi 
(n.r. ieri) un antrenament destul 
de tare pe stadionul craiovean — 
nu par deloc dispuși să renunțe 
la gîndul calificării, venind la 
Craiova cu intenția de a lupta cu 
toată forța pentru ea.

Dar, să anmțțăm formațiile ce 
se ver alinia mîine (n.r. azi) pe 
„Centralul" din Craiova, la ora 
15,30

UNIVERSITATEA : Manta —
Niculescu, Boc, Deselnicu, Velea — 
Strîmbeanu, Balacj —■ Țarălungă, 
Niță, Obl&mepco, Mareu.
FIORENTINA: Superchi — Gal- 

diolo, Roggi — Beatrice, Brizzi, 
Delia Martira — Antognoni, Merlo, 
Desoiati, De Sisti. Saltuti.

Meciul va fi condus de p bri
gadă de arbitri iugoslavi, cu Ma
rian Bau; la centru.

Iată-ne, deci, în ziua cînd piteș- 
tenii se vor afla față în față cu 
adversara lor din „Cupa U.E.F.A.1', 
Fenerbahce Istanbul, una dintre a- 
preciatele echipe ale fotbalului turc. 
Pe stadionul din Trivale ei vor în
cerca să smulgă o victorie echipei 
oaspe cu un scor de 4—0, absolut 
necesar calificării mai departe în 
prestigioasa competiție europeană. 
Baremul acesta este impus de greul 
handicap pe care F. C. Argeș îl 
are după prima manșă disputată 
cu două săptămîni în urmă pe sta
dionul „Mithat Pașa“. Condițiile în 
care „alb-violeții“ au debutat în 
competiția continentală sînt cunos
cute, multele absențe de marcă 
grevînd considerabil potențialul 
real al echipei.

Nici în partida de azi, antrenorul 
Coidum nu este ocolit de incerti
tudini. In cazul lui Dobrin, ver
dictul se va da în cursul acestei 
dimineți. Despre Troi nu încape 
nici o discuție: în mod cert nu 
va juca. Deci, compartimentul ofen
siv, este în continuare afectat. în 
plus, Olteanu acuză o întindere la 
tendonul piciorului drept, suferită 
în meciul de duminică cu Sportul 
studențesc.

Realist privind lucrurile, avînd in 
vedere șl disponibilitățile de joc 
ale oaspeților care se angajează 
cu o mare forță în joc, sarcina 
echipei argeșene este extrem de 
grea. Optimismul ei este legat însă 
de acea lungă perioadă de joc cînd 
a și condus la Istanbul, de acel 
avantaj al terenului, de. acel public 
care trebuie să o încurajeze în per
manență, de mobilizarea totală a 
jucătorilor, de calmul și precizia lor 
in găsirea culoarelor de gol.

în tabăra oaspeților, este, firește, 
mai mult optimism. Șansele lor 
sînt evidente.

Experimentatul Didi crede în ca
lificare, dar nu uită să spună : 
„Fiecare meci are istoria lui. In 
ce ne privește, în nici un caz nu 
vom apela ia defensivă exagerată'1. 
Scurt și cuprinzător. Lotul fotba
liștilor turci a efectuat luni după 
masă o ușoară mișcare pe stadio

nul „1 Mai" ; ieri, la ora 15,30, pe 
același stadion întregul lot a fost 
supus unui antrenament intens.

JEIÎCAN
Văzut de AL. CLENCIU

Iată acum și formațiile probabile 
anunțate de cei doi antrenori.

F. C. ARGEȘ : Niculescu (Stan)
— Pigulea, Olteanu, Vlad, Ivan — 
Mustățea, Marian Popescu, Pre- 
purgel — Iiadu, Roșu (Dobrin), 
Jercan.

FENERBAHCE: Adil (Datcu) — 
Timucin,. Ylmaz, Niyazi, Alpaslam
— Ersoy, Ziya, Cemil — Mustafa, 
Osman, Ender.

Partida, care începe la ora 15,30 
și va fi transmisă pe micul ecran 
și la radio, va fi condusă de o 
brigadă de arbitri greci avînd la 
cețjtru pe N. Zlatanoș.

Stelian TRANDAFIRESCU

Centrul de copil și juniori Poli
tehnica Iași — una din cele 
nsal productive unități de a- 

eesț fel din fotbalul nostru (ÎS ju
cători promovați tn Divizia A, J0 
In Divizia B, 19 neret-rezerve,
23 la echipe de . I localei pro
movări făcute pe ta unui ciclu
de fapte ani) — *-a dletlns, îndeo
sebi, prin spectaculoase lansări de 
portari pe orbita consacrării depline. 
Mal întîl a fost Mircea Constanti- 
nescu. Fără să fie un „produs* sută 
la sută al centrului, actualul portar 
al dinamoviștilor bucureșteni a... cres
cut practic la Poli., unde a cunoscut 
și cea mai bur.ă perioadă a carierei 
sale. După Constantinescu, prin poar
ta Politehnicii a trecut meteoric, 
Cizik. Acestuia i-a urmat Vasile lor- 
dache, fost titular al echipei națio
nale de juniori. Timid și subțire' ca 
o trestie, Iordache a apărat senza
țional șl i se preziceau ani rnulți 
între buturile formației ieșene. Dar, 
un club mare l-a vrut în rîndurile 
sale și iată-1 pe.... Paul Costaș ur- 
cînd treptele primei divizii și opă
rind foarte bine. în același timp, la 
eohjpa națională de juniori evolua, 
și nu rău, un... neasttapărat: Dorin 
Naște. Ratînd debutul în „A"/ Naște 
a plecat pe alte meleaguri. Fără însă 
a se da bătut, încercînd ]â Petroșani 
revenirea în centrul atenției' gerierâie.

Rememoram această.... sarabandă a 
portarilor ieșeni înaintea unei recente 
discuții cu antrenorul coordonator al 
Centrului de copii și juniori Poli
tehnica. Mihai Bîrzan, pe care l-am 
rugat să ne destăinuie „secretul" 
promovării atîtor portari.

— Nu cred să existe vreun mare 
secret. Probabil că singura explica
ție plauzibilă ar fi următoarea: noi, 
tehnicienii centrului, am fost, la vre
mea noastră, jucători cărora le-a 
plăcut șutul sănătos, tras cu nădejde 
din orice poziție. Așa se face că la 
orele de pregătire simțim, încă, o 
deosebită plăcere să „bombardăm" 
minute în șir pe cei ce îndrăznesc 
să spună că vor să devină portari. 
Cui îi place și rezistă, rămînc, în 
continuare, între buturi. Comozii — 
ca să nu le spun fricoșii — își caută 
alte locuri. Așa se produce selecția.

— Cine va urma lui Naște? Sau... 
— De ce „sau"? Nu-i deloc potri

vit. Pentru că, să nu vă surprindă, 
ne pregătim să lansăm un alt talen
tat portar : Constantin Mihăilă,
născut în 1957. Are absoluț toate 
calitățile de bază. Cîndva vă veți 
convinge.

După meciul ou Dinamo antre
norul Die Oană afirma că 
are mult de muncă la lași, că 

va trebui să construiască din marș 
o formație combativă, de elan, cu 
mare putere de luptă. Și... amenința

TȚȚ

CRUSADERS MÂI CREDE ÎN CALIFICARE
(Urinare din pag t) 

namentuȚui, antrenorul Megaw a 
declarat că terenul de joc este ex
celent : „Ținem cu tet dinadinsul 
să realizăm nu numai o mare sur
priză dar să și realizăm fotbal de 
care spectatorii să fie mulțumiți" a 
adăugat el.

Dinamo s-a întors aseară de la 
Sinaia și a rămas la Săftiea. În
tregul lot este refăcut după orele 
petrecute în aerul tare, de munte. 
NbJu Nuiiweiller. care nu și-a me
najat delpc elevii în analiza jocu
lui cu Politehnica Timișoara, speră 
ca ei să se reabiliteze și prin joc 
și prin rezultat, astăzi. Formațiile 
probabile :

DINAMO : Cavai — Deleanu, G. 
Sandu, Satmăi’eanu II, Lpcuță — 
Dinu, Nunweiller. Pamfil — Mol
dovan, Dudu Georgescu, Dumi- 
trache.

CRUSADERS : Nicholson — Cooke, 
McFarland, Flanagan. Beckett — 
McPolin, Todd, Wpode — Macklin, 
McQuillan, Lennox (așezarea 1— 
4—3—3 ne-a fost furnizată de co
legul Malcom Brodie de la „Belfast 
Telegraph". O excepție față de ela- 
sica prezentare 1—2—3—5, utilizată 
și astăzi de ziarele irlandeze, aido
ma celor engleze)-

Arbitru: Dogan Babacan (Tur
cia).

Partida începe la ora 15.30

LOKOMOTIV SOFIA-CEL MAI BUN „11“

A. S. A. - CU UNELE IMPROVIZAȚII
SOFIA, 2 (prin telefon, de la co

respondentul nostru).
Mîine (n.r. astăzi), stadionul „Vasil 

Levski" va găzdui unul din rarele cu
plaje de fotbal care se organizează 
la Sofia. Este vorba. în deschidere, 
de meciul dintre Lokomotiv Sofia și 
A.S. Armata Tg. Mureș, manșa a 
doua a finalei „Cupei Balcanice" in- 
tercluburi, care va fi urmat de par
tida Slavia Sofia — Dinamo Tbilisi 
din cadrul „Cupei V.E.F.A.", revanșa 
jocului disputat cu două săptămîni în 
urmă și încheiat eu victoria fotba
liștilor gruzini: 4—1. Avînd în vedere 
faptul că este un cuplaj internațio
nal, iubitorii jocului cu balonul ro
tund manifestă un interes sporit și 
șe așteaptă o mare afluență de spec
tatori.

A.S..4. a sosit duminică dimineața 
Ia Sofia. Fotbaliștii din Tg. Mureș 
sînt conștientă de faptul că au o sar
cină foarte dificilă. în primul joc ei 
au terminat la egalitate (1—1). Dar 
dacă A.S.A. a aliniat atunci cel mai 
bun „11“ al său, iar Lokomotiv s-a 
prezentat fără internaționalii Goranov 
și Borisov, de data aceasta situația 
este exact invers: feroviarii bulgari 
vor alinia garnitura lor cea mai bună, 
în timp ce A.S.A. va fi lipsită de 
Hajnal, care nici n-a făcut deplasa

rea, în timp ce Caniaro, accidentat 
în meciul cp U.T.A., este puțin pro
babil că va fi recuperat. în aceste 
condiții, fără cele două extreme titu
lare, echipa română va avea un ran
dament redus în linia ofensivă. An
trenorul Catanâ ne-a comunicat ur
mătoarea formație : Nagel — Ouuțan, 
Kiss, Ispir, Czako — Pîslaru, Boloiji 
— Varodi, Mureșan, Naghi, Sultănoiu 
(Orza).

Luni după-amiază, ca și marți di
mineața, fotbaliștii de la A.S.A. au 
făcut antrenamente pe stadionul Lo
komotiv.

Pregătiri intense a efectuat și cea
laltă finalistă. Conducătorii clubului 
feroviar au organizat sîmbătă o con
ferință de presă la care s-a relevat, 
printre altele, că fotbaliștii din Sofia 
doresc să urmeze exemplul celor de 
l;i' BerVe Stars' Zagora șî Trakia Plov
div, care au cucerit trofeul în anii 
trișcuți. Lokomotiv va alinia forma
ția completă, adică: Goranov — Ghe- 
rov, Hristakiev, Anghelov, Sloikov — 
Dimitrov, At. Mihailov — Borisov, 
Gheorghiev, T. Kolev, Iladjiev. Parti
da va fi condusă de arbitrul Marinos 
(Grecia). In cazul în care jocul va fi 
încheiat la egalitate, se va disputa un 
al treilea, într-o țară neutră.

TOMA HRISTOV

NOI SCOLIs
(Urmtne din pag 1)

că începutul l-a constituit Școala 
generală nr. 54, unde au fost în
ființate clasele I cu specializare na- 
tație și a V-a pentru natație și să
rituri. Și aici alegerea școlii a fost 
determinată de vecinătatea unui 
bazin, cel de la „23 August". Elevii 
vor putea efectua zilnic un prim 
antrenament, dimineața, înainte de 
începerea programului, apoi un al 
doilea (și aceasta ar fi o soluție 
foarte bună) după-amiaza, la ter
minarea cursurilor. Perspectiva de 
a nunii în calitate de profesori- 
antrenori foști sportivi de perfor
manță nu va face deeît să asigure 
un .demaraj puternic natației.

Prof. Eugenia Țicaliuc, inspec
toare metodistă de educație fizică 
și sport în cadrul Inspectoratului 
școlar al Capitalei, ne-a dat să în
țelegem că deocamdată la nivel de 
intenții se află și alte inițiative si
milare, menite să lărgească sfera 
acțiunii : o clasă, a V-a, de hand
bal, Ja Școala generală nr. 148 (fos
tul liceu nr. 27) din calea Rahovei 
precum și la Școala generală nr. 
200. De asemenea, se are în vedere 
întărirea continuă — organizatorică 
și metodologică — a secțiilor de 
baschet de la Școala generală nr. 69 
șl de fotbal de la Școala generală 
nr. 178 (cartierul Pajura) și Liceul 
de specialitate, aflat în prezent în 
același local cu Liceul „Mihai Vi
teazul". în fine, în curs de finali
zare, o clasă de rugby la „175".

Profilarea unor clase din rețeaua 
învățămîntului școlar pe o ramură 
de sport nu constituie un efort fa
cil (sînt de întîmpinat destule greu
tăți de ordin organizatoric), însă 
există la toate nivelurile multă so
licitudine, interes și mai ales am
biția de a-i aduce și mai aproape 
ps elevi în sfera performanței, așa 
cum recomandă documentele de 
partid. Roadele acestui efort le aș
teptăm.

Amarandei, Dănilă, Ailoae șl Anton, patru dintre jucătorii ritiișcați ds 
juniori ieșean. ■/ Âcentrul de

cu o foarte apropiată promovare a 
unui foarte promițător junior al cen
trului. Nu i-a pronunțat numele. 
L-am aflat, în schimb, de la Mihai 
Bîrzan. Iată-1 : Vasile Iriniiță. Joacă 
la fel de bjne și ca fundaș și ca ex
tremă. Atu-ul principal — viteza, â 
secunde pe 50 m! Gheorghe Muntca- 
nu (fundaș stînga), Dorinei Toiu 
(înaintaș eejitraJ) și Constantin Cănă- 
nău (fundaș central) sînt alți trei 
jucători-speranțe gata să-și ia zborul 
din cuibul în care au fost crescuți 
cu adevărată grijă părintească. Nu-și 
vor găsi locul Ia Politehnica, nu-i 
nimic. Vor merge la ..Unirea", Pentru 
cg, între centrul de copil și această 
echipă din Divizia C există, la ora 
actuală, relații foarte bune, reciproc 
avantajoase. „Unirea”, întreprindere 
care se va dezvolta într-un ritm 
foarte rapid, a pus umărul (un mare 
meri» revine conducătorilor acestei 
uzine) Ia amenajarea bazei sportive 
a centrului, iar pepiniera ieșeană a 
împrumutat — o va face Și în con
tinuare. — echipei parte din cei Kial 
buni jucători ai săi.

—• Am vrea mult — Sublinia coor
donatorul centrului — ca Unirea, o 
asociație la care se muncește cu pa
siune, să promoveze în Divizia B. 
Altfel s-ar roda pentru „A“, în eșa
lonul secund, jucătorii pe care-i 
creștem la centrul nostru.

In vara acestui an, la Iași s-a 
desfășurat un atractiv campio
nat de minifotbal. Campioana 

județului, echipa Cutezătorii, s-a nu
mărat printre finalistele turneului de 
la Năvodari, clasîndu-se pe locul III.

dțiva dintre micuții jucătrfri de 
această formație au impres /onat plă- ‘ 
cut, etallnd frumoase însu jlri. Gîn- 
d-eam că-1 vom surprinde pe antre
norul ieșean cu o între? bre referi
toare la echipa Cutezător Ăi, ,1a com
petiția în care a jucat. Dar ne-am 
înșelat. In mîinile coordonatorului 
centrului Politehnicii a apărut ime
diat un caiet-document si dintr-un 
lung șir de nume a sut/liniat pe cele 
ce ne interesau : Ant'^che. Kereszy, 
Popa. Le notase acolo. încă din pe
rioada cînd la Iași „Cupa speranțe
lor" își desfășura faza, sa municiiialS! 
p.e-arn bueurșt slnoep pentru .,Cute- 

cwMemnăm aici o M'.LICITARE pentru cei patru teh
nicieni ai centruRui (M. Bîrzan Șcr- 
ban Justin, N. Utsache, G. Gross), 
alături de oare trebuie adăugat nu
mele medicului I. Apostol, cărora 
instruirea tinerilor jucători le ră
pește toate orele dintr-o zi lumină.

Laurszițiu DUMITRESCU /I
i

NOTĂ

UN MECI
DE TINERET

Ia

ÎNTRE 15 Șl 17 OCTOMBRIE, ÎN CAPITALĂ

TRIAL AL JUCĂTORILOR DE DIVIZIA B
Intre 15—17 octombrie va avea 

loc la București un trial al celor 
mai buni jucători din Divizia B, 
după care va fi definitivată com
ponența lotului care urmează să 
susțină, în deplasare, partidele re
vanșă cu selecționatele similare ale 
Bulgariei (Ia 28 octombrie), Unga
riei (la 31 octombrie) și Iugoslaviei 
(în luna decembrie).

în acest scop antrenorii V. Copil 
(seria I), P. Popescu (seria a II-a) 
și Gh. Staieu (seria a IÎX-a), care 
se ocupă de pregătirea selecționatei

în perioada 9-19 octombrie

A.S. Armata îg. Mureș va
efectua un turneu în Ungaria

Diviziei B, vor convoca următorii 
jucători :

Bathori (Olimpia Satu Mare) șl 
Hagioglu (F. C. Galați) — portari ; 
Vîrlan (C-S-M.
(Delta Tulcea),
Buc), Mușat (Ș. N. Oltenița), Pin
tilie (Chimia Hm. Vîlcea), Marian 
(Mureșul Deva). Codin (Victoria 
Roman), Giurgiu (Dinamo Slatina) 
— fundași; Besmaa (C.S.U. Galați), 
Donose (Chj.mia R.m, Vîlcea), Lne 
(Gloria Buzău). Munteanu (C.S.M. 
Sibiu), Juga și Stoica (Progresul 
Brăila) — mijlocași ; Crlșan (Mine
rul Baia Mare), Manciu (F. C. Ga
lați), Batacliu (Progresul Buc.), 
Roșu (Dinamo Slatina), Stan șî Ne
delcu (Gloria Buzău), Paraaehivescu 
(Metrom Brașov), P. Victor (Auto
buzul Buc.), Petrescu (Flacăra Mo- 
reni), Vochin (Constructorul Ga
lați), Gojgaru (Chimia Rm. Vîlcea), 
Măciucă (C.F.R. Pașcani) și Libra 
(Olimpia Satu Mare) — atacanți.

Sibiu), Jeantovan
Cosnia (Progresul

CU MULTE
PETE NEGRE

La invitația clubului Zalaegcrszeg, 
echipa A. S. Armată Tg. Mureș 
va efectua un turneu de trei jocuri 
în Ungaria, în perioada 9—19 oc
tombrie. Prima întîlnire este 
gramată la 10 octombrie cu 
mația gazdă, care activează în 
ma divizie a campionatului 
ghiar. în continuare, fotbaliștii
reșeni vor juca cu echipa Szom- 
bathely, urmînd ca, în ultimul 
meci, șă înțîlnească o formație care 
nu a fost stabilită.

MÎINE ȘEDINȚA COMISIEI

pro- 
for- 
pri- 
nxa- 
mu-

DOI ABSENȚI NEMOTIVAȚI DE LA ON MARE EXAMEN SPORTIV
Vinovății au fost sancționați de federația de specialitate, dar dincolo de sancțiune

trebuie avută în vedere, la toate nivelele, munca de educare

Cu prilejul unei recente ședințe 
de birou, Federația de scrimă a 
luat în discuție cazul a doi dintre 
sportivii de frunte. Dan Popescu 
(legitimat la Politehnica Iași) și 
Alexandru Csiki (legitimat la 
C.S.M. Cluj), care nu au răspuns 
apelului forului de specialitate și 
al U.T.C.-ului de a reprezenta tine
retul studios al țării noastre la în
trecerile Universiadei, Atit D. Po
pescu, student al Institutului Poli
tehnic din Iași cît și Al. Csiki, care 
urmează facultatea de pediatrie a 
I.M.F. din Cluj, au privit cu o 
de neînțeles și întristătoare indiferen
ță sarcina ce le revenea — ca 
sportivi și ca studenți — de a par
ticipa la această mare competiție 
internațională, cea mai amplă du
pă Jocurile Olimpice. Tehnicienii 
scrimei noastre apreciază că ab
sența acestor doi trăgători de re
cunoscută valoare a privat echipa 
de sabie a României de un bun 
prilej de a-și adjudeca medalia de 
bronz — poate, chiar și pe cea de 
argint — în întrecerile de la 
Moscova.

Cum s-au produs aceste regreta
bile absențe ale studențilar-șportivi 
de la cea mai mare competiție a 
lor ? D. Popescu s-a învoit de la 
antrenorul lotului de sabie și n-a 
mai revenit la pregătirile ce le 
efectuau în preajma plecării la 
Universiadă. Nu a mai fost posibil, 
se spune, nici să fie găsit în timp 
util pentru a face deplasarea. Al. 
Csiki, aflat într-o tabără de vară 
la Toplița, este anunțat să se pre
zinte la Brașov unde aveau loc ul
timele pregătiri ale lotului. El se 
prezintă dar invocă problema unui

examen programat la 27 august 
deși, în situația sa, avea dreptul 
să dea respectivul examen pini la 
sfîrșitul lunii noiembrie. I se acor
dă un timp de gîndire dar nici el 
nu se mai prezintă la pregătiri.

Firește, în fața unor asemenea 
atitudini de desconsiderare a obli
gațiilor de onoare ce le reveneau 
— ca sportivi și ca studenți — 
F.R. Scrimă a hotărît să ia măsuri 
de sancționare a celor doi vinovați. 
în consecință, D. Popescu și Al. 
Csiki au fost suspendați pînă la 
31 decembrie a.c. de la orice acti

U.T.C. și U.A.S.C.R. au cunoscut 
această situație, cum au acționat 
pentru rezolvarea ei, dacă nu ar 
fi putut interveni cu o mai mare 
eficiență deeît F.R.S.. în fine dacă 
au luat vreo măsură față de cel 
doi studenți care nu au simțit 
nici-un fel de răspundere față de 
colegii lor pe care i-ar fi putut re
prezenta în mod onorabil la a- 
ceastă competiție mondială uni
versitară, S-a arătat că, în perioa
da reunirii sportivilor pentru ulti
mele pregătiri, U.T.C.-ul a acționat 
prin intermediul comitetelor jude

PE TEME DE EDUCAȚIE
vitate competițională (internă și 
internațională), arabii avînd, în 
schimb, obligația de a continua cu 
cea mal mare seriozitate pregăti
rile în cadrul secțiilor sportive din 
care fac parte,

Am putea încheia aici relatarea 
noastră sau să adăugăm o frază 
în care să ne exprimăm speranța 
că sportivii în cauză se vor îndrep
ta oferindu-ne, în viitor, prilej de 
satisfacții și iaude. Credem, însă, 
că este de datoria noastră si ne 
oprim și asupra unui alt aspect al 
problemei ce a făcut obiectul se
cerelor măsuri ale forului de spe
cialitate. Trebuie să arătăm, de 
exemplu, că în cursul discuțiilor 
purtate de membrii biroului fede
ral, s-a ridicat întrebarea dacă or
ganele de resort din Ministerul 
Educației și învățămîntului, din

țene Cluj și. Iași dar că se aștep
ta o intervenție — ce ar fi putut 
avea un rol decisiv — din partea 
M.E.I., o contribuție mai hotărită 
din partea U.A.S.C.R.

într-adevăr era vorba de o com
petiție sportivă, dar o competiție 
în care se angaja și prestigiul ță
rii, iar, pe de altă parte, în dome
niul sportului au sarcini bine pre
cizate toate organismele susmențio
nate. D. Popescu și Al. Csiki nu 
sînt pur și simplu sportivi. Ei 
sînt, în primul rînd, studenți (D. 
Popescu activează chiar într-un 
elub studențesc universitar), Este 
de presupus că ei fac parte din or
ganizațiile de U.T.C. din facultățile 
pe care le frecventează ca și din 
Asociațiile studenților comuniști 
din cele două centre universitare. 
Ca sportivi, cei doi „absenți nemo

tivați" de la examenul Universia
dei au fost sancționați de F.R. Scri
mă. Dar cazul în speță poate fi 
considerat închis odată cu dicta
rea sancțiunilor? Hotărît că nu. 
Trebuie avută în vedere latura 
educativă. Or, în acest domeniu 
au un cuvînt de spus organizațiile 
U.T.C., asociațiile studențești res
pective. Prin strădaniile acestora, 
cei doi tineri pot fi făcuți să în
țeleagă, pe viitor, că au înalte obli
gații față de generația căreia îi 
aparțin, față de țara care îi creș
te cu atîta grijă și le dă multiple 
posibilități de a-și afirma persona
litatea creatoare.

Desigur, cluburile. asociațiile 
sportive nu pot fi absolvite de 
preocuparea pentru o susținută 
muncă educativă aceasta fiind o 
componentă fundamentală, indis
pensabilă a procesului de instruire 
sportivă și a desăvîrșirii pregătirii 
unui sportiv. Dar, in același timp, 
nu trebuie să se uite faptul că ac
tivitatea unui tînăr se desfășoară, 
in general, pe mai multe planuri, 
în mai multe colective (de muncă, 
de învățătură, de sport, de actiin- 
tăți culturale). Or, este de dorit 
ea toate aeestea să se simtă obli
gate să contribuie la modelarea ti
neretului nostru, la dezvoltarea 
multilaterală a personalității lor, 
să le insufle un înalt spirit de le
alitate față de tovarășii lor de 
muncă sau de învățătură, să le in
sufle o adîncă dragoste de patrie 
pentru a-i sluji interesele în orice 
împrejurare (cum au fost, de pildă,, 
întrecerile Universiadei),

Sebastian BONIFACIU

CENTRALE DE COMPETIȚII

Șl DISCIPLINĂ

în această săptămînă ședința 
Comisiei centrale de competiții și 
disciplină a F. R. Fotbal va avea 
loc mîine, de la ora 18, la sediul 
federației.

Vrxxi&ream meciul de tlneret-rezer- 
ve Politehnica Iași —• S.C. Bacău. 
Mereu Întreruperi, meTeu proteste. 
neregulaxlt&țL Partida lăsa o impre
sie neplăcută. Scorul : 4—1 (1—0) 
pentru ieșeni, dar echipa mai dotată 
ni s-a părut, a XL cea din Bacău; și 
sub aspect tehnic și fizic și al con
stituției jucătorilor. Dar, în timp ce 
localnicii iși vedeau de 30c, pârte- 
nerii •— cu pui ine excepții —- erau 
preocupați de... arbitru, de decizii!e 
acestuia, Numai de fotbal nu. Tn- 
frîngerea a fost firească. Dar 'lucru
rile nu s-au oprit aici,

I-n sfîrșitul meciului, echipa ti 
neret din Bacău avea să părăsească 
terenul, în nouă jucători și fără an
trenor ! ^lată unde duce ih^Wcip.hna, 
ne spunea antrenorul Coloman 
Br^un-Bogdan. delegatul F.R.F. A- 
cești tineri, in Ioc să se preocupe 
de calitatea fotbalului practicat, în 
care mai au atitea de învățat, se țin 
de alte treburi". Dar ce să te mai 
miri, cînd chiar antrenorul nu e un 
bun exemplu pentru mai tinerii săi 
jucători I

De ce au fost eliminați Botez și 
Cărpuț ? Ne-a spus-o arbitrul jocu
lui. Vasile iLupu (din Roman) : „Pe 
primul (n.n. Botez) l-am eliminat 
pentru că ra-a insultat, pe al doilea, 
pentru că, după ce a fost avertizat, 
nu b respectat cel 9 metri de la iovi- 
tura liberă*. în afara acestor doi, 
au fost avertizați alți trei jucători 
— Popa, Manca și Toiu.

Dar cu antrenorul Nedelcu, de la 
Sport Club, ce s-a întîmplat ? Ne-a 
răspuns dip nou arbitrul: „A pro
testat tot timpul ia deciziile mele. 
Pur și simplu, nu mă lăsa să. arbi
trez și am hotărîi să-l evacuez de 
pe teren*. Din păcate, antrenorul Ne- 
deleu nu e ia prima abatere de acest 
gen. A mai fost avertizat pentru 
asemenea atitudini.

Cele petrecute în acest meci tre
buie tratate cu toată seriozitatea de 
conducerile cluburilor, comisia de 
disciplină, colegiul central al antre
norilor. într-o competiție în care, nu 
se pun® nici măcar problema retro
gradării, si a cărei menire este de 
a forma jucători, asemenea acte 
sînt cu totul de neacceptat.

Constantin ALEXE

AZI A APĂRUT NUMĂRUL 384

AL REVISTEI QS
din sumarul căruia vă recomandăm :

• Două pagini despre meciul R.D.G. — România de la Leipzig (comen
tarii, cifre statistice, notele jucătorilor, un interviu cu Valentin Stă- 
nescu, aspecte, confidențe, numeroase ilustrații)

• Meciurile etapei a 8-a a Diviziei A, în obiectivul reporterilor revistei
• La „Interviul săptăminii", un original „interviu al interviurilor" !
• O pagină rezervată Diviziei B.
• Antrenorii echipelor românești și ai adversarilor lor, despre meciuri 
de azi din Cupele europene.
• Numeroase reportaje și știri din fotbalul internațional.
• Preliminariile C. M. în faza partidelor decisive.
• O pagină de Magazin extern
• Rubricile obișnuite : Carnet extern, Instantanee, Campionatele națio
nale în Europa.

LA 9 OCTOMBRIE 1973
TRAGEREA SPECIALĂ LOTO

Se atribuie :
• Cîștiguri de cite 109.000 lei din care un 

autoturism „DACIA 1300“ plus diferența în 
bani.

• Autoturisme „DACIA 1100“
• Excursii de cîte 2 locuri și 1 Ioc la Bra

șov cu petrecerea REVELIONULUI 1974 ;
• PREMII ÎN BANI de valoare fixă și va

riabilă.
Se efectuează 6 extrageri = 42 numere 
Se vor atribui 24 de categorii de premii.

BaKLâSTBTCRlSME SIEXCCltStJ
CU PfȚRtCfRFA RFVEL’ONUl U»

,o BRAȘOV

TBAGEBE SPEClilâ LOTO
Fondurile de premii pentru extragerile suplimentare și speciale se 

vor calcula în același mod ca la tragerile speciale Loto anterioare.
Alte amănunte în „Programul Loto-Pronosport” șj la toate agen

țiile Loto-Pronosport.
PREMIILE CONCURSULUI PRONOSPORT DIN 30 SEPTEMBRIE 1973

Categoria I : (13 rezultate) 21,85 variante a 3 795 lei
Categoria a II-a : (12 rezultate) 501 variante a 199 lei
Categoria a IJI-a : (11 rezultate) 4.263,65 variante a 35 lei

Rubrică redactată de LOTO-PRONOSPORT



CONCUSS 
OLYMPIQUI 

VARNAM

LE SPO3T 
P@UR UN MQNDf 

DE PADS

distins adesea prin originali- 
și ținută. Konstantin Andria- 
. președintele Comitetului olim- 

a recomandat o co-
campionatului european de baschet masculin

Începe balcaniada
DE TENIS DE MASĂ

UR.S.S., IUGOSLAVIA Șl CEHOSLOVACIA,
VIRTUAL CALIFICATE ÎN SEMIFINALE

BARCELONA, 2 (prin telefon, 
de la trimisul Agerpres, I. GOGA).

După o zi de odihnă, ediția a 
XVlII-a a campionatului european 
de baschet masculin a continuat 
prin meciurile penultimei etape a 
grupelor preliminare.

în grupa A, la Badaiona, repre
zentativa Turciei a fost pe punctul 
de a furniza o mare surpriză și 
anume să învingă redutabila for
mație , a Cehoslovaciei. Baschetba- 
liștii turci au condus la jumătatea 
reprizej secunde cu 59—51, iar cu 
două secunde înaintea fluierului fi
nal scorui era egal : 64—64. în acest 
inorhent ele mare tensiune, ceho
slovacul Kios a înscris coșul victo
riei : 66—64.

în prima repriză a meciului Ro
mânia — Polonia, jucătorii noștri 
au evoluat destul de bine și, ca 
urmare a unor acțiuni de atac con
cretizate de 'Aarău și Popa, condu
ceau în min. i\6 cu șase puncte. în 
continuare, ci nu au mai insistat 
însă, cedînd inițiativa formației po
loneze care a reușit să egaleze: 
38—38 în min. 20. în partea a doua 
a partidei, randamentul echipei ro
mâne. a fost mai scăzut. Aceasta 
și ca urmare a faptului că trei 
dintre cei mai buni jucători — No
vac. (min. 26). Popa (min. 27) și 
Georgescu (min. 31) — au părăsit 
terenul, fiind eliminați pentru cinci 
greșeli personale. în schimb, polo-

nezilor le-a reușit totul, 
coș după coș și au luat 
de 10 puncte. Presingul efectuat de 
ba'schetbaliștîi români, în ultimele 
trei minute, reduce handicapul la 
șase puncte (60—66), suficient pen
tru a le permite 
mifinalele pentru 
ipoteza că marți 
învinge Turcia, 
echipa Poloniei.
român au fost marcate de Țarău 
14, Popa 12, Oczelak 8, Novac 8, 
Georgescu 7, Cîmpeanu 2, Chivu— 
lescu 3, Mănăilă 2, Niculescu 4. 
Pentru formația Poloniei, cele mai 
multe puncte au fost înscrise de 
Durejka 12 și Tybinkowski 11.

Tot la Badaiona, U.R.S.S. a dis
pus de Israel cu 101—78 (49—40).

La Barcelona, Iugoslavia, deți
nătoarea titlului mondial, a învins 
foarte greu echipa Italiei: 73—71 
(27—33, 63—63, 67—67). Jucătorii 
iugoslavi au obținut victoria. în ul
timele secunde. în revenire 
mă, selecționata Franței a 
dîrză rezistență echipei 
care a cîștigat, totuși, cu 
(45—36). în sfîrșit, reprezentativa 
Bulgariei, cu Golomeev excelent 
realizator (36 puncte marcate), a 
obținut o victorie clară: 86—72
(49—35) în fața formației Greciei.

După partidele de pînă acum, 
se cunosc trei echipe calificate în 
semifinalele pentru locurile 1—4.

au înscris 
un avans

mari fa- 
echipele 
formația

FIȘIER

calificarea in se- 
locurile 5—8, în 
noapte Israel va 
iar Cehoslovacia 
Punctele lotului

de for- 
opus o 
Spaniei 

85—80

Este vorba de cele dova 
vorite ale. competiției, 
U.R.S.S. și Iugoslaviei, și 
Cehoslovaciei. Șanse mari de cali
ficare are și Spania care, pentru a 
rata prezența în primele patru e- 
chipe ale continentului, ar trebui 
să piardă Ia scor întîlnirea cu 
Grecia, ceea ce este greu de presu
pus.

în primele meciuri de marți sea
ră. au fost înregistrate următoarele 
rezultate : la Badaiona : U.R.S.S. — 
România 98—84 (44—37); la Bar
celona : Italia — Bulgaria 69—58 
(30—28).

VARNA. 2 (prin telex de la trimi
sul nostru).

Conform programului stabilit, ziua 
a doua a congresului olimpic a fost 
dedicată temei relațiilor dintre cele 
trei grupuri fundamentale ale miș
cării olimpice : Comitetul interna
țional olimpic, Comitetele naționale 
olimpice și federațiile internaționale 
— relații nestabile și ușor deterio
rate în ultima vreme, cărora trebuie 
să li se găsească un mijloc de ame
liorare. Remediul nu se găsește însă 
nici într-un caz în intervenția foarte 
tăioasă a lui Thomas Keller, preșe
dintele federației internaționale de 
canotaj academic (F.I.Ș.A.), de luni...

De altfel, primul' disclirs de marți, 
tot al unui reprezentant al fede
rațiilor interpatipuale, și anume al 
președintelui F.I. FA.., sir Stanley 
Rous, a readus lucrurile pe făgașul 
lor normal, prin ton și soluții. Pre- 
sărîndu-și Intervenția cu umorul său 
obișnuit, președintele fotbalului mon
dial a propus în esență crearea unui 
comitet de coordonare, din care șă 
facă parte cele trei grupări inte
resate (C.I.O., C.N.O., F.I.), o „tri
nitate" care să-l ajute pe președin
tele C.I.O. în conducerea treburilor 
olimpice. Alai mult, în opoziție parcă 
cu colegul său de Ia canotaj, Stan
ley Rous a arătat că „este preocu-

pat de prestigiul Jocurilor Olimpice, 
de poziția lor proeminentă in lumea 
sportivă, de apărarea viitorului 
idealurilor pe care le

Următorul vorbitor, 
Van Karnebcek, vicepreședinte 
C.I.O., a retrasat în cîteva linii as
pirațiile comune și solidaritatea ca 
baze ale relațiilor optimale dintre 
C.I.O., C.N.O. și F.I. Exprimînd in 
fața congresului ideea ca C.N.O. să 
întîlnească mai des conducerea 
C.I.O., Van Karnebeek a mers in 
întîmpinarea propunerilor Comitetu
lui olimpic român, prin care se in
sista pentru o mai frecventă consul
tare a C.N.O. din partea comisiei e- 
xecutive C.I.O. în toate problemele 
importante pe care le ridică mișca
rea olimpică. In considerarea aces
tui punct de vedere nu trebuie uitat 
faptul că, dacă în 1930. Comitetele 
naționale olimpice nu erau decît în 
număr de 35, azi ele au ajuns la 
131 !

Ultimul discurs oficial al zilei, 
susținut în numele C.N.O. de către 
A. de O. Sales, a militat pentru 
oportunitatea congreselor olimpice la 
4 ani o dată și pentru 
cooperare 
ganizațiile 
în slujba

Cele 18

Ș»
înglobează". 
Herman A.

al

„o politica țle 
cu toate persoanele și or
oare declara că lucrează 

sportului".
intervenții care au urmat
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s-au 
tate
nov, . _________
pic al U.R.S.S., a recomandat o co
laborare mai strînsă între C.I.O. și 
C.N.O., fie și sub forma grupării 
acestora din urmă în așa numita a- 
dunare generală permanentă. Ducele 
de Edinburgh, președintele federa
ției internaționale de călărie, deso- 
lidarizîndu-se de raportul de luni 
al federațiilor internaționale, a de
clarat că după opinia sa „C.I.O. tre
buie să răspundă de Jocurile Olim
pice în întregime, toți ceilalți fac
tori neputînd fi decît consilierii săi, 
oricit de avizați ar fi". De aseme
nea, reprezentantul comitetului o- 
limpie francez, Alain Danet. a res
pins invitația singulară a lui Th. 
Keller la dezbinarea și chiar dizol
varea mișcării olimpice. „Dimpotri
vă, a susținut Danet, cooperarea tu
turor factorilor mișcării sportive 
din fiecare țară in parte va face și 
mai puternică mișcarea olimpică".

Ziua a treia a congresului va fi 
consacrată. „Imaginii viitoarelor . Ja
curi Olimpice", o temă vîzînd L. 
primul rînd programul olimpic și 
care va sțîrni fără îndoială noi In
tervenții interesante. Raportorii zi
lei vor fi Marcello Garronl (pentru 
C.N.O.), Pierre. Ferri (pentru F. I.) 
și Willi Datune (din partea C.I.O,).

Victor BANCIULESCU

Cu începere de joi și ptnă ilmbătt, 
în localitatea Zombor din Iugoslavia 
M va desfășura Balcaniada de tenia 
de masă. La aceste Întreceri țar* 
noastră va fl reprezentată de jucă
toarele Lidia Ilie, Ligia Lupu și de 
jucătorii Teodor Gheorghe, Șerban 
Doboși și Dorin Giurgiucă. Sportivii 
români însoțiți de antrenorul Ion Pop 
au părăsit aseară Canitala.

C. E. DE NATAȚIE '74 LÂ VIENA
VIENA, 2 (Agerpres). — S-a sta

bilit ca întrecerile campionatelor 
europene de natație — ediția 
1974 — să se desfășoare între 17 
și 25 august la Viena. Pînă în 
prezent, și-au anunțat participa
rea la această ediție 27 de federa
ții naționale. Competițiile vor 
avea loc în trei bazine de dimen
siuni olimpice.

In
in-

Orașul Vancouver candidează

A murit
Paavo Nurmi

HELSINKI, 2 (Agerpres). — Fin
landezul Paavo. Nurmi, de mai multe 
ori campion olimpic, unul dintre ' cei 
mai celebri atleți din lume, a dece
dat: la Helsinki în vîrstă de 76 de 
ani. Nurmi, denumit și „finlandezul 
zburător", suferea în. ultimii ani de 
inimă.

Paavo Nurmi a dominat cursele de 
fond între anii 1920 și 1930. La J.O. 
din 1920 el a cîștigat medalia de aur 
în proba de 10 000 m plat cu timpul 
de 31:45,8. In cadrul concursului atle
tic al J.O. din 1924, marele Nurmi a 
obținut o dublă victorie cîștigînd 
cursele de 1 500 m (3:53,6) și 5 000 m 
(14:31,2). Participînd la cea de-a tre
ia Olimpiadă a sa, cea din 1928, el 
a cucerit medalia de aur în cursa 
de 10 000 m plat eu 30:18.8.

pentru J.O. de iarnă 1980
MONTREAL, 2 (Agerpres). — 

Comitetul olimpic canadian a anun
țat oficial că a aprobat candidatura 
orașului Vancouver de a organiza 
în 1980 Jocurile Olimpice de iarnă. 
Candidatura va fi înaintată spre 
acceptare C.I.O., cu ocazia ședinței 
care va avea loc anul viitor la 
Viena.

iarbă. Despre maniera de arbi- 
ar fi mai multe de spus. Fede- 

este afiliată

fără 
traj 
rația argentiniană nu 
nici Ia F.I.R.A.. nici la International 
Board și de aici un fel de statut 
propriu de interpretare... locală a 
regulamentului. Angajarea grămezilor 
nu se face curat, cum-, știm noi, ci 
oarecum pe . o parte ; la .tușe există 
unele „libertăți", să le zicem, care 
ne-au surprins. Se permite, de pildă, 
scoaterea balonului din aglomerări 
cu mina. Uneori apar trucuri de joc 
în fața cărora nu știi cum să reac
ționezi. Un exemplu : se tatonează 
cu capul (!). Sint permise sau nu 
de regulament ? Cine știe... Intere
sante sînt și mingile : mai ușoare, 
mai lunguiețe și cu o suprafață 
foarte lucie care îngreunează 
lui lor.

— O.M, 
pletare : 
de două ori pe săptămînă. 
formație are echipe de copii, antre
nate de obicei de membri ai gșo.Qiil-: •• 
ției veteranilor rugbyului.. O asocia
ție serioasă, din care este o mîndrie 
să faci parte și care, oarecum, con
duce destinele rugbyului din această 
țară.

— Cunoscind valoarea adversarilor, 
apreciem că rezultatele obținute pu
teau fi, totuși, mai bune. Ce ne-a 
oprit să reușim ?

— O.M. : Sînt multe cauze. In afa
ra necazurilor pornite de la terenu
rile tari și arbitrajele oarecum neaș
teptate pentru noi, ar mai fi de 
adăugat î capacitatea scăzută de efort 
a rugbyștilor români, majoritatea 
dintre ei suportînd greu vaccinarea 
și drumul, adaptare dificilă Ia dife
rența de fus orar, la presiunea at
mosferică scăzută. De asemenea, am 
întîmpinat mari neajunsuri de pe 
urma, numărului redus de jucători 
pe, care i-am avut la dispoziție : 22 
de jucățori pentru 6 întîlniri susți
nute, neobișnuit pentru noi, cite 
două pe săptămînă și de fiecare dată 
cu alți adversari, unii foarte puter
nici. Așa se explică ultimul nostru 
rezultat, cu formația Argentinei 
(3—24). Rugbyștii români au fost 
foarte obosiți și, în plus, lipsiți de 
mulți dintre titulari (Durbac, Nico- 
laescu, Florescu, Postolache ș.a.) de- 
Veniți indisponibili.

— Care dintre jucătorii noștri au 
dovedit. în acest turneu, o formă ac
ceptabilă ?

— T.I. : Atanasiu, Dumitru, Fugigi, 
Nîcolaescu, Nica, Durbac, Fl. Con
stantin și Ciornei.

— Cum au apreciat gazdele echipa 
noastră, jocul ei ?

—' O.M. : în’ ziare au apărut multi? 
articole ' lahdăttire'. Trriî' amintesb' !de 
un titlu „România- — o nouă perspec
tivă pentru rugbyul argentinian", 
înaintea ultimului meci, președintele 
federației argentiniene a ținut un 
mic toast, în care adresîndu-se celor 
prezenți, a spus : „Apreciem această 
echipă care evoluează azi în fața dv. 
ca cea măi corectă și mai sportivă 
din cîte ne-au vizitat țara. Apla'u- 
dați-i din toată inima". De. altfel,

s-a stabilit ca „Los Pumas" să vină 
la noi în. 1974 său 1975.

— T.I. : Organizatorii ne-au spus 
că echipa română a constituit pentru 
ei o surpriză plăcută, că. jucăm 
bine, însă altfel decît ei, că avem 
jucători de valoare. Observația lor 
critică era că nu atacăm tot timpul, 
că ne permitem momente de joc mai 
lent. Ei sint învățați cu atacuri'per
manente, în viteză și forță.

— Ce a însemnat turneul prin pris
ma pregătirii echipei noastre repre
zentative pentru apropiatele întîlniri 
internaționale ?

— T.I.: A fost de o mare însem
nătate pentru pregătirea noastră. 
Noi, antrenorii, ne-am edificat în 
ceea ce privește formația actuală a 
României. Cît privește jucătorii, tur
neul i-a ajutat să se maturizeze. Au 
căpătat mai multă încredere în ei, au 
dovedit că știu să se mobilizeze. Acel 
9—15 realizat în compania Argentinei 
— a patra întîlnire susținută — a 
fost, după părerea mea, cel mai bun 
meci făcut de formația României, în 
ultimii ani. In general, a fost un tur
neu deosebit de util.

După cum se știe, reprezentativa 
de rugby a României a efectuat un 
turneu de trei săptămîni în Argen
tina, unde a susținut 6 meciuri. In 
dorința de a afla, amănunte în. plus 
față de cele cunoscute despre ae“e:ti 
deplasare, "ne-am adresat tovarășilor 
Ovidiu Marcu. secretar general al 
F.R.F.. conducătorul delegației, și 
Titi Ionescu, antrenorul principal al 
lotului. La început, am cerut interlo
cutorilor amănunte referitoare la rug- 
byul argentinian, oarecum necunoscut 
pînă acum la noi.

— T.I. : In America Latină se joacă 
rugby de bună calitate. In Argentina, 
Bolivia, Brazilia, Chile, Paraguay, 
Uruguay și Venezuela se organizează 
campionate ale țărilor respective (pe 
zone sau pe întreaga țară), reprezen
tativele amintite întilnindu-șe între 
ele. Pe continentul sud-american, 
rugbyul argentinian reprezintă. de 
fapt, ceea ce este rugbyul francez în. 
cadrul F.I.R.A. Adică, un fel de vi
oară primă. -Formația argentiniană 
care evoluează sub numele de Los 
Pumas (emblema este chiar o pumă) 
susține totodată dese întîlniri cu for
mații din Anglia, Africa de Sud, Țara 
Galilor, Scoția ș.a. Socot semnifica
tiv să arăt, în primul rînd, că fede
rația de specialitate argentiniană a 
fost înființată în 1892 și în. al doilea 
rînd să fac cunoscute cîteva din re
zultatele înregistrate în ultimii ani 
cu diverse reprezentative. Deci: Ar
gentina — Țara Galilor 9—5 si 8—8; 
Scoția 20—6; Islanda 8—3 și 6—3; Se
lecționata universităților Oxford — 
Cambridge 11—3 și 6—3; Africa de 
Sud 9—5 si 20—15 (în anul 1966), 
18—16 și 6—14 (în 1972). In 1973 „Los 
Pumas" a susținut 16 întîlniri în Afri
ca de Sud, dintre care a cîștigat II, 
a pierdut 4 și a făcuț un meci nul.

— De fapt, cum joacă argentinienii ?
— T.I. : Joc identic cu al sud-afri- 

canilor și neo-zeeiandezilor. Adică < 
angajament fizic extraordinar, joc în 
mare viteză, nu combinativ, predilec
ție pentru aruncarea balonului înain
te — cu piciorul — și urmărirea lui. 
Grămezi foarte grele, toate în jur 
de 800 kg, cu forță de împingere 
mare. Se lansează cu mare iuțeală 

, linia de treisferturi din momentele 
fixe, se fac regrupări rapide.

— Acum, știind cine ne-au fost ad
versarii, să recapitulăm rezultatele 
obținute de reprezentativa noastră...

— O.M.: România — S.I.C. 19—10 
(6—6); Selecționata orașului Buenos 
Aires 10—10 (6—4): Selecționata pro
vinciilor din interior (la Cordoba) 
10—16 (10—6); Argentina 9—15 (6—3); 
Selecționata provinciilor din. Rosario 
6—7 (3—0); .Argentina 3—24 (0—10).

— Cum au fost terenurile, arbitra
jele, spectatorii ?

— T.I. : Mai întîi, de-a dreptul im
presionant numărul de spectatori, 
Indiferent. unde am jucat, numărul 
celor prezenți Ia meci a fost în jur 
de 15,000. Extraordinar de entuziaști 
și foarte sportivi. Terenurile, cu to
tul deosebite față de ale noastre. 
Foarte tari, ca de ciment și, evident,

START ÎN TURNEUL INTERZONAL 
DE ȘAH

nîade și Gertrude Baumstarck au 
remizat cu Ruth Cardoso (Brazilia) 
și respectiv, Suzana Veroczi (Un
garia). In runda a doua, Baumstarck 
a cîștigat Ia Donnelly, în timp • ce 
partida dintre Nicolau și Polihro- 
niade s-a încheiat remiză la muta
rea 40.

După disputarea a două runde, 
în clasament conduc maestrele so
vietice Irina Levitina și Tatiana 
Zaiuîovskaia cu cîte 2 puncte fie
care, urmate la o jumătate de punct 
de româncele Alexandra Nicolau și 
Gertrude Baumstarck.

FEMININ

favorită sigură a întrecerilor de la 
Montreal. Indiferent pentru care . din 
cursa va opta „Mona-Lisa atletismu
lui scandinav"...

MOIVA-LIȘA PURSIAINEN (Finlanda)
■ întrecerilâ din acest an ale Uni- 

\ersiadei de la Moțscova au adus o 
nouă stea pe firmajmentul sprintului 
mondial. Campioana. Finlandei, Mona- 
Lisa Puraiainen (21 ani, 1,73 m •— 61 
kg), care nu intra sie în atenția spe
cialiștilor pînă în această vară — 
cele mai bune performanțe în 1972: 
11,5 pe 100 m și 23.5 pe 200 ni — a 
impresionat realmente pe pista de la 
iSujnjki, anunțîndu-se ca o adver
sară de temut pentru Renate Stecher, 
campioana absolută a sprintului fe- 
mirtin. Noile sale recorduri — 11,0 și, 
respectiv, 22,4 — atestă suficient cl&- 
sa ridicată a studentei institutului 
de gimnastică din Helsinki, căsăto
rită din luna iunie a acestui an cu 

campionul hurdlerilor din țara 
celhr 1000 de lacuri.

Cu cîteva zile în urmă, triunghiu
larul atletic Finlanda — R.D. Ger
mană — U.R.S.S., desfășurat la Hel
sinki. avea să aducă din nou în 
îttenția'opiniei publice numele acestei 
sportîye. Mona-Lisa a cîștigat cursa 
de 400 m în fața unor adversare cre- 
dițaie cu rezultate mult superioare, 
paîcîurgind turul de pistă în 51,0, 
cifr\ă ce egalează recordul lumii de
ținut. de Monika Zehrt (R.D. Ger- 
marfe). Suita acestor rezultate ni se 
pare’i cu totul ieșită din comun. Ea 
a produs însă talentatei, alergătoare 
nu mpmai satisfacția reușitei, la ca
pătul 6 ani de muncă continuă, 
vara și .iama, dar și o mare dilemă: 
către ce- probe să-și îndrepte atenția 
la cam tronate le europene din 1974. 
dar mai țiles la J.O. de la Montreal?

Pursiainen. a dovedit-o cu priso
sință. este de pe acum o sprinteră 
de cea mai bună valoare. Ea are însă 
și o rezistență excepțională, care l-a 
permis să realizeze acel timp de 51.0

bilă de un rezultat sub 2:02.0 pe 800 
m ! Intr-a<Sevăr, greu de ales, Of- 
cum, însă, începe să se profileze o

| _ ______________________________

Ș pe 400 m și, după spusele antreno- 
rului său, Perttl Heliu, să fie capa- ---  ------—-t- -.AAn __ «C.n

GUDRUN WEGNER

L'na din marile surprize ale recen
telor campionat» mondiale de înot a lost produsa de Guanui wegner, 
recordmana R.D. Germane in pro
bele de 400 șl 800 m liber. De altfel, 
eleva din Gorlitz (s-a născut la 28 
februarie 1955, are 1,75 m șl 66 kg) 
era cunoscută specialiștilor ca o ex
celentă demifondistă, ea fiind meda
liată cu bronz în cursa de 40,0 m li
ber de la MUnchen. La Belgrad, însă, 
Gudrun avea să impresioneze, dar 
în cu totul altă specialitate.

I

contro-

(R. D. Germană)
...Seara finalei de 400 m mixt, o 

probă a rezistenței, dar și a pregă
tirii multilaterale. Pe unul din cu
loarele centrale, Angela Franke 
(R.D.G.). marea favorită, deținătoare 
a recordului mondial. Spre uimirea 
tuturor însă, Wegner se detașează 
net de Ia prima sută de metri (del
fin), pe care a parcurs-o In 66.5 sec, 
și ciștigă cu un timp excepțional : 
4:57,51. O altă graniță considerată de 
mulți ca inaccesibilă a fost ‘ ‘ ’
ceea ce a determinat-o pe 
campioană olimpică, Donna 
rona, actualmente reporteră .. 
tului de televiziune american A.B.C.. 
să declare : „dacă pe vremea etnd 
eram în cea mai bună formă, antre
norul mi-ar fi cerut să parcurg dis
tanța în mai puțin de 5 minute, 
m-aș fi lăsat de Înot !“.

Performanța a produs o puternică 
impresie. Ce poața fi mal elocvent 
decît faptul că rezultatul proaspetei 
campioane a lumii este superior re
cordurilor masculine din Cehoslova
cia, Elveția, Finlanda, Belgia, Iugo
slavia și a altor 76 de țări afiliate 
la F.I.N.A. El a fost posibil după 
numai șase ani de activitate în bazin 
și o pregătire intensă desfășurată 
zilnic (cite 6 ore) in ultimii patru 
ani. O pregătire care a vizat în egală 
măsură antrenarea tuturor celor 4 
procedee tehnice — una din explica
țiile marilor succese ale înotului din 
R.D. Germană.

învinsă, 
celebra 
da Va- 
a pos-

iI ?
A.

: Aș dori să. aduc 
argentinienii joacă,

o com- 
oficial, 

Fiecare

Modesto FERRARiNI

BARCELONA, 2 (Agerpres). — 
în stațiunea maritimă- Ferrerias 
(Insula Minorca) a început turneul 
interzonal pentru campionatul mon
dial feminin de șah. Participă 20 
de șahiste din 9 țări, primele trei 
clasate urmînd să se califice în tur
neul candidatelor la titlul mondial 
deținut de Nona Gaprindașvili 
(U.R.S.S.).

România este prezentă la această 
importantă întrecere cu trei concu
rente. în prima rundă Alexandra 
Nicolau a învins-o pe Ruth Don
nelly (S.U.A.), iar Elisabeta Poiihro-

In cupele europene

RETURUL PRIMEI ETAPE PROGRAMEAZĂ
NUMEROASE MECIURI ECHILIBRATE

TELEX•TELEX•TELEX
Turneul internațional feminin studen
țesc de baschet, desfășurat la Jeszuw 
(Polonia), s-a încheiat cu victoria for
mației iugoslave Bosnia Sarajevo. Pe 
locul secund s-a clasat AZS Varșovia, 
urmată de echipele AZS Poznan. Aka- 
demik Sofia, AZS Jeszuw etc. în ulti
ma zi a competiției s-au înregistrat re
zultatele : AZS Torun — AZS Cracovia 
54—42 (26—23); AZS Jeszuw — AZS Lu
blin 64—42 (27—20); AZS Varșovia —
Akademik Plovdiv 55—52 (33—23); Bos
nia Sarajevo — AZS Poznan 76—51 
(41-27).

Tradiționala cursă ciclistă internaționala 
Paris — Tours, aflată la cea de-a 67-a 
ediție, a fost dștigată de belgianul Rik 
Van Linden. Acesta a parcurs 264,500 km

w

DOAR GOLURILE SINT DE VINA?
Multe se mal fac pen

tru salvarea spectacolului 
fotbalistic I In Uniunea 
Sovietică a fost lichidat 
„draw*-uÎJ rezultatul ne- 
decls după 90 de minute 
impune executarea unor 
penaltyuri care mai în
viorează publicul ți de
termină un învingător. Al
ții au încercat să anule
ze sau să îndulcească re
gula offslde-ulul. în Fran
ța se experimentează In 
campionat un listam de 
punctaj eu totul original, 
tlnzînd să avantajeze •- 
chlpele eare marchează 
mal multa goluri : cine 
înscrie de trei (sau de 
mal multe) ori, primește 
un punct suplimentar In 
clasament. Ceea ce poa
te duce firește șl la si
tuații curioase : o for
mație care cîștigă de pa
tru ori cu 1—0 sau cu 
2—0, adună 8 puncte. 
Altă echipă, care a re
alizat de patru ori rezul-

totul egal de 3—3, pri
mește tot 8 puncte I...

Toate acestea nu au 
prea mare Importanță, ci
tă vreme țelul mărturisit 
este acela de a spori 
numărul de goluri In 
campionat șl de a edu
ce, ca urmare, mal mulți

dacă numărul de goluri 
e singurul panaceu. Se 
cunosc doar atîtea spor
turi în care există o a- 
proape normală Inflație 
de goluri, cum 
handbalul sau polo-ui 
(pentru a nu mal vorbi 
de punctele de la rug-

ar fi

Comentariul sâptâminiî

spectatori In tribune. FI» 
indefl — In fond — e- 
ceasta este problema oa
re Încruntă frunțile celor 
care veghează asupra 
bunului mers al activității 
în sportul cu balonul ro
tund.

Așadar, totul a pornit 
de la trista constatare că 
publicul a început să pă
răsească stadioanele, A- 
tunci, la fel de îndreptă
țită ar fi și întrebarea

by baschet) șl totuși 
nici la acestea spectate" 
rii nu prea dau ghes, In 
ultima vreme.

De altfel, pentru a re
veni la fotbal, se mai 
constată că numărul cel 
mal mare de spectatori 
este înregistrat tocmai ps 
stadioanele cu fotbalul 
cel mai sterp în goluri : 
fotbalul italian, care o- 
cupă în clasamentul eu-

ropeon al eficacității u- 
nui din 
cu doar 
meci de campionat. Și 
atunci ?

Probabil că farmecul 
fotbalului nu stă în suma 
golurilor, el în tabloul 
complet pe care-l oferă, 
în fascinația Irezistibilă 
a unul Joc care nu șl-a 
modificat esențial regula
mentul de un secol, care 
aduce pe gazon eroi de-o 
clipă șl povești cu dura
ta In minute. Puterea de 
atracție a fotbalului stă 
—• ea șl în piesele de 
teatru — în evoluția In
certă a actorilor, In dez- 
nodămîntul ntelqdată di
nainte cunoscut.

Spre cel ce Joacă bine 
piesa aleargă șl susțină
torii. Iar golurile în sine 
sint bune doar pentru a 
colora cît de cîf clasa
mentele...

ultimele locuri,
1,87 goluri de

Vlcd UDRIȘTE

în 61i 17:10 (medie orară 42,077 km). Fl 
a dispus la sprintul... final ..ițe colegii sai 
Roger de Vlaeminck și Frans’ verbeeck.

Cunoscutul pugilist american Danny 
Lopez Teat, pană), neînvins în carieră. 
I-a întîlnit la Los Angeles pe mexicanul 
Goyo Vargas, de care a dispus prin 
K.O. în prima repriză. Lopez se anunță 
ca șalanger oficial la titlul mondial 
deținut de „veteranul" brazilian Eder 
Jofre, în vîrstă de 37 de ani.

Turneul internațional de șah „Costa 
Brava" s-a încheiat la San Feliu de 
Guixois (Spania) cu victoria maestrului 
finlandez Keuki Vesterinen, care a to
talizat 7 puncte din 9 posibile. Au ur
mat în clasament Tatai (Italia), Ro- 
batsch (Austria) — 6*/2 p, Pomar (Spania) 
— 5 p, Hartoch (Olanda) — 4V2 P etc. 
în ultima rundă Vesterinen & cîștigat 
la Pomar.

Turneul de handbal de la Lodz
VARȘOVIA, 2 (Agerpres). — Tur

neul internațional masculin de 
handbal de la Lodz a fost cîștigat 
de formația locală Anilină, urmată 
de echipele Politehnica Timișoara, 
Grunwald (Polonia) și S. K. Mag
deburg (R. D. Germană). în me
dul dedsiv, Anilină Lodz a întrecut 
cu scorul de 17—13 (10—5) forma
ția Politehnica Timișoara. Partida 
dintre echipele Grunwald șl S. K 
Magdeburg s-a Încheiat cu scorul 
de 15—7 (5—3) In favoarea hand- 
baliștilor polonezi.

6 BOXERI ROMANI
EVOLUEAZĂ LA BERLIN

tncepînd de miercuri și pînă dumini
că, la Berlin, se va desfășura un mar* 
turneu internațional de box, organizat 
de T.S.K. Berlin, In colaborare cu fede
rația de specialitate din R.D. Germană. 
Competiția este una dintre cele mai 
mari, de acest gen. din Europa.

La startul întrecerilor din capitala 
R.D. Germane, vor fi prezenți și șase 
boxeri români : Ștefan Boboc (semi- 
muscă), Vasile Ivan (cocoș), Marin Peia 
(pană), Constantin Stanef (semiușoară), 
Hie Tîrllă (semimijlocie) și Dumitru Mi- 
halcea (mijlocie mică).

•;x x-z. ■

doi“.„ Atacantul nr. 1 alConfruntare „în
(dreapta) speră că în meciul cu Aatvidaberg 
puțin draconic decît Hottgeș. (Werder Bremen), 

■- de campionat. iCu campioana Suediei, echipa

lui Bayern. Gerd Miiller 
să aibă un „paznic* mai 
cu care s-a duelat în meci 
muncheneză a cîștigat pe

teren propriu au 3—1, meci în care Miiller a marcat doua goluri.

FERENCVAROS: 70 DE ANI DE LA PRIMUL TITLU
Cunoscut în întreaga lume fotbalis

tică, renumitul club budapestan Fe
rencvaros — al Cărui nume complet 
este „Ferencvaros Torna Club" — se 
pregătește să-și serbeze un jubileu: 
70 de ani de la obținerea primului 
titlu de campioană națională.

înființat la 26 martie 1900, Ferenc
varos a dobîndit titlul de campioană 
a țării pentru prima oară in 1903, 
iar de atunci a repetat ,,isprava“ de 
nici mai mult nici mai puțin de 21 
de ori. Cel mai memorabil sezon din- 
tr-o lungă și prodigioasă istorie — 
încununată cu victorii de tot felul, 
in „Cupa Ungariei", în Cupa Europei 
Centrale", în Cupa Orașelor Tîrguri" 
— a fost cel din 1932, cind fotbaliștii

de la Ferencvaros au cucerit coroana 
de campioni fără să fi pierdut vreo 
partidă. Inregistrlnd un golaveraj-re- 
cord pentru fotbalul maghiar al tutu
ror timpurilor: 105—18 !

Deși se află — ca întotdeauna, de 
altfel — printre protagonistele ac
tuale ale campionatului intern, Fe
rencvaros, echipa celebrului interna
țional Florian Albert, nu pare să 
aibă prea multe motive de bucurie 
în acest început de sezon, înfringerea 
el în primul tur al Cupei U.E.F.A.
—de către Gwardia Varșovia — afec- 

tîndu-i pe pasionați! suporteri ai cam
pioanei. Un moment dificil, care — 
fiind trecător — Întunecă prea puțin 
atmosfera festivă a jubileului...

Mîine se încheie prima etapă a Cu
pelor europene intercluburi la fotbal. 
Sint programate meciurile retur ale 
acestei etape, după care vom cunoaște 
formațiile calificate în optimile de 
finală în. C.C.E. și Cupa cupelor, iar 
în. Cupa U.E.F.A. pe cele din 16-imile 
de finală, Dar mai întîi o precizare, 
cu privire Ia modalitatea de califi
care: dacă scorul general este egal, 
în urma celor două partide, se va ca
lifica formația care a înscris mai 
multe goluri în deplasare; dacă și |a 
acest capitol persistă egalitatea, 
atunci meciul retur se va prelungi 
cu cite două reprize de 15 minute: în 
fine, dacă și după prelungiri egali
tatea persistă se vor acorda cite 5 
lovituri de la 11 m fiecărei formații.

Prin prisma rezultatelor din tur, 
unele echipe se și pot considera ca
lificate în etapa următoare: Ujpesti 
Dozsa, Celtic Glasgow, F.C. Bruge și 
F.C. Basel (care a susținut deja am
bele partide) în C.C.E., Borussia Mon- 
chengladbach, F.C. Sunderland și Be- 
roe Stara Zagora (victorioasă în 
bele meciuri) în Cupa cupelor. 
Cupa U.E.F.A. lista formațiilor 
nu ■: au probleme de calificare 
mai mare; Feyenoord Rotterdam, 
Carl Zeiss Jena, Ruch Chorzov, Totten
ham Hotspur, Dinamo Tbilisi, O.F.K. 
Beograd și Olvnipique Marseille. Trei 
echipe au susținut ambele jocuri și 
sîht deja calificate: Standard Liege, 
V.f.B. Stuttgart, Beerschot.

în rest, meciurile sint deschise și 
prin urmare, calificările incerte. Se 
pot înregistra și unele rezultate-șoc, 
prin eliminarea unor echipe de prima 
mină. Vor părăsi prematur compe
tiția unele formații ca Juventus. Stea
ua roșie Belgrad, Atletico Madrid — 
ca să nu enumerăm doar pe cîteva 
— din C.C.E.? Sau. în Cupa cupelor, 
Anderlecht, Legia Varșovia, sau chiar 
A.C. Milan vor fi eliminate ? Nu este 
exclus. Milan, ■ victorioasă acasă cu 
3—1 în fața dinamoviștilor din Za
greb, poate fi întrecută în deplasare 
cu 2—0 pentru a părăsi competiția. 
Apoi, Anderlecht, care joacă la Zu
rich și a cîștigat cu 3—2 acasă, după 
ce a fost condusă cu 2—0, poate fi 
eliminată de formația elvețiană. In 
fine, în Cupa U.E.F.A. este foarte po
sibilă eliminarea torinezilor (de către 
Lokomotive Leipzig) și a celor două 
echipe din Barcelona (C.F. 
noi).

Fără îndoiala, surprizele 
chiar mal multe. Dar să 
această nouă „miercure de 
care ne-am obișnuit în CuDele euro
pene.

am- 
în 

care 
este 
F.C.

și Espa-
pot fi 
așteptăm 
foc", cu

CAMPIONATE... CAMPIONATE... CAMPIONATE
OLANDA (etapa a l-a)l FC UtrecM 

— GO Ahead Deventar »-«; Haarlem — 
PSV Eindhoven 5—5; AZ fl Alkmaar — 
Ajax Amsterdam 1—1| Feyenoord Rot
terdam — MW Maastricht 5—1; NAC 
Breda — Graafachap 4—4; FC Twente 
Enschede — Sparta Rotterdam 5—o; 
NEC Nijmegen — Tetatar 1—1; FC Am
sterdam — FC den Haag 5—4; FC Gro
ningen — Roda 1—5.

Clasament : 1. Ajax - U p| I. Feye
noord — 11 pj >. FC Amsterdam — 10 p.

TURCIA (etapa a 4-a) s Beslktas — 
Vefa 6—0 ; Fenerbahce — Galatasaray 
0—0 ; AnkaragUctt — Eskisehlrspor 1—0; 
Altay — Bursaspor 2—1 ; Mersln — Bo- 
luspor 1—1 ; Samsunspor — Giresunspor 
1—0 ; Adanaspor — Goztepe 2—2.

Clasament : 1. Ankaragilch — 6 p ; 2. 
Galatasaray — 6 p ; 3. Besiktas — 4 p.

GRECIA (etapa a 2-a) : AEK — Fostir 
4—1; Panathlnaikos —■ Ethnikos 3—0 ; 
Aegaleo — PAOK Apollon, —- Ka-

vata 1—1 ; Olymplakos pireu — oiym- 
ptako* Nleosta >—0; Arta — Olymptakoa 
volo* 5—0; Haraklla — Panlonlo* 1—1; 
Laria** — paaahaikl 1—«.

Ctaaam*nt: 1, Olyznptakos Pireu — « 
AEK — < p; 3. Panathtnaiko* —

AUSXBXA (etapa a S-a) ; Voe*t Lina 
— WSG »—0; Wiener Sport Club — Va- 
rarlberg >—2; sturm Gras — Alpine Do- 
nawltx 1—0; Wacker mnsbruck — AK 
Gras S—0; Eisenstadt — Auetrla Salt- 
burg 0—1; FC Vienna — ASK Linz 2—4; 
Austria Klagenfurt — Admira Wacker 
2—1 ; meciul Austria Viena — Rapid 
Viena s-a întrerupt în minutul 80 la 
scorul de 1—1.

Clasament : 1. Sturm Graz — 15 p; 
2. Voest Linz — 14 p; 3. Wacker In
nsbruck — 12 p (un joc mai puțin).

SUEDIA (etapa a 21-a) : Norrkijping — 
Gais 5—0 ; Landskrona — Saab 4—2 ; 
Aatvidaberg — AIK 0—3 ; Oergryte —

MalmB 1—1 ; Djurgiuirâen — Oester »•- 
Sirlu» — Ellsborg 1—1 ; Oerebro — Han 
marby 9—o.

Clasament : 1. Aatvidaberg — Mp 
L Ooster — 37 p ; 3. Djngarden — 25 r

U.R.S.S. lidera clasamentului, for 
matt» Ararat Erevan a Jucat pe t» 
ren propriu cu echipa Torpcc ■ 
Moscova, pe care a învins-o cu s-or: 
de 1—0 Alte rezultate : Kairat Alm: 
Ata — Zenit Leningrad 9—0 (în urrr. 
executării loviturilor de la 11 m : 5—2) 
Karpati Lvov — Dnepr Dnepropetrovsk 
3—2 ; Pahtakor Tașkent — Ț.S.K.A. Mos
cova 1—0 ; Spartak Moscova — Dinamo 
Minsk 2—0 ; Dinamo Kiev — Șahtior Do- 
nețk 2—1 ; Zaria Voroșilovgrad — SKA 
Rostov pe Don 3—1 ; Dinamo Moscova — 
Dinamo Tbilisi 4—1.

în clasament continuă să conducă A- 
rarat Erevan cu 32 p. urmată de Dinamo 
Kiev — 31 p și Zaria Voroșilovgrad — 
25 p.
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