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AÎN URMA APLICĂRII HOTĂRÎRII C.C. AL P.C.R.

La Constanța, preocuparea susținută
*

PLOIEȘTI: „CUPA PETROLIS
TULUI".

Cu ocazia „Zilei Petrolistului", pe 
baza sportivă a asociației „Prahova", 
au avut loc interesante întreceri la 
atletism, volei și handbal. Pe primul 
loc în competiția de handbal s-a 
situat Rafinăria Teleajen, iar pe locu
rile. următoare Rafinorul Ploiești și, 
respectiv, Uzina mecanică Teleajen.

De multa popularitate s-au bucu
rat confruntările atleților. în proba 
de 100 m, primul loc a revenit lui 
■Mircea Racoviță 
mon, în cea de 
Maria Zîrnă, iar 
■liana Stoica, toți

Câștigătoare la 
rată echipa I.P.F.E., urmată do for
mația de la Rafinorul.

Florian ALBU
TG. MUREȘ : „FESTIVALUL 

SPORTULUI ȘCOLAR"
Inspectoratul școlar -județean Mu

reș, in colaborare cu C.J.E.F.S., a i- 
nițiat „Festivalul sportului școlar". 
Se vor disputa, săptămînal, întreceri 
sistem turneu, la baschet și volei, 
băieți și fete. Pînă acum s-au înscris 
în competiție 56 de echipe. Pentru 
«Țevii școlilor generale din mediul 
sătesc se organizează campionatul de 
fotbal, . . ..... 1
de. 88 de echipe, repartizate în 19 
serii. Capii de serie vor lua parte 
la un turneu final, ce se va desfășura 
în primăvara anului 1974.

Echipele clasate pe primele trei 
locuri vor primi cupe și diplome, 
iar școala care mobilizează cei mai 
mare număr de copii raportat la nu
mărul total al elevilor — va primi 
„Cupa C.J.E.F.S.".

loan PAUȘ-coresp. jud.

și Elisabetei Solo- 
lungime a câștigat 
la greutate — Ste- 
de la Rafinorul.

volei a fost decla-

cu participarea unui număr

pentru sport sporește roadele
Au trecut aproape opt luni de 

la data apariției Hotărîrii Ple
narei C.C. al P.C.R. cu privi
re la dezvoltarea continuă a edu
cației fizice și sportului în țara 
noastră, document ce atestă grija 
partidului și statului pentru for
marea multilaterală a omului so
cietății socialiste. Din primele zile 
Hotărîrea a stat în atenția orga
nelor și organizațiilor de partid 
din. întreaga țară, a constituit un 
îndreptar prețios în munca activiș
tilor sportivi pentru traducerea în 
viață a importantelor obiective pre
văzute.

Constanța, oraș care a cunoscut 
în anii socialismului o dezvoltare 
impetuoasă în toate domeniile de 
activitate, a înregistrat, normal, 
importante succese și pe ljnia spor
tului. Preocupările Comitetului mu
nicipal de partid pentru bunul 
mers al activității de educație fi
zică și sport au fost constante, iar 
o recentă ședință a luat în discuție 
și a analizat „Activitatea organelor 
și organizațiilor de partid pentru 
înfăptuirea Hotărîrii C. C. al 
P. C. R. cu privire la dezvoltarea 
continuă 
tului".

rială corespunzătoare, se reflectă 
fidel în faptul că factorii răspun
zători au raportat. în ultimii doi 
ani, darea în folosință a mai mul
tor amenajări : Complexul spor
tiv. I. C. H., terenurile de tenis 
de la T. G. I.. T. C. I. T. și Chim- 
pex, precum și bazele sportive in
tegrate de pe lîngă C. F. R.. Cem-

Școala sportivă nr. 2. Se poate a- 
firma că în municipiul Constanța, 
fiecare școală dispune de un minim 
necesar desfășurării activității 
de educație fizică și sport. Reali
zările enumerata mai sus își 
suportul moral și material 
munca unor oameni care nu 
precupețit nici un efort pentru
zestrarea corespunzătoare a unită
ților pe care le conduc. Numele 
unor conducători de întreprinderi 
și școli cum sînt 
Radu Suman, Ion 
rențiu Toringhinel, 
Gheorghe Patrichi. 
ciu ș.a. nu pot fi

au 
în 
au 
in

• Asigurarea bazei materiale

condiție esențială • 0 mare masă

a educației fizice și spor-

. S-A ASIGURAT O BAZA 
MATERIALA 

CORESPUNZĂTOARE

Convingerea că o bună activitate 
sportivă nu se poate desfășura de- 
cît dacă se asigură o bază mate-

de

in

oameni ai

practicarea

Școlile

• Lipsurile nu

muncii angrenați

exercițiului fizic

nucleul

trebuie

activității

escamotate

etc. Unită-binatul chimic. Năvodari
țile de învățămînt au cunoscut, de 
asemenea, o evidentă îmbunătățire 
a bazei materiale. Astfel, pe lîngă 
terenurile sportive simple din a- 
proape toate școlile, s-au constru-

săli de gimnastică Ia Liceele 3
5, Liceul din Eforie Sud, Școa- 
generală Ovidiu, Școala genera- 
nr. 7, Liceul Industrial de Con

strucții cit și un nou local pentru

it 
Și 
la 
lă

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU
9 9

a primit delegațiile organizațiilor de tineret
din unele tari socialiste si F.M.T.D.

Iuliana Bucur, 
Gugoașe. Lau- 
Florea Miuță, 

Alexandru Bu- 
despărțite de 

meritele ce le revin în asigurarea 
unui cadru propice desfășurării 
unei activități sportive continue și 
calificate.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Sooialiste Ro
mânia, a primit, joi după-amiază, 
pe participanții la întîlnirea orga
nizațiilor de tineret din unele țări 
socialiste cu privire la activitatea în 
rîndul tineretului muncitoresc, orga
nizată la 
Central al 
munist din

Au luat 
Tineretului 
R. P. Bulgaria,
Tineretului din R. S. Cehoslovacă, 
Uniunii Tineretului Muncitor Socia
list din R. P. D. Coreeană, Uniunii 
Tinerilor Comuniști din Republica 
Cuba, Tineretului Liber German din 
R. D. Germană, Uniunii Tineretului 
Revoluționar Mongol din R. P. Mon
golă, Federației Uniunilor Socialiste 
ale Tineretului Polonez din R. P. Po
lonă, Uniunii Tineretului Comunist din 
R. P. Ungară, Uniunii Tinere
tului Comunist Leninist din 
Uniunea Sovietică, Uniunii Tineretu
lui Muncitor „Ho Și Min" din R. D. 
Vietnam, reprezentanți ai Federației 
Mondiale a Tineretului Democrat, 
precum și ai Uniunii Tineretului Co
munist din România.

L'a primire au participat tovarășii 
Petru Ilupu, Cornel Burtică, Ștefan 
Andrei, Ion Traian Ștefănescu, prim- 
secretar al C.C. al U.T.C., ministru 
pentru problemele tineretului, Nicu 
Ceaușescu, vicepreședinte al Consi
liului Uniunii Asociațiilor Studenților 
Comuniști din România.

București de Comitetul 
Uniunii Tineretului Co- 
România.
parte delegațiile Uniunii 
Comunist Dimitrovist din 

Uniunii Socialiste a 
S.

lui Muncitor Socia- 
■. Coreeană, Uniunii

Adresîndu-se participanților la în
tîlnire, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a spus !

Aș dori ca, în numele Comitetu
lui Central al partidului să salut în 
mod călduros reprezentanții organi
zațiilor de tineret din țările socia
liste și ai Federației Mondiale a Ti- 
neretuluui Democrat, care s-au reu
nit la București pentru un schimb 
de experiență în problemele activi
tății tineretului muncitoresc.

Sper că organizația noastră de ti
neret a organizat bine reuniunea. Aș 
fi deosebit de mulțumit dacă această 
întîlnire va contribui la promovarea 
colaborării între organizațiile noas
tre, și se va reflecta în folosirea de 
către fiecare dintre ele a experienței 

. — și pozitivă și negativă — a orga
nizațiilor oare s-au reunit, pentru ca 
activitatea în rîndul tineretului mun
citoresc din fiecare țară șă se 
șoare în condițiuni mai bune.

încă o dată vă urez să 
în continuare cit mai bine 
nia.

Au 
fanții 
și-au 
șederii în țară noastră, 
au avut prilejul să cunoască realiză
rile obținute de tineretul și poporul 
român, 
munist 
rîrilor 
P.C.R., 
gostea
țara noastră față de partid, față de 
înfăptuirile României socialiste.

desfă-

vâ 
în

simțiți 
Româ-

reprezen-luat apoi cuvîntul, 
organizațiilor de tineret care 

împărtășit impresiile din timpul 
relevînd că

sub conducerea Partidului Co- 
Român, în îndeplinirea hotă- 
celui de-al X-lea Congres al 
să constate pretutindeni dra- 
uriașă a tinerei generații din

participante 
tovarășului 
sănătate și

In numele delegațiilor 
la reuniune, ei au urat 
Nicolae Ceaușescu multă -----------
succes în activitatea pe care o des
fășoară în fruntea partidului și sta
tului nostru.

Ca o . expresie a sentimentelor de 
gratitudine pentru faptul de a se fi 
întîlnit cu secretarul general al Par- 

’’ tidului Comunist Român, delegația 
cubaneză a oferit tovarășului Nicolae 
Ceaușescu drapelul organizației Uni
unii Tinerilor Comuniști din Cuba.

In încheierea întîlnirii a luat cu- 
vîntul tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
cuvântarea conducătorului partidului 
și statului nostru fiind primită cu 
vie satisfacție, cu aplauze călduroase 
de delegațiile organizațiilor de tine
ret participante la reuniunea de la 
București.

în numele Uniunii Tineretului 
Comunist, al delegațiilor organizații
lor de tineret prezente la întîlnire, 
tovarășul Ion Traian Ștefănescu a 
mulțumit din inimă tovarășului 
Nicolae Ceaușescu pentru aprecierile 
calde la adresa tineretului, a rolului 
ce-i revine în viața contemporană.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, cei
lalți conducători de partid și de 
stat, s-au fotografiat, apoi, în mij
locul membrilor delegațiilor organi
zațiilor de tineret și a reprezentan
ților F.M.T.D., participante la reuniu
nea de la București.

La încheierea întrevederii, oaspeții 
și-au luat rămas bun cu deosebită 
căldură de la conducătorul partidu
lui și statului nostru.

ACȚIUNILE SPORTIVE DE 
MASA ÎN CONTINUĂ 

CREȘTERE ffSTELELE1' GHETII STRĂLUCESC
In municipiul Constanța activea

ză 158 profesori de educație fizică, 
115 antrenori și 246 de instructori 
sportivi, După cum se vede, un 
număr remarcabil de specialiști — 
mult mai mare decît în anii tre- 
cuți — se ocupă permanent de ac
tivitatea atît de necesară pentru 
toate vîrstele și în toate anotim
purile : educația fizică și sportul. 
Ansamblul de măsuri întreprins în 
ultima perioadă a dus la o evidentă 
relansare a sportului de masă, la 
atragerea spre terenurile de sport 
a unui număr tot mai mare de 
elevi, tineri și oameni ai muncii. 
Activitatea sportivă de masă la ni
velul asociațiilor a fost organiza
tă mai bine, numărul celor an
grenați în practicarea unor ramuri 
sportive fiind în continuă crește
re. Din totalul celor 38 de asocia
ții sportive în ÎS s-au organizat 
campionate la cel puțin 3—4 dis
cipline cu o numeroasă participa
re. Au avut loc, printre altele cam-

PE PATINOARUL DIN MIERCUREA C1UC
Au sosit ultimii oaspeți ai demonstrațiilor internaționale de patinaj artistic

trenament. în vederea marilor con
cursuri. Este prima lor apariție 
peste hotare. în acest sezon. Sper 
că ea va satisface pe spectatorii ro
mâni, care au prilejul s-o revadă 
pe Irina Rodnina, acum însă alături 
de noul ei partener, cu care a cu

descinzînd pe betonul aeroportului 
internațional Otopeni. I-am văzut 
astfel, la coborîrea din uriașul a- 
vion al companiei „Aeroflot", pe 
Irina Rodnina și Aleksandr Zaițev, 
cea mai bună pereche de patina
tori din lume, alături de ceilalți

Azi, ridicare festivă de cortină în 
noul sezon al patinajului. Sub cu
pola patinoarului acoperit din Mier
curea Ciuc, „stelele" gheții, cele de 
peste hotare și ale noastre, româ
nești, dau ’primul lor recital în fața 
tribunelor. La demonstrația inter
națională de patinaj artistic, parti
cipă campioni consacrați, alături de 
tinere talente, din Uniunea Sovie
tică, Cehoslovacia, R.D. Germană, 
Polonia și România. Două zile ma: 
t.îrziu, la patinoarul „23 August" 
din Capitală, aceleași nume sînt 
înscrise pe afișul celui de-al doilea 
spectacol, în „premieră" bucureș- 
teană.

La ora cînd apar aceste rînduri, 
oaspeții celor două demonstrații se 
află reuniți în orașul de la poale
le Harghitei, acolo unde este pro
gramată prima lor apariție. Ieri, ei 
făceau ultima escală a călătoriei,

«sta

Paul IOVAN

In „TROFEUL CARPAȚI" la handbal feminin O»

A V-a ediție a Campionatelor balcanice de gimnastica

patinatoare, la

și 
că

selecționa- 
toți parti-

Saitisfacția de 
bune condiții 

tradiționale

Orașul Sf. Gheorghe trăiește

(Continuare in pag. a 3-a)

ASTĂ-SEARĂ VOM CUNOAȘTE 
PRIMII LAUREAȚI

Aspect de la primul joc al reprezentativei României, susținut în compania 
Doina Furcoi și Irene Oancea blochează un șut al Măriei Popa

echipei Romania imagine.
Foto : Ion MIHÂICÂ

PITEȘTI 11, (prin telefon). Pes
te 2000 de spectatori au asistat joi 

sala sporturilor din loca- 
partidele celei de a 3-a 
a „Trofeului Carpați“ la 
feminin. Două surprize —

seara în 
litate la 
reuniuni 
handbal 
victoria neașteptat de lejeră a echi
pei R.D. Germane în fața selecțio
natei Uniunii Sovietice și înfrînge- 
rea primei noastre formații în în
tâlnirea cu Iugoslavia — au punctat 
această zi atît de agitată.

IUGOSLAVIA—ROMANIA 13—8 
(7—4). De ceea ce se temea antre
norul C. Popescu după victoria asu
pra Ungariei („oare va recupera

TURNEU UTIL IN R.P. CHINEZĂ
PENTRU VOLEIBALISTELE

pînă mîine seară echipa mea ener
gia consumată în această partidă?") 
n-a scăpat: selecționata României 
a apărut pe teren cu forțele înju
mătățite, parcă timorată de per
spectiva unei noi confruntări difi
cile. Pe acest fond ea a avut un în
ceput slab, și-a revenit întrucîtva 
în repriza a doua, dar a cedat de
finitiv în final. Principalele caren
țe, care au generat acest nedorit 
insucces au fost: imposibilitatea li
niei noastre de la 9 metri de a șu
ta peste zidul extrem de înalt al 
echipei adverse și maniera slabă 
în care s-a comportat în defensivă 
(s-a lăsat permanent surprinsă de 
derutantul joc al iugoslavelor, cînd 
cu un pivot, cînd cu doi și uneori 
chiar cu trei). De aici, nenumărate 
greșeli, ezitări copilărești, baloane 
pierdute în out, sau pasate la ad
versar.

Echipa Marei Torti și-a dovedit 
clasa care a impus-o în arena mon
dială, practicînd un joc exact, ra
pid, uneori de mare finețe. Au în
scris : Torti 3, Palaversa 4, Antici 
3. Vrbanc 2, Parezanovici de la în
vingătoare și Sos 4, Arghir, Miklos. 
Petrovici, Cojocarii de la învinse. 
Au arbitrat Knut Hjuller și Gunnar 
Knudsen (Danemarca).

ROMANIA II — UNGARIA 
9—12 (3—6). Echipa secundă a Ro
mâniei a evoluat mai bine 
în partidele anterioare, s-a 1 
cu mai mult aplomb. Atente 
apărare, blocînd cu 
loarele de șut ale 
jucătoarele noastre

_______________  w din 
plin febra Campionatelor balcanice 
de gimnastică. Astăzi _ după-amiază, 
sala de sport de aici îi . va prim.' 
sărbătorește pe participanții — 
sportivi și sportive din 5 țări — la 
cea de-a V-a ediție a întrecerilor 
balcanice de gimnastică. Comisia de 
organizare a avut mult de lucru în 
ultimele zile, dar are 
a fi asigurat cele mai 
de desfășurare acestei 
competiții.

Se află în localitate 
tele Iugoslaviei, astfel , .
cipanții așteaptă cu nerăbdare startul. 
Federația de specialitate iugoslavă a 
desemnat următoarele loturi : femi
nin, sportivă : Natașa Slepița Bain, 
Maria Tezak, Maia Rener, Slavița 
Kundacina, Maia Dokl, Breda Kon- 
cici, Andreia Dimnik; feminin, mo
dernă : Ivana Obucina, Jadranka 
Kiupici, Vesna Maloparatci, Snesna 
Zorovici; masculin : Zoran Ivanovici, 
Drago Șostarici, Novac Popov, Anton 
Pileiici, Igor Zerial, Miroslav Keza- 
novici, George Mutici.

Cu mult interes sînt așteptate evo
luțiile reprezentantelor gimnasticii 
moderne, dată fiind prezența în rân
durile concurentelor a . multiplelor 
campioane bulgare Maria Ghigova, 
Neșka Robeva, Krasimira Filipova, 
Madlen Zaharieva. Să amintim, în a- 
ceastă ordine de idei, și pe sportive- 

oare vor concura la 
Cristina Sima, Maria 

i pintea, Mihaela Tîrno- 
State-Grecu, Viorica

le românce i 
„modernă" : 
Preda, Rodica 
veanu, Elena 
Franci uc.

întrecerile propriu-zise ale celei 
de-a V-a ediții a campionatelor vor 
fi precedate de conferința balcanică, 
programată a se desfășura în cursul 
dimineții de astăzi. Vor fi dezbă
tute probleme privitoare la organi
zarea campionatelor balcanice de 
modernă pentru junioare, preparati
vele pentru 
balcanice de 
și activitatea Comitetului baloanic.

Reamintim 
este programat concursul masculin, 
cu exerciții liber alese.

Patinatori și 
etape a călătoriei lor, între 
rea Ciuc

cîteva clipe înainte de parcurgerea ultimei 
aeroportul internațional Otopeni și Miercu- 

Fotoi Vasile BAGEAC

IERI, LA SNAGOV

viitoarele campionate 
seniori și senioare, ca

că azi, în prima zi,

membri ai delegației sovietice. Re
cunoaștem pe Elena Garonina și 
Igor Zavozin, cîștigătorii probei de 
dansuri la ultimul nostru concurs 
internațional. Iar ceilalți doi, Na- 
dejda Gorșkova și Evghenî Seva- 
lovski, promit evoluții la nivelul 
colegilor lor de echipă. Antrenorul 
patinatorilor sovietici, cunoscutul 
specialist Stanislav Juk, ne dă 
cîteva amănunte : „Patinatorii
noștri vin de la Alma Ata, unde 
au participat la un stagiu de an-

cerit titlul mondial și cel european. 
Și sper că evoluția lor, pe gheața 
patinoarelor românești, să fie de 
bun augur pentru viitoarele perfor
manțe !“

Tot la Otopeni, întîlnim pe mem
brii delegației poloneze. Tînărul și 
înaltul Ludwik Jankowski — re
cent reîntors de la un curs de per-

Radu VOIA

(Continuare în pag. a 3-a)

ROMANCE
Ieri s-a întors din turneul amical 

efectuat în R. P. Chineză echipa fe- . . _ . . ,. ----- J.-- T.q
solicitat câteva amănunte 

antrenoare secundă.

rhininâ de volei a țării
sosire am .
maestrei emerite a sportului,^ Doina 
Ivănescu, antrenoare secundă.

— Ce rezultate a obținut repre
zentativa noastră în acest turneu ?zentativa noastră în acest turneu .

— Am jucat la Pekin cu selecțio
nata țării gazdă două partide în care 
fetele noastre au fost depășite în 
ambele partide cu 3—0. Apoi la 
Nankin am întîlnit două selecționate 
locale cu 
riile i 1—3 
l-am făcut 
menea am 
trei seturi) 
cale...

— Ce însemnătate a avut contac
tul cu voleiul chinez pentru echipa 
noastră ?

— Turneul a fost extrem de uitil. 
Am avut multe de învățat, jucătoa
rele chineze — deși cu o experiență 
internațională redusă — sînt pose
soarele unei tehnici cu oare pot da 
lecții oricui. Fetele noastre s-au a- 
comodat mai greu cu... fusul orar, 
dar s-au simțit tot timpul foarte 
bine, gazdele doveț^nd o 
țe în^aițpxitqgre,

care am împărțit victo- 
și 3—0. Ultimul popas 
la Șenian, unde de ase- 
îmipărțit victoriile (în câte 
cu două seleoționate lo-

decît 
bătut 

> în 
fermitate cu- 
adversarelor, 
au dovedit

Hristoehe NAUM
............. » . ii

(Continuare In pag. a *-a)

ULTIMUL JOC DE VERIFICARE A ECHIPEI NAȚIONALE
Ieri după-amiază, pe terenul bazei 

sportive de la Snagov, oomponenții 
lotului reprezentativ de fotbal au 
susținut un ultim joc de verificare 
înaintea înitfflnirii de duminică, cu 
Finlanda, de data această avînd ca 
adversar formația de tineret-rezerve 
a olubului Dinamo. Antrenorii Va
lentin Stănescu și Robert Cosmoc, 
ținând seama de efortul depus de

jucători în ajun, pe stadionul ,.23 
August", au stabilit ca durata an
trenamentului să nu depășească 80 
de minute. A fost, de fapt, un joc- 
școală cu temă stabilită, arbitrat de 
antrenorul principal al lotului, care 
a făcut oîteva întreruperi pentru- co
rijarea unor acțiuni. S-a urmărit cir
culația cit mai rapidă a mingii, 
simplitatea în execuții și .angajarea

în adâncime a extremelor, cu finali
zare la prima ocazie ivită, dar, mai 
ales, a prezenței în atac a unui ju
cător în piuă, rol oe a revenit, al
ternativ, unuia dintre mijlocași. în 
prima repriză, care a durat 50 de 
minute, a fost menținută aceeași for
mație — după toate probabilitățile 
cea care va fi folosită și. duminică 
— mai puțin Răducanu utilizat în

adversă, tocmai pentru a pu- 
solicitat mai mult, iar lor- 

în cea a lotului. In rest, Săt-

CUPA ROMÂNIEI» LA HOCHEI

performera etapei
MIERCUREA CIUC, 11 (prin tele

fon). Așa cum anticipam, o dată cu 
partidele consumate azi, în cadrul 
etapei a V-a a returului „Cupei Româ
niei", această întrecere, care a inaugu
rat sezonul de hochei, a ajuns într-o 
fază decisivă, rezultatele căpătînd un 
caracter hotărîtor pentru configura
ția finală a clasamentului. Goana 
după puncte a determinat o radicală 
schimbare în desfășurarea partidelor, 
majoritatea dintre ele devenind mai 
aprige, extrem de echilibrate, unele 
furnizînd surprize de proporții, așa 
cum a fost cazul meciului inaugural 
al etapei. Tîrnava Odorhei — I.P.G.G. 
6—4 (2—2, 3—0, 1—2). Partida a în
ceput în nota de dominare a bucu- 
reștenilor, care, siguri de ei, au ac
ționat lejer, dar și cu multă eficaci
tate, astfel că în minutul 5 ‘ ’
indica 2—0 în favoarea lor. 
către sfârșitul reprizei partida 
păstrat acest aspect, chiar

tabela 
Pînă 
și-a 

dacă 
Tîrnava a obținut egalarea doar cu 
cîteva secunde înainte de încheierea 

R&ți. repriza a

doua a avut o desfășurare total opu
să, hocheiștii din Odorhei luptînd 
cu o dîrzenie și o ambiție demnă de 
toată lauda, au întors soarta meciu
lui în favoarea lor. Eforturile 
ultimele zece minute 
nu au avut alt efect

din 
ale studenților 
decît acela de

Astăzi
Jocurile 
sîmbâtâ 
ciurile etapei a IV-a.

de pauză, 
se reiau

este zi 
turneului 
după-amiază cu me-

diferența de scor. Au
(3), Csiszer 
Chițu (2),

a micșora din 
marcat i Vass 
— Tîrnava,
Seinberg — I.P.G.G. Au 
Mureșan și F. Sprencz.

Agronomia Cluj — Liceul nr. I 
Miercurea Ciuc 6—4 (4—0 ; 1—1 ; 
1—3). Primind în prima repriză cu 
multă ușurință patru goluri, „bătăioa
sa"' formație a elevilor din localitate

(2), Tarcsi 
Bălalșoiu, 

arbitrat G.

nu a mai putut răsturna rezultatul, 
în ciuda dominării insistente din 
ultima repriză. Meciul a fost plăcut, 
dinamic, cu abundente faze de gol.

Au marcat : Imreh (3), Texe (2), 
Borbath — Agronomia. Peter, Toke, 
Șandor, Deaki — Liceul nr. 1. Au 
arbitrat M. Presneanu și C. Antal. 
Steaua — Dunărea Galați 7—1 
(4—0, 2—1, 1—0). Inscriindu-se în... 
tradiția jocurilor de azi, și aceas
tă întîlnire a fost decisă în prima 
repriză, cînd bucureștenii și-au asi
gurat un copios avantaj, după care 
au acționat mai economicos, cu gîn- 
dul la partida decisivă de duminică, 
cu Dinamo. Onoarea învinșilor a fost 
salvată de un tînăr și autentic produs 
al hocheiului gălățean, Brandabur. 
Marcatori i Nistor (2), Curelaru (2), 
Justinian (2), Gheorghiu — Steaua și 
Brandabur 
P. Kedves
Dinamo — 
(2-1, 4-0,

— Dunărea. Au arbitrat 
și A. Balint.
S. C. Miercurea Ciuc 8—1 
2—0).

Călin ANTONESCU

poarta 
tea fi 
dache 
măreanu, Antonescu, Sameș, Deleanu 
— Dumitru, Dinu — Pantea, Dumi- 
trache, M. Sandu, Marcu. în bună 
dispoziție de joc, tricolorii au înscris 
pînă la pauză cinci goluri prin, 1. 
Marin (autogol), Dumltrache (2), 
Marcu și Dumitru.

în repriza a doua, oare a durat 
. mai puțin, numai 30 de minute, au 

fost efectuate unele modificări. Ior- 
dache a fost schimbat cu Răducanu, 
Niculescu l-a înlocuit pe Sătmăreanu, 
Dembrovschi pe Pantea, D. Geor
gescu pe Dumiitrache, iar Beldeanu 
pe Marcu. D. Georgescu, (3) Dumitru, 
M. Sandu și Dembrovschi au mar
cat încă șase goluri, scorul general 
devenind 11—1. Pentru dinamoviști 
a marcat Vrîneeanu.

Astăzi este prevăzut un antrena
ment care va încheia practic, pregă
tirile pentru meciul cu Finlanda. Va 
fi o ședință cu caracter individuali
zat care va cuprinde exerciții spe
cifice postului, în funcție de cerin
țele jocului.

Tîrziu, după miezul nopții, venind 
de la Tirana, au sosiit în Capitală 
fotbaliștii finlandezi.

Gh. NERTEA

Una din numeroasele acți
uni ofensive din jocul-școală 
de ieri, al componențîlor lo
tului. Marcu nu-l poate în
vinge pe Răducanu, utilizat 
în poarta echipei de tineret 
a lut Dinamo.

Foto: P. ROMOȘAN



Pag. â 2-a Sportul Nr. 7561

Convorbire cu tov. GHEORGHE POPESCU, prim-vicepre ședințe al Consiliului 
popular municipal BUZĂU —

— Pornind convorbirea noastră 
ide la explozia demografică a mu
nicipiului Buzău in anii care au 
trecut de la noua împărțire terito- 
rial-administrativă (1968 — 55 000 
locuitori, în prezent — aproxima
tiv 100 000 locuitori), vă rugăm să 
ne spuneți, tovarășe Gheorghe Po
pescu, atît în calitatea dv. de prim- 
vicepreședinte al Consiliului popu
lar municipal, cit și în cea de mem
bru în biroul executiv al C.J.E.F.S., 
dacă acest fenomen social pozitiv 
este insoțit și de o extindere cores
punzătoare a bazei materiale a 
sportului in orașul reședință de 
județ ?

— Cred că, în acest sens, nimic 
nu poate vorbi mai bine decît ci
frele. în 1968, tînăra entitate eco
nomică, socială și administrativă, 
județul Buzău, avea ca zestre spor
tivă : terenul de fotbal din Crîng 
(capacitate 600 de locuri), cîte 6 te
renuri de handbal și volei în școli, 
2 de baschet, 6 săli școlare de gim
nastică și 2 piste de popice în aer 
liber. Acum, la cinci ani de la noua 
împărțire administrativ-teritorială, 
ca un reflex al impetuoasei dez
voltări economice și sociale a jude
țului nostru, conectat la uriașa 
operă de edificare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate în 
țara noastră, condusă de partid, ba
za materială a sportului a crescut 
spectaculos. Astfel, putem consem
na existenta a 9 săli de sport șco
lare din care una polivalentă, mo
dernă (32/18 m) ce poate fi folo
sită pentru jocuri și gimnastică ; 
în stadiul final al construcției se 
află o altă sală de sport la Școala 
profesională de produse de sîrmă ; 
un bazin de înot cu dimensiuni 
olimpice și unul pentru copii ; ve
chiul teren de fotbal, actualul sta
dion Gloria, are acum o capaci
tate de 5000 locuri, pe lîngă supra
fețele de jcc (2) destinate balonului 
rotund, amenajîndu-se aci terenuri 
de handbal, volei, baschet „veghea
te" de instalații de nocturnă; mo-

del, pentru ceea ce poate face cu 
• resurse locale, muncă patriotică și 

entuziasm o asociație sportivă din- 
tr-o întreprindere, este complexul 
sportiv Chimia, din incinta între
prinderii de prelucrare a maselor 
plastice. Salariații de aci au la dis
poziție două terenuri de tenis, unul 
de handbal suprapus cu altul de 
volei, o arenă de popice cu 4 piste, 
o pistă de atletism redusă, iar de 
curînd au început lucrările de a- 
menajare a unui bazin de înot. Șco
larii din urbea noastră beneficiază 
de un complex sportiv compus din 
„dreptunghiuri" de handbal, vole: 
și baschet bituminizate iar multe 
dintre unitățile industriale și de în- 
vățămînt au diverse 
ple de sport.

— Să deducem de 
tățile bazei materiale 
inclusiv a celui de performanță, în 
care Buzăul încearcă să se afirme 
la scară națională — au fost în 
linii mari rezolvate ?

— Nu, bineînțeles că nu ! Am 
făcut, într-adevăr, mari pași îna
inte, dar aceștia nu sînt decît niște 
premise pentru viitor. Știm că mai 
avem în Buzău echipe de fotbal, 
divizionare C și din campionatul 
județean, care, fiind lipsite de tere
nuri regulamentare, evoluează nu
mai în deplasare. Știm, de aseme
nea, că mai avem multe de făcut 
în ceea ce privește spațiile și ame
najările de joacă și sport pentru 
copii în cartierele orașului. Nu în
totdeauna intențiile noastre.—chiar 
și cele stipulate, ca de pildă în De
cizia 377 a Consiliului popular ju
dețean unde se prevedea construi
rea în cartiere a 20 de mese de 
tenis din beton — se materializea
ză integral. Și pentru că sîntem la 
capitolul spațiilor de joacă în noile 
cartiere, vreau să vă spun că nu 
totul depinde de noi. De pildă, 
I.J.C.M. a schimbat destinația fon
durilor respective folosindu-le la 
nivelarea drumurilor, la amenaja
rea de spații verzi în care copiii

terenuri sim-

aci că necesi- 
a sportului —

n-au voie să intre. în unele locuri, 
Consiliul popular municipal a dat 
la reproiectare planurile de con
strucție pentru a se include și spa
țiile necesare pentru joaca copiilor. 
Astfel, credem că în microraioane- 
le 14, 5 și 3 problema își va găsi o 
rezolvare corespunzătoare.

— Desigur că edilii Buzăului so
cialist au deja conturată geografia 
sportivă a municipiului în viitor. 
Vă rugăm să ne furnizați pentru 
cititorii ziarului cîteva proiecte din 
acest domeniu.

— Interesant de relevat ni se 
pare faptul că o unitate economi
că de amploarea întreprinderii ju
dețene de construcții-montaj, își 
projîune să construiască nu numai 
pentru alți beneficiari, ci și pentru 
propriii săi salariați o modernă ba
ză sportivă, alături 
14. Lucrările abia 
în final iubitorii 
găsi acolo 
terenuri de 
un bazin 
de tenis. în zona de nord a orașu
lui, pe o suprafață de 8 ha, se află 
în curs de amenajare —= prin 
ca patriotică a tineretului, chiar 
Parcul Tineretului. Sportul și 
mentul vor fi împreună pe 
două lacuri, pe diversele terenuri. 
Nici tradiționalele zone de sport 
și agrement ale municipiului nu 
vor fi uitate, în anii următori a- 
cestea adăugîndu-și noi suprafețe 
destinate exercițiului fizic și destin
derii în aer liber, ca de pildă în 
zona Crîngului și a actualului lac 
de agrement. Sprijinul organelor 
locale de partid și de stat, dragos
tea cetățenilor pentru sport, înțele
gerea și ajutorul forurilor centrale 
cu atribuții în domeniul educației 
fizice și sportului, în spiritul Hotă 
rîrii Plenarei C.C. al P.C.R. din 28 
februarie—2 martie a.c., vor cheză- 
șui îndeplinirea planurilor noastre 
de viitor.

un 
fotbal 

de

de microraionul 
au fost lansate, 

sportului vor 
stadion cu 

și rugby, 
înot, terenuri

mun-

agre- 
cele

Reporter

Campionatul republican de atletism pe echipe

DINAMO SI C.A.U. LUPTA PENTRU PRIMUL LOC
IN CLASAMENTUL GENERAL AL COMPETIȚIEI

După desfășurarea a două din cele 
trei etape ale campionatului repu
blican de atletism pe echipe reiese 
clar că lupta pentru , întîietate, în 
clasamentul general al competiției, 
se va da între formațiile bucureștene 
Dinamo și Clubul atletic universitar, 
înaintea ultimei „reprize" a campio
natului, cea de sîmbătă și duminică, 
dinamoviștii dețin un infim avantaj 
de 6 puncte care, cum am mai spus, 
poate fi răsturnat chiar și de desfă
șurarea unei singure probe. De ace
ea, poate mai mult decît în alți ani, 
campionatul pe echipe are un final 
extrem de interesant.

După părerea noastră, ca princi
pală favorită se prezintă echipa stu
denților de la C.A.U. care are posi
bilitatea să înscrie, la fiecare probă, 
un număr mare de concurenți de o 
valoare destul de ridicată pentru a 
putea puncta șî care și-a sporit efec
tivul, în ultima vreme, cu o serie 
da atleți tineri, studenți în anul 
întîî. Dacă în întrecerea formațiilor 
masculine Dinamo poate realiza un 
punctaj care, în cele din urmă, să-i 
asigure cîștigul în acest clasament, 
la fete situația se prezintă net în 
favoarea C.A.U. La această oră la 
bărbați, Dinamo are 331 p, iar C.A.U. 
295 p, în timp ce la femei, Dinamo 
— 128 p, C.A.U. — 156 p (cu perspec
tive de a se detașa).

Evident situația de pe stadion, în 
timpul întrecerilor, nu va fi chiar 
atît de simplă cum pare la prima 
vedere pentru că să nu uităm, com
petiția angrenează atleți și atlete din 
alte șapte echipe (Steaua, Rapid, Me
talul, Argeș, Brașov, Cluj și Timiș) 
care, în foarte multe probe, pot in
terveni în mod direct și „încurca" 
nenumăratele calcule făcute pînă 
acum. Să nu-i uităm, de pildă, pe 
etleții de la Steaua sau pe atletele 
din formația județului Argeș (acestea

dețin, de altfel, întîietatea în clasa
mentul echipelor feminine cu 222 p!), 
ca să nu mai vorbim de individuali
tățile pe care le vor prezenta și ce- 
lelate echipe. De aceea este extrem 
de greu oricui ca să formuleze un 
pronostic exact și să indice, altfel

Dar dincolo de disputa dintre cele 
două favorite, interesează și perfor
mantele care o vor completa. Fiind 
vorba de ultimul concurs oficial de 
amploare din acest seion considerăm 
că trebuie folosit prilejul pentru co
rectarea unor rezultate care să figu-

£•>

Clujeanca Eva Zorgo, principala favorită la aruncarea suliței
Foto : P. ROMOȘAN

decît Ia modul general numele posi
bilei învingătoare dintre Dinamo si 
C.A.U.

Campionatul de tenis pe echipe

LIDERUL ȘI-A CONSOLIDAT POZIȚIA

reze în listele-bilanț ale acestui 
an. Și o asemenea posibilitate există, 
după părerea noastră, la mulți dintre 
competitorii ultimei etape 
natului pe echipe.

în ceea ce privește programul 
concursurilor, F.R.A. a 
sîmbătă ele să înceapă la ora 14 și 
duminică, la ora 10.

a campio-

stabiiit ca

ALPINIADA UNIVERSITARĂ A RELEVAT 
POTENȚIALUL CRESCUT AL TINERETULUI

Note la o tradițională intilnire a cățărătorilor

înaintea partidelor cu C.S.U. 
Construcții și Steaua, echipa Dina
mo București și-a consolidat po
ziția de lider al clasamentului cam

pionatului divizionar, adjudeeîndu-și 
cu 16—0 (un meci amînat din cau
za întunericului) întîlnirea cu Pro
gresul. Lipsită de aportul lui Toma 
Ovici (care își susține examene la 
I.E.F.S.) și al Marianei Hadgiu 
(plecată la Balcaniada de juniori 
de la Varna), echipa Progresul nu 
a putut face față campionilor. Re
marcăm jocul Ănetei .Verone, care, 
în partidele cu Virginia Ruzici și 
Mariana Simionescu a opus rezis
tență ftîrză, nu de puține ori pu- 
nîndu-Ie în dificultate pe foarte 
tinerele ei Dartenere.

Cîteva rezultate : Virginia Ruzici 
—Aneta Verone 6—2, 7—5: Maria
na Simionescu — Aneta Verone 
6—2, 6—4 ; Sântei — A. Vizirii 
6—2, 6—3. Mureșan — Nemeth 6—0,
5— 7, 6—3 ; Almăjan — Vîrgolici
6— 3, 6—0 ; Virginia Ruzici — Eca- 
terina Roșianu 6—2, 6—2 ; Mariana 
Simionescu — Ecaterina Roșianu 
6—0, 6—2.

în cealaltă partidă, Politehnica 
Cluj a întrecut cu 10—7 pe C.S.U. 
Construcții. Rezultate: Russu — 
Boldor 3—6, 3—6 ; Popescu — Ko- 
moroezi 0—6, 4—6 ; Leonte — Gh. 
Giurgiu 3—6, 3—6 ; Mraz — O. 
Negru 3—6, 0—6 ; Florica Butoi — 
Vera Pura 2—6, 6—2, 4—6 ; Leonte 

Neagru 2—6, 2—6; Florica 
— Lucia Suciu 6—0, 6—1 ; 
Cotuna — Vera Pura 4—6, 

Elena Cotuna — Lucia Suciu 
6—3.

— O. 
Butoi 
Elena 
4-6;
10—8,

Sîmbătă, începînd de la ora 14 și 
duminică de la ora 8,30 în conti
nuare se vor disputa următoarele 
partide: Progresul — Steaua; 
C.S.U. Construcții — Dinamo Bucu
rești.

0 CONSFĂTUIRE lN PROBLEMELE 
SALVAMONTULUI

Analiztnd modul cum sînt duse la 
indeplir.'re sarcinile ce revin Fede
rației române de tu- sm-alpinism în 
aplicarea H.C.M. 140/1969 cu privire 
la prevenirea a-ridentelor turistice și 
organizarea 3cțiunilor de salvare în 
munți, biroul acestei iederații a 
ejl.ns Ic. concluzk. că se impune în ■ 
ființare* unei Comxsii de ccDnta re 
a aitiv ă(ii Salramont d:n țe v 
roi 'tră.

I . est scop, F.B.T.A. organizează 
d iminică 
C.IT.E.F.S. . . . . .
consfătuire la care au fost invitați 
reprezentanți ai ministerelor, ai or
ganizațiilor de masă și ai organelor 
—re au răspunderi in domeniul tu- 
rsMiultu.

14 " octombrie în sediul 
(str. Vasile Conta, 16) o

i

Ajunsă la a Vl-a ediție, Alpinia- 
da universitară — organizată de 
C.S.U. Institutul de Petrol, Gaze, 
Geologie-București — a reunit la 
cea de a doua etapă din acest an 
aproape 100 de alpiniști reprezen- 
tînd clubul organizator, Universita
tea Brașov, Universitatea Cluj, a- 
sociațiile bucureștene Grivița Roșie 
și Sănătatea, precum și asociațiile 
Torpedo Tohan și C.F.R. Petroșani.

Vremea excepțional de frumoasă, 
spiritul colegial, dorința de a rea
liza ture de mare dificultate, au 
creat o ambianță stimulatorie pen
tru participanții la această întîlnire 
care a lăsat tuturor amintiri de 
neuitat. Traseul Speranței (grad 6 
B), considerat cel mai greu din 
Carpații românești, a fost parcurs 
de echipa V. Nicolaescu-M. Pupeza 
în mai puțin de 7 ore, ceea ce con
stituie un record. Faimosul traseu 
din Fisura Albastră a fost abordat, 
cu succes, de cîteva echipe de tine
ret : F. Mihăiescu. N. Zărnescu și 
I. Orație (Torpedo), N. Gherasim, 
P. Santo, D. Dunca (I.P.G.G.) și Gh. 
Spătaru cu E. Catană (Universita
tea Brașov).

O serie de trasee dificile, de gra- ■ 
dele 5 și 6, au cunoscut o afluență 
neobișnuită de cățărători. Nu mai 
puțin de 6 echipe au escaladat 
Balcoanele (5 B), 3 echipe au par
curs Fisura Mare (5 B), cîte două 
echipe s-au angajat în renumitele 
trasee: Policandrtil (5 B), Eftimie 
Croitoru (5 B), Fisura Pintenului 
(5 A), Hermann Buhl (5 A), Fisura 
însorită (5 A), în sfîrșit o echipă 
a preferat traseul Mult Dorita (6 A). 
Alți alpiniști, aflați pe drumul con
sacrării, au acoperit toată gama de 
trasee cu grad mai scăzut de difi-

cultate parcurgînd văi alpine în 
Caraiman și Coștila sau realizînd 
cîteva escalade în Peretele Găitane
le, pe Țancul Mic și Țancul Ascuțit.

Desigur, o participare atît de nu
meroasă a pus probleme deosebite 
organizatorilor dar trebuie subliniat 
faptul că aceștia — în frunte cu 
inimosul președinte al secției de 
alpinism a I.P.G.G., Nieolae Dobre 
— au pregătit desfășurarea turelor 
pînă la cel mai mic amănunt, au 
repartizat judicios echipele în tra
see, au acoperit cu oficiali compe- 
tenți zonele mai circulate pentru a 
da îndrumările necesare tinerilor 
alpiniști. Datorită acestor doi fac
tori — vremea bună și organizarea 
ireproșabilă — s-a putut realiza o 
întrecere de înalt nivel, „cea mai 
bogată zi în escalade de mare di
ficultate pe care au cunoscut-o pînă 
acum Bucegii" — cum au apreciat 
în unanimitate' participanții.

în urma celor două etape ale Al- 
piniadei universitare 
următorul clasament:
București 1028 p ; 2. Universitatea 
Brașov 542 p ; 3. Universitatea Cluj 
496. Grivița Roșie a ocupat un me
rituos loc IV după puternicele sec
ții universitare.

în concluzie, putem afirma că a- 
ceastă întîlnire a demonstrat în 
mod elocvent saltul calitativ reali
zat de marea majoritate a tinerilor 
noștri alpiniști, maturitatea lor și 
o remarcabilă responsabilitate in 
abordarea celor mai dificile trasee 
din țară, în general valoarea ridi
cată a alpinismului nostru, demn 
de afirmare internațională.

DINU POPESCU (polo)
S-a născut la București la 29 iunie 1949. 

Are 1,78 m și 82 kg. A început să joace polo 
în echipa de juniori a clubului Steaua, cu 
8 ani în urmă, sub îndrumarea antrenoru
lui Francisc Crișan. După ce clubul mili
tar și-a desființat secția de polo el s-a 
transferat la Dinamo (antrenor A. Șrin- 
țescu) formație în care activează și în pre
zent. A debutat in echipa națională cu 
prilejul .meciurilor România — Cehoslovacia 
de la București (1970). Practic, însă, el a 
fost nelipsit din rindurile „7"-lui 'reprezen
tativ din anul 1971, și în cele 3 sezoane a 
susținut, sub, culorile echipei naționale, 86 
de partide in care a înscris 76 de goluri. A 
participat cu echipa României la „Trofeul 
Jadran" (locul IV), J.O. de Ia Milnchen 
(locul VIII) „Cupa Hungaria" (locul III) șl 
C.M. de la Belgrad (locul VII).

s-a stabilit
1. I.P.G.G.-

IOSIF GHEJIc
maestru al sportului

Dinu Popescu este unul dintre 
cei mai talentați jucători care a 
pășit în mica familie a echipei 
reprezentative în ultimii trei ani. 
Atacant prin excelență, înotînd în 
permanență pentru a-și crea oca
zii favorabile, cu un deosebit simț 
al porții și un șut remarcabil, el 
s-a făcut destul de repede eviden
țiat de către selecționeri. Marea 
sa specialitate — principal reali
zator în situațiile de superioritate 
numerică, fie la echipa sa de 
club, fie la națională. Din postul 
său de extrem dreapta, de unde 
șutează adesea fără greșeală, 
D. Popescu constituie pericolul 
nr. 1 pentru echipa adversă. Ne 
amintim chiar de un meci Dina
mo — Ț.S.K.A. Moscova (6—5), 
disputat în ultimul turneu final

VOLEIUL LA STARTUL UNEI
NOI EDIȚII A DIVIZIEI A

Sîmbătă și duminică debutează o nouă ediție a cam
pionatelor divizie) A de volei : a ~ -------- ‘ “
24-a la feminin. Spre deosebire 
cederte, în edițiile acestea, atît 
feminin echipele au fost împărțite în două serii de cite 
6. Ele vor juca 10 etape după vechiul sistem, acasă și 
în deplasare, după care urmează să susțină două iturnee 

finale (de cite 5 meciuri fiecare), după cum urmează : 
formațiile clasate în seriile respective pe primele trei 
locuri în cursul campionatului tur-retur se califică în 
turneul final pentru stabilirea locurilor 1—6 și ,a cam
pioanei țării, iar ultimele 3 formații din serii vor 
concura în turneele pentru locurile 7—12 ce vor sta
bili ultima parte a ierarhiei și echipele ce vor retro
grada. De remarcat că, după terminarea întrecerilor din 
cadrul seriilor, situația obținută de echipe (puncte, 
seturi) nu va conta în cele două turnee, echipele por
nind cu drepturi egale. Noua 
are avantajul că oferă tuturor

25-a la masculin și a 
de campionatele pr€- 
la masculin cit și la

formulă competițională 
voleibaliștilor și volei-

SERIA I
DINAMO BUCUREȘTI

Adresa : Șos. ștefan cel Mare, 
sec. 2; tel. 12.51.11; culori alb-roșu 
trenor Gheorghe Eremla; 
secției : Eugen Dascălu.

LOTUL : Wiliam Schreiber (31 ani — 
1,89 m), Gabriel Udișteanu (28 — 1.91), 
Mihai Tîrlicl (30—1,85), Comei Oros 
(23—1,90), Laurențiu Dumănoiu (22—1,94), 
Mircea Codol-Tutovan (21—1,98), Marian 
Păușescu (20—1,89), Petre Vraniță (27— 
1,87), Traian Marinescu ' 
fan Băroiu (18—1,89), 
(18—2,02), Sorin

RAPID

7—9, 
. an-
președintele

(20—1.90), ște- 
Ioslf Duduman 

Zolia (17—1,89).

BUCUREȘTI

Glulești 18, sec. 7, tel.Adresa : Calea ____ ... -...............
17.00.91: culori vlșinju-alb; antrenor Au
rel Drăgan; președintele secției: Eracle 
Mocofan.

LOTUL : Stelian Penciulescu (24—1,88), 
Constantin Chlțigoi (23—1.90). Victor Că
tălin (24—1,92), Ion Moșoarcă (19—1,89), 
Constantin Bădiță (19—1,92). Gheorghe 
MIhalca (21—1,84), Ion Dobrescu (22— 
1,88), Aurel Drăgan (35—1,80).

UNIVERSITATEA CLUJ

Adresa : Piața Păcii 1—3; tel. 22.61.6; 
culori alb-negru ; antrenor Constantin 
Bengeanu; președintele secției : Sergiu 
Macavei.

LOTUL : loan Bînda (31—1 99). Viorel 
Bălaș (22—1,84), Liviu Râcășan (23—1.84)., 
Sorin Macavei (17—1.93). Ștefan laru 
(20—1.91), Marin Sllaghi (22—1,86), Codru 
Mateescu (29—1.87). Mareei Popa (27— 
1.77). Felician Valda (25—1.88). Vaier 
Cosmuța (20—1,89), George Dinea (19— 
1.86), Virgil Nițoiescu (25—1,84). Andrei 
Tabără (19—1,80), Francisc Gyarfalv! 
(26—1,86). Emil petrișor (24—1,92), Ale
xandru Donescu (19—1,93).

UNIVERSITATEA CRAIOVA

Adresa : str. Săvinești 10; tel. 1.12.13; 
culori : alb-albastru: antrenor Radu 
Zamfirescu; președintele secției; Eugen 
Dobrescu.

LOTUL : Dinu Alexandreseu (27—1,80), 
Mltu Bojan (26—1,91), Nieolae Braun

CINE VA FI CAMPIOANA LA POLO?
Astăzi primele jocuri in

Astăzi se reiau, la Cluj. întrece
rile campionatului republican 
polo cu partidele programate în 
ma manșă a turneelor finale, 
cum am mai precizat, echipele 
excepția celor care evoluează 
grupa locurilor 5—8) ' continuă 
pută cu punctele și golaverajele 
partidele directe.

In turneul pentru locurile 
situația se prezintă astfel:

1
1 
o 
o

1. Dinamo
2. Rapid
3. Voința Cluj
4. Progresul

7
6
4
0

1
2
5
9

turnee de genul

de 
pri- 
Așa 
(cu 
in 

dis- 
din

1—4

61—27
46—30
44—54
24—64

15
13

8
0

manșa I a turneului final
Pentru actuala campioană, Rapid 

București, meciurile cu Voința și Di
namo vor fi decisive. Dacă feroviarii 
vor cîștiga ambele partide, șansele 
de a păstra titlul le vor crește con
siderabil. In caz contrar însă, dina
moviștii se vor îndrepta nestinghe
riți spre cel de al 16-lea titlu.

Partidele etapei de azi : Mureșul— 
Olimpia, Crișui — Ind. linii, Școla
rul — Politehnica, I.E.F.S. — Vago
nul, Voința — Dinamo și Rapid — 
Progresul.

TINERETUL DIN ROȘIORI 
CUCERIT PENTRU SPORTUL CU
La Roșiori de Vede, în județul Te

leorman. rugbyul promite să-și formeze 
mulți prieteni autentici. In primul rtnd, 
printre elevii Școlii profesionale a Uzi
nei metalurgice de material rulant. 600 
de tineri, care au asistat riu de mult la 
cîteva demonstrații cu balonul oval, au 
rămas cuceriți de frumusețea și dina
mismul rugbyulul, soliclttnd școlii in
troducerea acestei discipline în progra
mul de tnvățămînt.

In materializarea acestei dorințe au 
existat, e drept, șl unii factori favori- 
zanți. Mai întil, o inițiativă a Ministe
rului Transporturilor șl Telecomunica
țiilor de a organiza — pe temeiuri noi 
— un campionat pe tară al școlilor pro
fesionale din rețeaua sa. Roșiori de 
Vede, ea șco'’a s asnmintită, care face 
parte d‘n r țeaua IT.Pc., a fost pre
văzută l -a in act istă competiție d' 
anve‘gură a tineretului. Mai mult, unul 
din profesorii de educație fizică din Ro
șiori, Ion Badea, a urmat un curs de 
perfecționare organizat sub egida 
M.T.Tc. înapoiat în orașul în care își 
desfășoară activitatea, prof. Badea a și 
trecut In inițierea elevilor In rugby, la 
tornur-ea primelor echipe, pe ani de 
studii — pină la 21 octomb. ie, prima 
etapă a campionatului amintit — a unei 
selecționate pe școală Este o muncă 
entuziastă în care țtnărul profesor ,e 
bucură de sprijinul nemijlocit al con-

ducerii Școlii profesionale UMMR (di
rector, lng. Vasile Toacsen). Elevii 
rugbyștl au fost înzestrați cu mingi șl 
echipament, ei au la dispoziție un teren 
pentru pregătire.

S-a mers chiar mat departe : prin în
țelegerea conducerii uzinei tutelare (di
rector, ing. Constantin Crăsneanu, di
rector adjunct, ing. George Sas, fost

însemnări
A\\\WN WWWWWWW
jucător de fotbal la divizionara A, Stea
gul roșu) elevilor iubitori de rugby din 
școala profesională — și într-o accep
țiune mai largă din întregul oraș — li 
s-a afectat un STADION, cel din veci
nătatea oborului, repartizat prin decizia 
Consiliului popular al orașului, asocia
ției sportive ROVA, a Uzinei metalurgice 
de material rulant. Am văzut acest sta
dion, aproape integral împrejmuit eu 
gard din prefabricate și care dispune 
de un gazon șl de un drenaj cum nu 
are nici o bază sportivă din întregul 
judef I Firește, mai slnt de făcut unele 
amenajări pentru a-i completa funcțio
nalitatea, operatic ce se va efectua 
atît cu forțe locale cit șl cu ajutorul

DE VEDE
BALONUL OVAL

M.T.Tc. șl al C.J.E.F.s, Teleorman. 
Prim-vlcepreședintele forului sportiv ju
dețean, prof. Haralambie lonescu îm
părtășește entuziasmul roșiorenilor pen
tru rugby, fiind convins că „sportul cu 
balonul oval, susținut moral și mate
rial, popularizat temeinic în școli, are 
toate șansele să se impună".

Și încă un argument în sprijinul 
rugbyului : asociația sportivă ROVA este 
dispusă să înființeze o secție pe care 
să o afilieze la federația de resort. 
Principala’ dificultate — angajarea unui 
antrenor — este pe cale de a fi depă
șită, prin prezența la Roșiori de Vede a 
apreciatului tehnician. Al. Dragoș, care 
a lucrat ani de zile cu echipe de juniori 
șl tineret. Este evident că existînd și o 
secție de rugby afiliată, acest sport va 
avea — încă de la început — un temei
nic suport printre elevi, in școlile de
avea — încă de la început — un te
nie suport printre elevi, in școlile 
toate gradele.

Roșiorenii așteaptă acum ziua de 
octombrie, prima apariție publică a 
chlpei care ii va reprezenta in campio
natul M.T.Tc. Ziua aceasta va coincide, 
desigur, cu actul de naștere al unei 
discipline sportive căreia localnicii li 
prevăd o frumoasă ascensiune !
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Tiberiu STAMA

balistelor posibilitatea de a susține 
celor ale competițiilor voleibalistice internaționale, dar 
și dezavantajul că reduce perioada competițională de 
la 27 de jocuri pentru fiecare echipă Ia numai 20. Ra
țiunea care a stat la baza acestei hotărîri este, se pare, 
crearea unui spațiu mai mare pentru pregătirea echi
pelor reprezentative în vederea campionatelor mondia
le din 1974. Avind în vedere importantele competiții 
ale anului viitor, nădăjduim ca noile ediții ale campio
natelor să se prezinte la o cotă valorică mai înaltă față 
de precedentele, să se manifeste o preocupare mai in
tensă pentru ridicarea nivelului în primul eșalon vo- 
leibalistic, singura garanție că și selecționatele țării vor 
putea obține succese în confruntările internaționale.

In ajunul debutului s-au produs o serie de modificări 
în loturile echipelor, motiv pentru care oferim citito
rilor noștri posibilitatea de a cunoaște noua 
ță a acestora. Astăzi vă prezentăm, așadar, 
participante masculine la divizia A.

competițională de

componen- 
pe cele 12

(23—1,92), Dan Curteanu (23—1.90), Dorin 
Drăgan (23—1,87), Alexandru Dindelegan 
(23—1,90), Florin Epure (19—1,87), Adrian 
Găvozdea (22—1,81), Mircea Găvozdea 
(23—1,84), Virgil Hrinco (20—1,90). Dragoș 
Otincelescu (19—1,98), Emil Rebedea 
(19—1,88), Dan Romanescu (20—1,85), Mi
hai Tudosie (20—1,81).

PROGRESUL BUCUREȘTI

Adresa : str dr. Staicovlci 42; sect. 6; 
tel. 37.07.77; culori : bleu-albastr.u: an
trenor : Horațiu Nicolau ; președintele 
secției : Alexandru Oprea.

LOTUL : Florin State (22—1,93), Lucian 
Dumitrescu (26—1,86), Adrian Hupoiu 
(26—1.84), Mihat Bosard (19—1.87), Hora
țiu Nicolau (39—1,85), Victor Adam (19— 
1,96), Nieolae Pleu (27—1,78), Paul Ilies
cu (21—1,86), Viorel Ozum (29—1.87), 
Gheorghe Stoian (30—1,80), Eugen Roșea 
(19—1,80), Costel Moise (18—1,94).

EXPLORĂRI BAIA MARE

Adresa : str. Victoriei 146; tel. 12 791; 
culori : roșu-negru; antrenor : Alexan-

SERIA A

PROGRAMUL PRIMEI ETAPE

Seria I : Explorări B.
Dinamo București, Universitatea 
Craiova — Universitatea Cluj, 
Rapid —• Progresul ;

Seria a ll-a : Viitorul Bacău 
— Steaua, Politehnica Timișoa
ra — C.S.U. Galați, I.E.F.S. — 
Tractorul Brașov.

Mare

dru Manț; președintele secției: Constan
tin ștefan,

LOTUL : Gheorghe Solomon (30—1,82), 
Lazăr Andreica (26—1,81), Ion Dobre 
(23—1,87), Marin Enescu (25—1.86), Emil 
Băgăianu (24—1,93), Vasile Bodola (19— 
1,86), Francisc Szomboti (21—1,86), Adrian 
Arbuzov (23—1,84), Ioan Ghic (22—1,90), 
Paul Militaru (23—1,87), Nieolae Onofrei 
(23—1,86), Sabin Nemeș (19—1,92), Valen
tin Paraschlvescu (23—1,88).

ll-a

al C.C.E. D. Popescu s-a aflat de 
5 ori în situații identice pe postul 
său. obișnuit și tot de atîtea ori 
Guliaev, portarul reprezentativei 
U.R.S.S., campioană olimpică, a 
scos mingea din. plasă.

La Belgrad, clasamentul final 
al golgeterilor turneului de polo 
i-a oferit căpitanului tricolorilor 
locul secund cu-19 goluri, după . 
iugoslavul Beiamarici (21). Și la 
recentele întreceri ale Dinamovia- 
dei de la Budapesta, reprezentanta 
noastră a avut în jucătorul 
cu nr. 7 pe cel mai bun om 
echipă. Iată elemente care îi 
aduce, lui Dinu Popescu după 
rerea noastră, 
bun jucător 
anului.

său 
din 
pot 
pă- 

titlul de . cel , mai 
român de polo al

CAMPIONATULUI DIVIZIONAR
DE TENIS DE MASĂ

Azi, două partide restante
Sîmbătă și duminică 

competițională internă 
masă Va fi deosebit 
Sînt programate opt întîlniri femi
nine și masculine, toate contînd 
pentru cea de a treia etapă a retu
rului campionatului divizionar. La 
aceste partide vom adăuga încă 
două meciuri, restanțe din etapa 
inaugurală a returului, care se vor 
desfășura, azi, în sala Progresul din 
Capitală (str. dr. Staicovici) ; Pro
gresul — Politehnica București de 
Ia ora 17 (fete) și de la ora 18,30 
(băieți).

Celelalte întreceri se vor disputa 
astfel : sîmbătă : feminin : C.S. A- 
rad I — C.S. Arad II, duminică : 
feminin : Rovină Craiova — Voința 
București, Spartac București — 
C.S.M. Cluj; masculin : Locomoti
va București — C.S.M. Cluj, Uni
versitatea Craiova — Voința Bucu
rești, Școala sportivă Buzău — Pro
gresul București, Comerțul Tg. Mu
reș — C.S. Arad, Politehnica Bucu
rești — I.E.A.B.S. București.

activitatea 
la tenis de 

de intensă.

TMTE

STEAUA BUCUREȘTI

Adresa : Calea Plevnei 114; _ 
tel. 49.33.90; culori: roșu-albastru; antre
nor; Tănase Tănase; președintele sec
ției : Vasile Chiroiu.

LOTUL : Gyula Bartha (28—1,85), Ma
rian Stamate (27—1,86), Martin Rauch 
(29—1,86), Petrică Duduciuc (24—1,90), 
Romeo Enescu (22—1,89), Cristian Ion 
(23—1,86), Dan lonescu (20—1,98), Petre 
Ionescu (19—1,90), Alexandru Iuhasz 
(20—1,96), Ioan Țerbea (20—1,96), Cornel 
Chifu (24—1,93). Teodor Feodorov (19— 
1,87), Nieolae Pop (22—1,94), Dumitru 
Șchiopescu (19—1,93).

I.E.F.S. BUCUREȘTI

Adresa : Str. Maior Ene 12; sect. 6; 
tel. 31.44.40; culori : galben-albastru; an
trenor Ștefan Roman ; președintele sec
ției : Nieolae Murala.

LOTUL : Dan Mânu (28—1,90), Răducu 
Handrea (23—1,86), Teofil Chiș (22—4,86), 
Petrică Stancu (22—1,93), Patriciu Păș- 
tean (23—1,92), Mihai Bînda (21—1,94), 
Daniel lonescu (24—1,85), Grigore Ma- 
lusaris (20—1,90), Cornel Săvol (21—1,86), 
Marian Boldlșteanu (22—1,88), Ștefan 
Wasilko (22—1,88).

POLITEHNICA TIMIȘOARA

Adresa : str. Politehnicii 2 ; tel. 22 971; 
culori: alb-violet; antrenor : Gheorghe 
Bodescu ; președintele secției : Vasile 
Hoancă.

LOTUL ; Ilie Bugarschi (23—1,80), Ni- 
colae Lințu (22—1,83), Dorin Herlo (22— 
1.84), Ladislau Mathe (21—1,93), Dan 
Gîrleanu (19—1,95), Helmut Zirk (23—1,82), 
Dorel Neghină (22—1,90), Nieolae Ar- 
mlon (24—1,92), Gheorghe Seiceanu (23— 
1,92), Mihai Tănăsescu (25—1,92), Nieolae 
Vînătu (24—1,82), Aron Mihăescu (21— 
1,91), Dumitru Dragoș (21—1,88), ion 
Hinda (21—1,87), Aristide Florea (21—1,91), 
Carol Lukacs (19—1,93), Mircea Nilvan 
(24—1,93), Ion Botoceanu (19—1.81).

VIITORUL BACAU
sect. 7; 15 031 ; cu- 

Vasile Pe- 
Mitică Co-

Adresa : Str. Oituz 10; tel. 
lori : grena-bleu ; antrenor 
trișor ; președintele secției : 
jocaru.

LOTUL: Ion Ciuhureanu , . ..
Dan Bărbulescu (31—1,79), Nieolae Bur- 
ciu (28—1,90), Mihai Leporda (28—1,81), 
Adrian Cocoș (22—1,94), Virgil Ionescu 
(25—1,86), Florin Robciuc (25—1.90J, 
Adrian Zvolinschi (20—1,90), Dan Gavril 
(21—1,86), Mlhai Patrichl (20—1,85), Milea 
Paraschiv (21—1,80), Aurel Enuca (21— 
1,88), Dan Pipirig (19—1,90), Marian 
Marcu (19—1,84).

C.S.U. GALAȚI
Adresa : Str. Republicii 111; 

14141; culori: alb-albastru; antrenori: 
Florin Balaiș șl Victor Fortiu ; președin
tele secției ; Mircea Răuță.

LOTUL : Radu Dumitrescu (22—1,92), 
Doru Ungureanu (23—1,92). Contel Pădu- 
raru (24—1,94), Constantin Gheorghe 
(21—1,90), Constantin Stere (23—1,86), 
Dragoș Popescu (22—1,82), Cornel Bologa 
(23—1,90), Romeo Scheffler (25—1.94), So
rin Țigăeru (19—1,92), Cristian 
(21—1,85), Traian Antonescu 
Avram Vlad (28—1,91), Adolf
(26—1,88), Jean Preda (23—1,93).

TRACTORUL BRAȘOV

Adresa : str. Turnului 1; tel. 
culori: alb-albastru; antrenor : 
Perencz ; președintele secției : 
Goșa.

LOTUL : Radu Mănoiu (27—1,90), Cor- 
nellu Dumitru (30—1,88), Alexandru Pop 
(22—1,92), Horta Banea (28—1,88), Șerban 
Buzescu (30—1,85), Doru Rednic (30—1,85), 
Dan Rouă (25—1,87), Nieolae Pita (23— 
1,84), Francisc Haidu (30—1,86), Gheorghe 
Bălhăceanu (21—1,91), Arpad Ferencz 
(33—1,79). Nieolae Bărbuță (36—1,88), Va
sile Mădcășan (23—1,85),

(31—1,79),

tel.

Zugravu 
(24—1,96), 

Bîclea

21 197; 
Arpad 
Marin

.’iiIST

Voleibaliștii timișoreni care, după un an de absență au revenit în prima 
divizie: (de la stingă la dreapta), sus — Dragoș, Mihăiescu, Seiceanu, 
antrenorul Gh, Bodescu, Tănăsescu, Florea, Neghină; jos — Mathe, 

Vină,iți, Qvgarșșhi, Herlo, Hinda
Foto: Dan ȚÂRAN — Timișoara

JUDO Etapa a n-a a campiona
tului diviziei A, pe echipe, a programat 
duminică, în Capitală, 6 confruntări, iată 
rezultatele înregistrate : Dinamo Bucu
rești — A.S.A. Tg. Mureș 5—o; Dinamo 
București — Universitatea București 
2—2; Universitatea București — A.S.A. 
Tg. Mureș 4—1; I.E.F.S. — Rapid 3—2; 
I.E.F.S. — Universitatea Craiova 5—0; 
Rapid — universitatea Craiova 3—1. • 
SÎMBATA ȘI DUMINICA, în sala Agro
nomia din lași, va avea loc finala cam
pionatului republican de judo pe echipe 
(juniori). Iau parte 26 de echipe (li de 
juniori mari și 15 de juniori mici), ca
lificate la etapele județene recent în
cheiate.

HANDBAL Sîmbătă și duminică. 
„Cupa de toamnă" programează mtilni- 
rile celei de a 8-a etape. Cel dinții joc 
se desfășoară mîine după amiază, pe 
terenul Dinamo din București, începînd 
de Ia ora 16. Este vorba de meciul fe
minin dintre Confecția și I.E.F.S,, in 
care formația studențească, lideră auto
ritară a seriei I, va căuta să obțină o 
nouă victorie. Este de reținut faptul că 
I.E.F.S.-ui a cîștigat toate cele 7 jocuri 
susținute pînă acum. Pentru duminică 
ne rețin atenția alte două jocuri pro
gramate în Capitală. Cel dinții va opune . 
echipele masculine Steaua și Universi
tatea București (teren Ghencea, de la 
ora 16,15), iar cei de al doilea, la fel 
de interesant, aduce din nou față în 
față formațiile feminine Rapid și Uni
versitatea București (teren Giulești, de 
la ora 10,15). Iată și meciurile progra
mate în țară s S.C. Bacău — C.S.U. Ga
lați, Dinamo Brașov — Dinamo Bucu
rești, Independența Sibiu — Universita
tea Cluj, Politehnica Timișoara — Mi- 
naur Baia Mare șl C..S.M. Reșița — 
A.S.A. Tg. Mureș — la masculin, Textila 
Buhuși — Universitatea lași, Mureșul 
Tg. Mureș — Rulmentul Brașov, Voința 
Odorhei — Universitatea Timișoara și 
Constructorul Timișoara — C.S.M. sibiu 
— la feminin. înaintea acestei etape, 
liderii celor patru serii slnt : I.E.F.S. și 
Universitatea Timișoara — la 
Dinamo Brașov șl Minaur Baia 
la masculin.

feminin. 
Mare —

PENTATLON MODERN.
cursul republican individual de ____ _.
care se desfășoară la Timișoara în aceste 
zile, a continuat cu probele de tir șl 
înot. La tir, o frumoasă victorie a re
purtat Dumitru Spirlea, clasat pe pri
mul loc cu 956 p. El a fost urmat de 
Francisc Rollk cu 912 p, Al. Naghl cu 
753 p și M. Buciuman cu 714 p. Așa cum 
era de așteptat, înotul a fost cîștigat 
de Francisc Bolile cu 1100 p. Pe locu
rile următoare Z. Zvolenschi — 1056 p, 
D. Spirlea — 1 048 p și D. Cosima — 904 
p. înaintea probei de cros, care va în
cheia întrecerea, conduce Dumitru Spir
lea cu 4104 p, urmat de Francisc Rolik 
— 4080 p și D. Cosma — 3 546 p.

Con- 
toamnă,

VOLEI Echipa masculină C.S.U. 
Galați s-a întors din turneul întreprins 
în Franța, unde a susținut mai mult 
partide amicale cu echipe franceze șl 
din alte țări. Astfel, studenții gălățeni 
au luat parte la un festival al voleiului, 
la Clamart, alături de alte 7 echipe din 
Franța, Belgia șl Polonia. C.S.U. Galați 
a ocupat locul 4. In continuare, echipa 
română a mai susținut 6 întîlniri, pe 
care le-a cîștigat. Dintre acestea se re
marcă victoriile în fața formațiilor Jo
in viile (cu 3—0) și Asniers (3—1). In 
timpul turneului s-au remarcat jucătorii 
Jean Preda, Radu Dumitrescu șl Dragoș 
Popescu • ȘI ECHIPA STUDENȚILOR 
CLUJENI s-a întors recent dintr-un tur
neu peste hotare (Belgia). Ei au evoluat 
la Bruxelles, unde au întîlnit de trei ori 
formația locală A.S.U.B., pe care au 
învins-o de fiecare dată cu 3—0. Apoi, 
„U" Cluj a participat la un turneu (cu 
jocuri de maximum trei seturi), alături 
de echipe străine și locale. Clujenii au 
ocupat locul II, fiind întrecuțl în finală 
de stade Franșais cu 2—1. La un alt 
turneu, de șase echipe ,„U“ s-a revanșat 
în finala cu Stade Franqals, cîștigînd cu 
3—1, Ultimul joc al voleibaliștilor români 
s-a desfășurat la Toumhut. A cîștigat 
„u” cu 3—1 în fața echipei locale eu 
același nț»w?,
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SUPORTUL OBLIGATORIU AL TEHNICII

TREI ARGUMENTE...
Plin de semnificații „clasamentul 

națiunilor" după primul tur al com
petițiilor europene intercluburi. Iată 
cum arată ordinea primilor cinci:

1. Anglia — 6 echipe calificate 
(100%)

2. R.F. Germania — 5 echipe ca
lificate (80%)

3—5. R.D. Germană — 4 echipe ca
lificate (100%)
Scoția — 4 echipe calificate 
(80%)
Belgia — 4 echipe calificate 
(80%)

Acest clasament demonstrează 
cum nu se poate mai bine avansul 
copios al echipelor masive, crescute 
la școala pregătirii atletice supe
rioare, față de echipele latine, mult 
mai puțin dotate din acest punct 
de vedere. De altfel, pentru a nu 
exploata pro domo spectaculoasa 
prezență a „grupului celor cinci", 
să facem mențiunea că pe urmă
toarele cinci locuri se află, cu ex-

ARBITRII MECIURILOR PE TEREN
PROPRIU ALE ECHIPELOR 

NOASTRE ÎN CUPELE EUROPENE
Uniunea europeană de fotbal a 

comunicat, ieri "federației noastre nu
mele arb«rifcwiU'are’VOT conduce par
tidele de pe teren, propriu ale celor 
două reprezentante ale noastre ră
mase în cursă în Cupele europene 
intercluburi. Partida Dinamo — Atle
tico Madrid (24 octombrie) va fi con
dusă de o brigadă de arbitri austrieci, 
avînd la centru pe C. Bucek, iar 
meciul Universitatea Craiova — Stan
dard Liege (7 noiembrie) de un „trio" 
din Turcia, condius de H. Dilek.

FLORIN HALAGIAN - ANTRENORUL

MINERULUI BAIA MARE
După cum ne-a anunțat corespon

dentul nostru T. Tohătan, de . ieri 
noul antrenor al echipei divizionare 
B Minerul Baia Mare este Florin 
Halagian, fost Ia F. C. Argeș.

cepția Franței — benificiara unui 
fericit concurs de împrejurări — 
reprezentantele aceluiași fotbal ma
siv, printre care Olanda, U.R.S.S., 
Bulgaria și Cehoslovacia.

★
Acest clasament foarte limpede 

nu este o simplă coincidență. De-a 
lungul anilor, echipele noastre de 
club au avut cele mai mari difi
cultăți în fața echipelor a căror 
tehnică s-a bazat pe o armătură fi
zică deosebită. Dacă ne reamintim 
cîteva din rezultatele echipelor 
noastre în compania echipelor- en
gleze, de pildă, sau olandeze, răs
punsul e la fel de limpede. Ne a- 
mintim cu toții de un Dinamo — 
West Bromwich soldat cu scorul 
general de 1—5 ; de acel 0—5 (0—3, 
0—2) al Rapidului cu Tottenham, 
agravat apoi de acel 1—8 (0—3, 
1—3) cu Leeds ; -ne amintim la fel 
de bine de un 0—2 al Stelei cu 
Glasgow Rangers, de un 0—7 (0—3, 
0—4) al aceleiași echipe în fața lui 
P.S.V. Eindhoven, ca să nu ma’ 
vorbim despre acel 1—9 (0—2, 1—7) 
al lui Dinamo Bacău în fața lui 
Arsenal din Londra și multe alte
le, care fac din performanța 
U.T.A.-ei, în fața Feyenoord-lui, o 
excepție.

Toate aceste rezultate, puse față 
în față cu rezultatele mult mai 
strînse în compania echipelor de 
club aparținînd altui stil de joc 
(vezi, de pildă, acel 5—1 al lui F.C. 
Argeș în compania lui Toulouse, 
sau eliminarea echipei spaniole Se
villa, sau comportarea onorabilă a 
lui F.C. Argeș în compania lui Real 
Madrid, sau chiar rezultatele ge
nerale ale echipelor noastre cu cele 
italiene — exceptând acel 0—6 de 
la Milano, pe care Dinamo avea 
să-1 răscumpere peste numai un an, 
prin victoria asupra lui Internazio- 
nale, la București, și prin partida 
strînsă jucată la Milano, în retur), 
...toate aceste rezultate probează di
ficultățile mult mai reduse pe care 
fotbaliștii noștri le întâmpină în 
fața unor echipe mai puțin atletice, 
împotriva echipelor prin excelență 
tehnice, așa cum sînt în general 
echipele din sudul Europei. în legă
tură cu aceasta, să menționăm și 
faptul că rezultatul general al echi
pei noastre naționale în compania 
puternicei (întotdeauna) selecționa
te a Iugoslaviei are aceeași expli
cație. Fotbaliștii iugoslavi, unii din-

tre cei mai mari tehnicieni ai lumii 
fotbalului, au fost, de cele mai 
multe ori, egalii fotbaliștilor noștri 
— și asta în primul rînd pentru că 
au cultivat mereu un fotbal de fi
nețe, de tehnică subtilă, în care 
frumosul a cîștigat întotdeauna în 
disputa cu forța.

★
Liderul campionatului național, 

Universitatea Craiova, este o nouă 
piesă la dosarul despre care vor
bim. Echipa studenților craioveni 
reprezintă un element inedit în fot
balul nostru, în primul rînd prin 
masivitatea jucătorilor săi. Bădin, 
Deselnicu, Ștefănescu, Oblemenco, 
Bălan și fundașii laterali sînt jucă
tori care depășesc media de înălți
me și constituție atletică a fotba
liștilor noștri. Mai mult decît atît, 
prin venirea lui Boc, în care atletul 
se combină perfect cu tehnicianul. 
Universitatea Craiova a primit un 
plus de „greutate". în disputa cu 
celelalte echipe ale noastre, Univer
sitatea Craiova vine în sprijinul 
„dosarului" evoluției fotbalului, un 
dosar deschis cu mulți ani în urmă, 
și pe care coloanele ziarului nostru 
l-au susținut în repetate rînduri.

Am scris aceste rînduri ca punct 
de plecare pentru o dezbatere mai 
utilă decît toate parantezele mă
runte care încearcă să îndepărteze 
discuția de problemele fundamen
tale ale fotbalului nostru.

loan CHIRILA

ANGELO NICULESCU - NOUL 
ANTRENOR AL SPORTULUI 

STUDENȚESC
La oonducerea tehnică a echipei 

Sportul studențesc au intervenit 
următoarele modificări : noul an
trenor principal al primei echipe 
este prof. Angelo Niculescu, iar 
antrenor secund Ion Voica. De pre
gătirile formației de tineret-rezerve 
va răspunde Mircea Radulescu.

Antrenorul Gh. Ola și-a expri
mat dorința de a lucra în conti
nuare numai în cadrul catedrei de 
educație fizică de la A.S.E. De ase
menea, antrenorul M. Macksai va 
lucra la catedra de educație fizică 
a Institutului Politehnic. în ce pri
vește pe antrenorul Octavian Po
pescu, el' va activa la centrul de 
fotbal al clubului, ocupîndu-se de 
echipa de juniori care participă în 
campionatul republican.

Meciuri amicale
• în Cehoslovacia, Universitatea 

Cluj a întâlnit pe V.S.S. Kosice. Par
tida s-a încheiat la egalitate: 2—2 
(2-2).
• Aseară, la Constanța, echipa 

braziliană A. B. C. Natal ,a susținut 
ultimul meci în țâra noastră, întâl
nind pe F. C. Constanța. Gazdele au 
cîștigat cu 2—0 (1—0).
• La Piatra Neamț, formația lo

cală Ceahlăul a învins Sport Club- 
Bacău eu 2—1 (2—-!)•

• Miercuri după-amiază, pe stadio
nul Giulești, a avut loc partida a- 
micală de fotbal dintre echipele 
Rapid și Dunărea Giurgiu, încheiată 
Ia egalitate : 1—1.

★

Profitând de întreruperea campio
natului, formația Rapid va întâlni în
tr-un meci amical echipa S.C. Bacău. 
Partida va avea loc duminică pe sta
dionul Giulești, / cu începere de la 
ora 10,30.

ARBITRII MECIURILOR ETAPEI
A IX-a A
SERIA I

Constructorul Galați — F.C. Ga
lați ; Gh. Dragomir (București) ;

Știința Bacău — Progresul Brăi
la : N. Cursaru (Ploiești) ;

C.S.U. Galați — Oțelul Galați: 
C. Ghemigean (București) ;

Metalul Mija — Canaimanul Buș
teni : T. Leca (Brăila);

Gloria Buzău — Victoria Roman: 
Max. Popescu (București) ;

Metalul Plopeni — Delta Tulcea: 
Em. Păunescu (Vaslui) *,

Petrolul Moinești — Viitorul Va
slui : N. Moroianu (Ploiești);

Cehaiăul P. Neamț — C.S.M. Su
ceava : Gh. Vasil eseu I (București) ;

Celuloza Călărași — C.F.R, Paș
cani : I. Puia (București).

SERIA A II-A

Minerul Motru — Flacăra Mo- 
reni : V. Murgășan (București) L

Nitramonia Făgăraș — Dunărea 
Giurgiu: E. Ghenciulescu (Tîrgo- 
viște) ;

C.S. Tîrgoviște — Metalul Drobe- 
ta Tr. Severin : A. Ghigea (Bacău);

Gaz metan Mediaș — Electropu- 
tere Craiova: I. Cîmpeanu (Cluj) ;

DIVIZIEI B
C.S.M Sibiu — Dinamo Slatina: 

Em. Vlaiculescu (Ploiești) ;
Progresul București — Metalul 

București : A. Miinich (București) ;
Autobuzul București — Chimia 

Rm. Vîlcea : V. Dumitriu (Oltenița);
Tractorul Brașov — S.N. Olteni

ța : M. Moraru (Ploiești) ;
Metrom Brașov — Carpați Bra

șov : I. Chilibar (Pitești).

SERIA A III-A

Minerul Cavnic — Victoria Că
rei : M. Bădulescu (Oradea) ;

Mureșul Deva — Minerul Anina : 
S. Drăgullci (Drobeta Tr. Severin) ;

Olimpia Satu Mare — C.F.R. A- 
rad : C. Ghiță (Brașov) ;

U.M. Timișoara — C.F.R. Timi
șoara : O. Anderco (Satu Mare) ;

Vulturii Textila Lugoj — Arieșul 
Turda : V. Grigorescu (Craiova) ;

F.C. Bihor — Olimpia Oradea: 
I. Rus (Tg. Mureș) ;

Gloria Bistrița — Ind. sîrmei C. 
Turzii: C. Braun (Brașov).

Textila Odorhei — Minerul Baia 
Mare : I. Călărașu (Aiud) ;

Metalurgistul Cugir — Corvinul 
Hunedoara : Tr, Moarcăș (Brașov) ;

UNDE-S TARI FINLANDEZII...

ÎN OBIECTIV - DIVIZIA C 

„BINE“ ȘI „RĂU“ 
1N CATALOGUL 

EȘALONULUI Nr. 3
Turul campionatului Diviziei C a ajuns 

la jumătate de drum. Duminica , trecută 
s-a disputat etapa a Vil-a care ne pri
lejuiește unele aprecieri privind desfă
șurarea competiției. După o sumară lec
tură a foilor de arbitraj în care con
ducătorii de joc iși expun opiniile nu 
numai prin prisma ținutei disciplinare 
a echipelor cl și a comportării lor teh
nice, putem trage concluzia că nivelul 
jocurilor în această largă întrecere (12 
serii a cîte 16 echipe) este îu creștere. 
O serie de formații, printre care și unele 
nou promovate, practică un joc accep
tabil, au o concepție tactică, jucătorii 
stapinesc mulțimilor principalele exe
cuții tehnice. Dar, din păcate, în acea
stă categorie intră puține divizionare C. 
Majoritatea excelează prin joc dur, fo
losesc o tactică strictă de apărare in 
meciurile din deplasare și au, în general, 
un număr redus de jucători cu o pre
gătire corespunzătoare chiar și nivelu
lui celei de a treia eategorii a campio
natului.

Acum, la mijlocul primei jumătăți a 
competiției, valorile au început să se 
cristalizeze, în fiecare serie existînd 3—3 
formații mai bine pregătite, care vor 
avea un cuvînt greu de spus în disputa 
pentru șefia seriilor. O bună impresie 
au făcut pînă acum, Danubiana Roman, 
Poiana Clmpina, Automatica Alexandria, 
Victoria Călan, Răsăritul Caracal, Ma
rina Mangalia, Triumf și Voința Bucu
rești, Progresul Timișoara, Unirea Dej, 
Minerul Baia Sprie, Metalul Aiud, Chi
mica Tîrnăveni, C.S.U. Brașov ș.a. A- 
ceste formații, s-au evidențiat prin felul 
cum abordează partidele, au o tehnică 
destul de bună și, ceea ce e foarte im
portant, și o ținută disciplinară remar
cabilă.

Iată cîteva dintre cele mal interesante 
aspecte ale campionatului :

• După etapa a VH-a s-au schimbat 
lideTii în cinci serii. Danubiana Roman 
(seria I), Trotușul Gh. Gheorghiu-Dej 
(II), Poiana Cimplna (HI), Unirea Dej 
(IX), Minerul Baia Sprie (X), Chimica 
Timăveni (XI), și C.S.U. Brașov (XII) 
s-au menținut pe auziții fruntașe.
• Singura formație care n-a suferit 

nici o înfrîngere șl n-a primit nici un 
gol este Minerul Baia Sprie (locul I în 
seria a X-a) cu 12 p și 9—0 golaveraj.
• Cel mai mare punctaj l-a realizat 

pînă acum Chimica Tirnăveni, care, în

LA CONSTANȚA PREOCUPARE SUSȚINUTA PENTRU SPORT
(Urmare din pag. 1)

pionate de asociații, cupe tradițio
nale, excursii la sfîrșit de săptămî- 
nă, alte forme de activități. Rezul
tate deosebite atît prin numărul 
mare de înscrieri, oît și prin des
fășurarea cu regularitate _ a între
cerilor, au obținut asociațiile spor
tive Tomistex, I.T.C., T.C.L.,
Hidrotehnica, C. F. R., Portul ș.a., 
care au angrenat peste 37.000 de 
participanți.

De o atenție deosebită s-au 
bucurat acțiunile speciale ca: Fes
tivalul sportiv al fetelor — la 10 
ramuri sportive — cu 3 000. de ti
nere, Crosul cravatelor roșii, Cro
sul tineretului, Luna sportului 
pentru studenți și multe altele.

După cum se vede, acolo unde 
există preocupare. interes și o 
mutică susținută, rezultatele sînt 
dintre cele mai bune. Zilnic, pe 
terenurile de sport ale instituțiilor 
și unităților de învățămînt, care 
an asigurat o bază materială cores
punzătoare, se află în întreceri 
mii și mii de tineri și tinere, oa
meni din diferite domenii de ac
tivitate.

Dar, dacă Hotărîrea de partid 
prevede sarcini precise pentru acti
vitatea sportivă de masă din în
treprinderi, instituții, școli și uni
versități, trebuie spus eă nu peste 
tot în municipiul Constanța munca 
este dusă în spiritul importantului 
document.

NU ESTE TOTUL SĂ PREZINȚI... 
RAPOARTE

Desigur, o evidență strictă a ac
tivității se impune. Informarea 
factorilor răspunzători este abso
lut necesară. Dar, de aici și pînă

la a întocmi rapoarte fictive este 
o cale lungă. Din cele 38 de aso
ciații, doar 16 desfășoară o acti
vitate susținută, cu rezultate satis
făcătoare. Altele se mulțumesc, din 
păcate, cu puțin, cu acțiuni și ac
tivități făcute de mîntuială. Con
ducătorii unor instituții, adică cei 
chemați să ajute, să sprijine orga
nizarea și activitatea sportivă de 
masă, dau dovadă de lipsă de răs
pundere în aplicarea Hotăririi de 
partid. La S.N.C., întreprinderea 
mecanică navală, I.P.L., I.C.L.S. 
Alimentara și I.C.L.S. Mărfuri 
industriale, I.C.R.A, ș.a. nu sînt 
asigurate condițiile corespunzătoa
re dezvoltării și practicării sportu
lui. Este de neînțeles cum unită

țile din comerțul eonstănțean, re
numite prin realizările economice 
dobîndite, nu au amenajată nici o 
bază sportivă. Altele desfășoară o 
activitate sporadică, cum se întâm
plă la I.R.E.C., întreprinderea de 
hoteluri și restaurante din cadrul 
centralei litoral etc.

Iată, deci, că acolo unde activi
tatea sportivă, exercițiul fizic și 
mișcarea ar trebui să facă casă 
bună cu producția, spre continua 
creștere a acesteia, nu se depun 
eforturi pentru stimularea unei 
activități ce și-a dovedit în nenu
mărate ocazii utilitatea. Dar, avem 
convingerea că timpul hu este tre
cut și remedierele ce se impun 
vor prinde viață în scurtă vreme.

ȘCOALA — UN FACTOR DETERMINANT

în unitățile de învățămînt din 
marele port maritim activitatea 
sportivă de masă a fost substan
țial îmbunătățită. în Constanța nu 
există școală sau liceu, care să 
nu dispună de un minim necesar 
practicării educației fizice și spor
tului. Cadrele didactice, elevii, pă
rinții, au efectuat multe ore de 
muncă patriotică Pentru amenaja
rea terenurilor, le-au dotat cu 
materialele necesare, iar desfășu
rarea lecțiilor de educație fizică, 
a activităților sportive se face în 
condiții optime. Numărul școlari
lor angrenați în practicarea exer
cițiului fizic este impresionant și 
cunoaște o creștere continuă. Pen
tru ei s-au organizat crosuri, cam
pionate pe clase și ani, excursii, 
drumeții. într-un cadru sărbăto
resc elevii ccnstănțenl și-au dispu
tat etapele finale pe municipiu la 
volei, handbal, baschet, rugby, 
atletism, gimnastică.

O rodnică activitate desfășoară 
catedra de educație fizică și sport 
a Institutului Pedagogic, care și-a 
construit prin mijloace proprii o 
frumoasă bază sportivă, cuprinzînd

terenuri de handbal, baschet, vo
lei (bituminate), tenis, iar pentru 
această toamnă figurează în plan 
darea în folosință a unui stadion 
cu pistă de atâțetâsm și teren de 
fotbal gazonat. De altfel, șeful ca
tedrei de specialitate, lectorul univ. 
Victor Albu ne-a dat asigurări că 
terminarea acestui obiectiv va con
stitui un excelent stimulent pen
tru studenții constănțeni care și. așa 
sînt iubitori ai sportului, deoarece 
zilnic, pe terenuri se organizează 
pentru* ei diverse întreceri la mul
te ramuri.

★

Iată deci, că acolo unde există 
înțelegere pentru mișcare, pentru 
sport, rezultatele sînt dintre cele 
mai ’bune. Din discuțiile purtate 
cu factorii de răspundere din Con
stanța am desprins intenția tutu
ror pentru eliminarea, lipsurilor 
constatate, pentru traducerea în 
viață, cît. mai grabnic, a preve
derilor Hotăririi de partid cu pri
vire la dezvoltarea continuă a e- 
dueației fizice și sportului.

Atmosfera — pare-mi-se mie sau chiar așa e — 
foarte destinsă, fără vorbe mari, fără declarații 
enorme (vai de mine cîte au ieșit din declarațiile 
astea dinainte de meciuri, aproape că am ajuns să 
nu mai batem mingea, ci să ne batem gurile des
pre ce am discutat înainte de a bate mingea, de mă 
întreb ce rost are să discutăm discuții și, dacă mi 
se permite să prelungesc paranteza, stau și mă gîn- 
desc ce discuție ar fi trebuit să se încingă la Cru
saders, după 0—11, că unul dintre ei a spus la 
București : „Am venit să obținem calificarea" !), at
mosfera aceasta pașnică în care se 
pregătește meciul cu Finlanda (sin
gurul lucru care mă intrigă fiind ab
sența din lot a lui Oblemenco...) mă 
face să fiu și eu destins și să vă 
atrag atenția că finlandezii sînt foarte 
periculoși într-un domeniu unde s-ar 
putea să fie chiar mai 
noi. Finlandezii sînt 
ceea ce ei numesc 
sînt printre cei mai buni din lume ■ 
la kunturheilu. Ei au federație de ■ 
kunturheilu, așa cum au federație de ■ 
schi, fotbal sau canotaj. Vreo două " 
milioane de finlandezi fac kuntur
heilu. Ce-i aia ?

Kuntu — înseamnă formă, urheilu — 
ar însemna formă sportivă. Dacă întrebi 
federațiile astea, „Bine, bine, dar ce-i 
se răspunde : „Localul nostru este situat, 
vedeți, la etajul V.. Pentru a ajunge la 
două posibilități : pe scară sau cu liftul, 
geți scara și urcați pe jos, faceți kunturheilu...' Cred 
că e clar și minunat : două milioane de cetățeni (mai 
toată populația activă) face mișcare de plăcere, din 
necesitate plăcută, neconstrînsă de teorii medicale 
moderne, alergind, sărind, mergînd pur și simplu pe 
străzi, în parcuri, pe șosele, nu numai pe stadioane, 
înainte sau după muncă. Ei susțin că fiecare om — 
orice i s-ar întîmpla — trebuie să fie în bună formă 
fizică. Ei susțin că această idee trebuie să aparțină 
fiecărui individ. „Kunturheilu" e o problemă perso
nală și familială. Vara, să bați cărările munților sau 
să te arunci zilnic în apă, fie ce-o fi. Iarna — să 
patinezi sau să pui schiurile, fără să te gindeștî că 
vei deveni campion sau că vei fi evidențiat de Fănuș 
sau M.R.I.

Mi se va răspunde că toată chestia asta n-are nici

buni decît 
foarte tari in 
kunturheilu. Ei

Foto : N. TOKACEK

In Divizia C se joacă „tare". Această imagine o demonstrează elocvent 
Atacantul echipei Șoimii TARO.M București, Barbu, il faultează Pe por 
tarul Chiran, de la Olimpia Giurgiu
cele șapte jocuri, a totalizat 13 p clin 
14 posibile (golaveraj 18—5).

• Constructorul Tulcea joacă, înce- 
pînd din etapa a Vil-a, pe un nou și 
îrumos stadion. Cocheta bază sportivă 
tulceana va avea o tribună cu peste 
2 000 de locuri, pistă de atletism cu 6 
culoare, vestiare și este situată într-un 
loc pitoresc, la marginea orașului de 
pe Dunăre. Terenul de joc, cu gazon 
de brazdă, este de o calitate excelentă.

• Printre formațiile deficitare se nu
mără Universitatea Iași (în 6 jocuri 1 p, 
golaveraj 1—26), care a luat locul echi
pei I.T.A. Iași (retrasă din campionat), 
în ultimul joc, după ce în etapa a Vl-a 
a avut o neprezentare, a pierdut, acasă, 
cu 0—7 în fața Minerul din Gura Hu
morului. După cîte sîntem informați 
fotbaliștii studenți nu au sprijinul ne
cesar din partea clubului, totul fiind 
lăsat pe seama antrenorului, prof. Mir
cea Spineanu ! De ce ?

• Meciul Crișaba Sebiș — Unirea Dej 
din etapa a IV-a, încheiat cu scorul de 
2—0 în favoarea Unirii, a constituit o-

biectul unei contestații depusă de Cri- 
șana, în care formația din Dej era în
vinuită de nerespectarea regulamentului 
competiției, folosind la acest joc șase 
jucători trecuți de 26 de ani. Contestația 
a fost admisă, iar jocul respectiv omo
logat cu 3—0 pentru Crișana Sebiș. Re
gulamentul este clar : pot fi utilizați cel 
mult 4 jucători născuți înainte de 1 au
gust 1947.

® La meciul de la Iași, dintre Unirea 
și Textila Botoșani, a avut loc un inci
dent destul de grav. Mai mulți specta
tori, certați cu disciplina, au intrat pe 
teren ca să se răfuiască cu arbitrul 
I. Avram (P. Neamț) care... ar fi anulat 
pe nedrept două goluri ieșenilor !?

• Noul antrenor al echipei A.S.A. 
Cîmpulung Moldovenesc din seria I Ti- 
nel Popescu, ne spunea, în urmă cu 10 
zile, că a remaniat echipa și va cîștiga 
seria. î.n ultima etapă cîmpulungenii au 
cîștigat, acasă, cu 8—0 în fața Victoriei 
din Botoșani !

Toma RABȘAN

o legătură cu meciul, și chiar n-are. Poți să faci 
kunturheilu mult și bine și să iei bătăi la fotbal cu 
8, 9 sau chiar 10... (Din nou : unde-i Oblemenco ?). 
Dar atunci eu vin și spun că unde scrie că fotbalul 
e mai important decît kunturheilu fiecărui individ ? 
Îndrăznesc a scrie că aș prefera să jucăm un fotbal 
onorabil, să-i batem cu 10—0 pe finlandezi,, după 
aceea să se întîmple ceva nostim, la Tirana, dar la 
capătul socotelilor să fim și noi tari în kunturheilu.

Știu eu că nu vă fac decît să zîm- 
biți... D-voastră vreți 11—0 cu Fin
landa și Albania — R.D.G. 2—1. Și 
eu I Iar toate acestea să se petreacă 
la televizor, noi stînd frumos întinși 
pe canapele, trăgînd țigară și bînd 
cafea. Nouă, deocamdată să recu
noaștem că acest „kunturheilu" ■ nu ne 
spune prea mult — dar ce fotbal am 
juca noi, căci sîntem dotați, avem ta
lent în fotbal, dacă am fi mari cam
pioni, la nivelul fiecărui telespecta
tor și mai ales telediscutăreț, în „for
mă sportivă" I De unde să scoatem 
forță atletică pe centru sau pe ex
treme dacă n-avem, de mici copii. 

Pun și eu o întrebare, mai generală,sport. Asta 
la una din 

ți
cum 

aveți 
ale-

asta ?", 
după 
noi, 
Dacă

kunturheilu ? . _
că de întrebări concrete, la persoane, nu mai atu 
chef...

Iar dacă vreți s-o ținem cu gluma pînă la capăt — 
deși știu că mulți nu vor zîmbi, considerîndu-mă rău
tăcios sau răuvoitor, deși numai eu știu cît țin Ia 
Fănuș, Macri, Râducanu și Mateianu — pot să vă 
anunț că avem ceva șanse, noi bucureștenii, ca la 
qnu să ne menținem cuplajul sfînt : în deschidere — 
Autobuzul — Metalul, în vedetă : Progresul — Rapid.

Desigur, totul depinde de kunturheilul fiecăruia I
CORESPONDENȚA :
Aurel Enescu (str. Alex. Odobescu 4 — Timișoara), 

D. Constantinescu (cartier Viziru I) : lertați-mă că la 
amplele d-voastră scrisori, pe marginea meciului de 
la Leipzig, nu vă pot răspunde decît prea pe scurt, 
dar foarte sincer: sînt perfect de acord. De altfel, 
dacă ați observat, cele mai competente condeie și 
spirite ale opiniei noastre sportive au remarcat la
cunele grave de care vorbiți. Vă rog insistent sâ-ml 
mai scrieți.

Nicolae Covaci (Cluj — 81 de ani, foit...) 5 Cele 
cîteva rînduri ahs d-vpastră m-au mișcat și vă mul
țumesc pentru simplul fapt că mă citiți. Multă să
nătate.

BELPHEGOR

Din subiectele campionatului de tineret rezerve

Curajul și încrederea 
dau roade 

în formația dinumovistu
La 35 de ani, Lică NwiweUler, 

nume cn rezonanță în fotbalul 
nostru, revine în arenă. Fostul 
apărător al dinamoviștilor bueu- 
reșteni și. băcăuani ys-a dedicat 
muncii de antrenor și noua sa 
carieră a început tot în șoseaua 
Ștefan cel Mare. iDupă ce s-a 
bucurat, în vara aceasta, împre
ună cu Ștefan Stăncuilescu și cei
lalți antrenori de la copiii și ju
niorii diriamoviști. de cîștigarea 
titlului cu formația juniorilor, a- 
cum, Nunweiller IV răspunde de 
echipa de tineret-rezerve, clasată 
pe locul 2, la egalitate de puncte 
cu liderul.

în primul rînd. echipa de ti
neret-rezerve a lui Dinamo este 
literalmente o formație tânără, în 
care rezervele de la echipa mare 
joacă cu greu. „O singură dată 
l-am introdus pe Sălceanu, de Ia 
prima formație și atunci am pier
dut singura partidă, pentru că, de 
fapt, am jucat în zece oameni." 
Echipa aceasta are un stil al său 
care e perfecționat meci de meci, 
antrenament ou antrenament, și 
nu-i un stil defensiv, cum ar pu
tea indica prezența la cîrma sa 
a unui fost apărător sau recor
dul de a fi primit numai 2 (două) 
goluri în nouă partide jucate 
(ambele goluri primite în jocul 
pierdut cu Poli Timișoara). Echi
pa de tineret a lui Dinamo este 
formată „în cel mai ofensiv stil 
cu putință, în stilul pe care-1 are 
și trebuie să-1 aibă prima 
formație. pentru ca trecerea ce
lor mai talentați tineri să se facă 
ușor, eficace". în numele acestui

ACTMTAIIi SPORTIVE DE MASA I

imperativ, nu rezultatele Bînt ur
mărite în mod deosebii „dar și 
acesta e un criteriu al formei și 
evoluției, pentru că numai în con
diții de competiție poți verifica 
cu adevărat puterea și talentul 
tinerilor in care investești atâtea 
speranțe". Și pentru ca discuția 
să nu fie acuzată de generalități,' 
o întrebare car® îl angajează pe 
tânărul antrenor Lică Nunweiller t

— Care sînt cei mai capabili e- 
Țevi ai dv., care credeți că voii 
realiza cu succes saltul în prima 
divizie ?

— Mulți sînt dotați, dar dintre 
ei, cei mai aproape de marele 
salt ar fi Vlad, Eparu și Bălan- 
Primul un foarte bun fundaș 
central de 17 ani; al doilea un 
vîrf de 18 ani foarte tehnic, iar 
ultimul, marea revelație a acestei 
toamne, un vîrf de 16 ani pe care 
il apreciem foarte mult. In acest 
campionat sînt sigur că unul din 
cei trei, dacă nu cumva toți, vor 
primi botezul Diviziei A.

Lăudabilă această încredere ou 
care sînt tratatâ tinerii și. în mea 
deosebit, perspectiva echipei dte 
tineret. Lăudabilă, pentru că am 
auzit antrenori care se plîngeau de 
obligația de a prezenta la meciu
rile echipelor de tânereit-rezerve 
„zece jucători de 20 de ani pe 
foaia de arbitraj, dintre care trei 
juniori care să înceapă partida". 
Lică Nunweiller avea să trateze 
și această problemă cu o maturi
tate ce poate fi punct de plecare 
în activitatea multor echipe de 
tineret: „E foarte bună această
nouă prevedere a regulamentului. 
Pentru că permite lansarea și ro- 

. darea unor tineri cu adevărat ta
lentata JFără această prevedere, 

nu v-aș fi vorbit astăzi despre un 
Vlad, Eparu sau Bălan. Am fi 
discutat despre rezervele primei 
echipe, jucători, in general, re
fuzați de primul „Îl- șl nu des
pre rezervorul seniorilor"...

Mircea M. IONESCU

IAȘI : DEFILEAZĂ COLOANE 
DE STUDENȚI...

în prezența a numeroși studenți, 
cadre didactice, reprezentanți ai Co
mitetului județean U.T.C., ai Consi
liului Uniunii Asociațiilor Studen
ților Comuniști din centrul universi
tar Iași, pe terenurile complexului 
sportiv al Institutului Agronomic a 
avut loc deschiderea festivă a nou
lui an sportiv universitar.

In acordurile unui marș tineresc, 
pe pista stadionului au defilat stu
denți reprezentând cele 5 institute 
de învățămint superior din vechea 
cetate a științei românești.

Cu aoest prilej, pentru rezultatele 
obținute — și reliefate în cuvîntul 
asistentului universitar Mihai Timof- 
te, președintele Consiliului Uniunii 
Asociațiilor Studenților Comuniști — 
în anul universitar trecut, în activi
tatea .de masă — Universității Al. I. 
Cuza i-a fost acordată Diploma 
C.J.E.F.S. Iași ,și Cupa C.U.A.S.C. Au 
primit, de asemenea, diplome. Insti
tutul Agronomic — pentru rezultate 
deosebite în organizarea activității 
sportiv© de masă: Institutul de Me
dicină și Farmacie — pentru folosire^ 
unor forme noi și atractive de mo
bilizare a studenților în activitatea 
de educație fizică; Institutul Politeh
nic — pentru cea mai bună mobi
lizare a studenților la crosuri.

La' sfîrșit, cei prezenți au asistat 
la reușite demonstrații de gimnastică 
aorobatică și modernă, prezentate de. 
studenții Facultății de educație fi
zică, ca și la demonstrații de judo 
și de minifotbai.

, Al, NOUR-coresp.

GURA HUMORULUI : COM
PETIȚII ALE ELEVILOR.

Le el de agrement din frumoas,. 
luncă a Moldovei, situat în vecină
tatea orașului Gura Humorului, a cu

noscut din nou freamătul unei com
petiții de mare amploare. De data 
aceasta Întrecerile au fost rezervate 
elevilor din școlile generale, liceele 
și școlile profesionale din localitate, 
manifestările fiind prilejute de des
chiderea noului an de învățămînt.

Cuvîntul de deschidere a fost ros
tit de profesorul Ștefan Soroceanu, 
directorul liceului teoretio și vice
președinte al COEFS.

A avut loc apoi un cros Ia care 
au participat elevi din toate șco

lile. Cîștigătorii, pe cele zece cate
gorii, au fost: Elena Beleca (Șc. gen. 
2); Albert Goci (Șc. gen. 2); Doina 
Timu (Șc. gen. 1) ; Constantin Croi- 
toru (Șc. gen 1); Teodora Pașcovici 
(Șc. gen. 2); Sorin Balinț (liceul mi
nier); Silvia Croitoru (Șc. gen. din 
comuna Mînăstirea Humorului); Ro
meo Romaniuo (Liceul Minier); Eu
gen Boca (liceul teoretic) și Doru 
Mîndrilă (liceul teoretic).

Constantin FILIPOVICI-coresp.

CLUJ ; STUDENȚII SE ANGAJEAZĂ SĂ OBȚINĂ REZULTATE 
MAI BUNE Șl ÎN SPORT.

CLUJ, (prin telefon). — Ca în toate 
centrele universitare, studenții Al
mei Mater Napocensis s-au reunit, 
duminică, pentru a consemna, în
tr-un cadru festiv, deschiderea nou
lui an sportiv și de pregătire pentru 
apărarea patriei. Un an pe care ei 
s-au angajat să-1 marcheze ou re
zultate superioare celor obținute 
pînă acum, conform aspirațiilor 
virstei lor avîntate și înaltelor co

mandamente care stau astăzi în fața 
institutelor de învățămînt superior. 

Un angajament care a sunat cu 
atît mai convingător și mai ferm, 
cu cît el a urmat unei emoționante 
festivități: locul I pe țară obținut de 
Universitatea „Babeș-Bolyai“ în ca
drul „bunii sportului universitar — 
io aprilie — 15 mai 1973‘ț.

Nț. ».

„STELELE“ GHEȚII
(Urmare din pag. 1)

fecț-ionare și antrenament în An
glia — împreună cu cei doi patina
tori de perechi, Teresa Budaszewska 
și Witold Bienek, simpatici și plini 
de voioșie. In întâmpinare, veniseră 
cei mal buni dintre patinatorii noș
tri, pe care-i vom vedea în de
monstrații. Campioana națională 
Doina Mitricică, fostele campioane 
Elena Moiș și Beatrice Huștiu, ul
tima patinînd acum în cuplu cu 
Dan Săveanu. Apoi, tineri și tine
re talentate, care au acum un ex
celent prilej de afirmare, așteptând

nerăbdători să ia startul alături de 
celebritățile patinajului artistic.

Oaspeții cehoslovaci și cei din 
R.D. Germană, cu doi „soliști" de 
anvergură, Petr Augustovici și Ma
rio Libers, vin direct la Miercurea 
Ciuc de astăzi. Un amănunt supli
mentar, nu lipsit de interes : pen
tru primul spectacol, toate biletele 
au fost epuizate...

Apoi, întreaga caravană a „stele
lor" se îndreaptă spre București, 
unde vor străluci în după-amiaza 
de duminică. Spre deliciul iubitori
lor celui m?i frumos sport din cîte 
există <

LOTO-PRONOSPORT
ȘTIAȚI CA...

...un colectiv din Brașov a obți
nut la concursul Pronosport de du
minică 7 octombrie a.c. pe un bu
letin 100/o o suită de premii în va
loare totală de 149.851 lei ?

...și în lună octombrie a.c. conti
nuă atribuirea de autoturisme la 
toate tragerile și concursurile obiș
nuite, participanții cîștigători la 
Pronoexpres, Loto și Pronosport, 
putînd opta pentru un autoturism 
DACIA 1300 și eventuala diferență 
în numerar ?

...obiectele cîștigate la Loteria în 
Obiecte din 26 august a.c. pot fi 
ridicate de Ia magazinele din rețea
ua comerțului de stat sau a coope
rației de consum pînă la data de 
26 noiembrie a.c. ?

...toate contestațiile și deciziile 
ulterioare ale forurilor sportive, 
privind rezultatele unor meciuri 
cuprinse în programele concursu
rilor Pronosport nu sînt valabile 
la stabilirea rezultatelor concursu
lui ?

...în marea lor majoritate cîștigu- 
rile de 100.000 lei — la toate siste
mele — au fost obținute pe bilete 
jucate în cote de numai 100/n ?

...la Loz în Plic au fost introduse 
cîștiguri suplimentare în autoturis
me, butelii de aragaz și bani la 
seriile aflate în vînzare?

... mîine este ULTIMA ZI pen
tru depunerea buletinelor Ia con
cursul Pronosport de duminică 14 
octombrie a.c. ?

Rubrică redactată de
LOTO ■— PRONOSPORT



BALCANIADA DE SAH» INTÎLNIRI PENTRU LIGA

ECHIPA ROMÂNIEI CONDUCE DUPĂ DOUA RUNDE EUROPEANĂ DE TENIS
DE MASA

BRAȘOV 11, (prin telefon, de la 
corespondentul nostru).

Disputa centrală a rundei a 2-a 
a Balcaniadei de șah a fost, fără 
îndoială, aceea care a opus forma
țiile Iugoslaviei și Bulgariei. Șase 
mari maeștri și tot atîția maeștri 
s-au înfruntat în această dispută 
derby, singurii combatanți (deocam
dată) fără galoane internaționale 
fiind cei doi jucători de la masa 
juniorilor.

Cu un an în urmă întîlnirea si
milară dintre cele două formații 
dăduse cîștig de cauză, și încă la 
un scor sever, șahiștilor iugoslavi. 
Este lesne de înțeles că jucătorii 
bulgari erau dornici de revanșă.

Lupta a fost strinsă și echilibra
tă, rezultatul final fiind decis de 
partida de la masa a 5-a. Spasșov 
(eu albele) l-a învins pe Milici, ce
lelalte întîlniri încheindu-se cu un 
rezultat de remiză t Radulov — 
Ljubojevici, Matulovici — Pîdevski,

Tringov — Măriei, Rukici — Popov, 
Vukici — Peev și Milovanovici — 
Minkov.

Echipa noastră a întîlnit-o pe a- 
ceea a Turciei, lăsîndu-i un punct 
și jumătate (5’7î—ll/P. adică mai 
mult decît își planificase inițial. 
La prima masă, Gheorghiu (cu al
bele) l-a dominat pe Suer, dar n-a 
reușit să găsească lovitura decisivă, 
în timp ce la cea de a doua, Ghi- 
țescu și-a supraevaluat posibilită
țile, a forțat în fața lui Onat și a 
pierdut pînă la sfîrșit.

Cele cinci victorii ale formației 
române au fost realizate de: Cio- 
eâltea (la Ulker), Partos (Uzman), 
Ghizdavu (Ostiirk). Ungureanu 
(Olgog) și Biriescu (Oney).

Partida Vizantiadis — Suer, din 
prima rundă, a fost remiză, astfel 
că rezultatul meciului Grecia —• 
Turcia este egal: 3Vr-3V2.

în clasament, după două runde

conduce echipa României cu 81/» 
puncte (din 14 posibile), urmată de 
aceea a Iugoslaviei cu 7 p, 
ciei 5 p, Bulgariei 4 
3h/s . (Ultimele două 
mai puțin jucat).

în turneul balcanic feminin, Su- 
zaiia Makai a cîștigat întrerupta la 
Yilmaz Guliimser. în clasament, du
pă două 
Makai și 
0 p.

Tur-
p și Greciei 
au un meci

runde : Kalkbrener 2 p,
Troianska 1 p, Guliimser

★
în runda a 
rezultatele :

3-a, s-au în-
România —

Aceară, 
registrat 
Grecia l’/s—lVj (5). Bulgaria—Tur
cia 3—0 (4).

în turneul balcanic feminin : Ma
kai — Troianska într. și Kalk
brener — Guliimser 1—0.

Astăzi este zi de odihnă pentru 
formațiile masculine

în liga europeană la tenis de ma
să, selecționatele Suediei și R.F, 
Germania s-au întîlnit în localita
tea Borlaenge. Jucătorii suedezi au 
obținut victoria cu scorul de 7—0. 
în cel mai atractiv meci, suedezul 
Kjell Johansson l-a întrecut cu 
21—11, 21—14 pe Leis.

★
în cadrul aceleiași competiții, 

la Reading (Anglia), echipa Unga
riei, cu Jonyer în mare formă, a 
dispus cu 7—0 de selecționata An
gliei. Jonyer l-a întrecut cu 21—15, 
17—21, 21—15 pe Neale în cel mai 
spectaculos meci al întîlnirii.

CONTINUA SURPRIZELE
INTERZONALUL77 FEMININ DE ȘAH

NUMEROASE PARTIDE ÎNTRERUPTE

MADRID, 11 (Agerpres). — După 
desfășurarea a 7 runde, în turneul 
interzonal feminin de șah, care are 
loc la Calle Galdana de Ferreiras 
(Insula Minorca) pe primul loc con
tinuă să se afle Nana Aleksandria 
(U.R.S.S.), cu 6 puncte, urmată de 
Marta Șui (UJR.S.S.) 41/J (1) p, Mi- 
lunka Lazarevici (Iugoslavia), Hanna 
Hartston (Anglia) cu cite 4*/2 p, Tati-

Carol GRUIA

La turneul international de box de la Berlin

SPORTIVII ROMÂNI S-AU COMPORTAT
V

LA NIVELUL POSIBILITĂȚILOR LOR
Zilele trecute s-a încheiat, la Di

namo Sporthalle 
internațional de
T.S.K. Berlin și federația de spe
cialitate din R. ~ ~
de-a IV-a ediție a uneia dintre 
mai mari competiții de acest 
din Europa a reunit la startul 
un număr de 79 pugiliști din 11 
țări: Anglia, Bulgaria, Cuba, Ca
nada, R. P. Mongolă, Nigeria, Po
lonia, România, Uniunea Sovietică, 
Ungaria și R. D. Germană.

Cu excepția categoriilor mari, 
unde pe foile de concurs au fost 
înscriși cîte 4—5 participant!, la 
celelalte categorii de greutate au 
fost prezenți cîte 8 boxeri, facili
tai d astfel organizarea întrecerilor.

Așa cum precizam și într-una 
dintre cronici, la acest mare tur
neu internațional, la care, în pri
mele ediții, țara noastră a fost re
prezentată de pugiliști valoroși (bo
xerii români înscriindu-și regulat 
numele pe lista cîștigătorilor), de 
data aceasta, federația noastră a 
delegat șase sportivi din rîndul ce
lor ce n-au reușit să treacă exa
menul „zonelor". Deci, la Berlin au 
fost prezenți boxeri care în acest 
an nu figurează în rîndul primilor 
patru la categoriile lor. în aceste 
condiții, 
tepta Ia 
rîndul 
număra 
ultimei
Ștefan Boboc.

Fâcînd o scurtă trecere în revistă 
a evoluțiilor celor șase boxeri ro
mâni, trebuie să spunem că ei, cu 
mici, excepții, s-au comportat Ia ni
velul posibilităților, iar bilanțul 
venerai poate fi apreciat ca bun. 
Cea mai frumoasă comportare a 
avut-o „semimusca" Ștefan Boboc. 
El i-a învins pe rînd pe Baieșalai 
(R. P Mongolă) și polonezul Niebu- 
dek, făcînd dovada unor cunoștințe 
tehnice remarcabile. în special, în 
partida cu Niebudek, reprezentan
tul nostru a făcut o adevărată de
monstrație de scrimă pugilisticâ, 
pentru care a primit, în repetate 
rînduri. ropote de aplauze. Păcat

din Berlin turneul 
box organizat de

D. Germană. Cea 
cele 
gen 
său

firește, nimeni nu se aș- 
rezultate deosebite, deși, în 
reprezentanților noștri se 
și unul dintre cîștigătorii 

ediții (cea din anul 1971),

ca acest boxer nu dispune de mai 
multe resurse fizice, de mai multă 
forță și vigoare. In finala turneului 
el l-a întîlnit pe campionul olimpic, 
maghiarul Gyorgy Gedo, de care 
a fost învins la puncte în urma 
unui meci destul de echilibrat. 
După două reprize egale, în care 
Boboc a avut unele momente de 
superioritate în fața valorosului 
său adversar, în ultimele trei mi
nute de luptă capacitatea sa de 
efort a scăzut evident, oferindu-i 
lui Gedo posibilitatea să-și mani
feste Superioritatea și să obțină 
victoria.

Tînărul Iile Tirîlă, s-a calificat în 
semifinala categoriei semimijlocie 
în urma victoriei obținută în fața 
nigerianului Agubo și a fost între
cut, apoi, la puncte de Spiiski (R. 
D. Germană), un boxer cu mult 
mai multă experiență competițională 
decît el. Pugilistul gălățean — a- 
flat la primele meciuri alături de 
seniori — a dovedit calități fizice, 
morale și de voință care-1 pot ajuta 
să-și perfecționeze cunoștințele teh
nice, încă insuficiente pentru a 
putea aspira, în prezent, la înalta 
performanță.

Un alt pugilist român care s-a 
comportat bine a fost „cocoșul" 
Vasile Ivan. El a fost declarat în
vins la puncte în fața campionului 
Poloniei, Krzystof Madej (decizie 
3—2) numai după ce în ultimele 5 
secunde ale medului primise aver
tisment pentru țineri repetate (deși 
cel ce obstructions era boxerul po
lonez). Cu această precizare a con
dițiilor în care s-a stabilit decizia 
vrem să scoatem în evidență faptul 
că meciul s-a disputat în nota de 
dominare a boxerului român și nu
mai o sancțiune nedreaptă, aplica
tă lui Ivan, l-a privat pe acesta de 
victoria pe care o merita. Constan
tin Stanef a fost întrecut în primul 
meci de cîștigătorul competiției, 
Bachfeld (R.D.G.), ca urmare a unei 
greșeli tactice pe care a mai comis-o 
și cu alte ocazii (a așteptat prea 
mult lovitura decisivă).

Marin Peia (cat. pană) 
Mihalcea (cat. mijlocie 
fost învinși înainte de

primele partide susținute. Peia are 
scuza de a fi pierdut în fața unui 
boxer valoros, campionul european 
Ștefan Forster (R.D.G.), într-un 
meci în care nu putea emite pre
tenții. Dumitru Mihalcea însă, 
care fusese învins și la faza de 
zonă tot înainte de limită, prezintă 
o rezistență tot mai scăzută în re- 
cepționarea loviturilor, motiv pen
tru care o pauză în activitatea com- 
pețițională (timp în care să-și per
fecționeze și mijloacele de apărare) 
i-ar fi extrem de bine venită.

Mihai TRANCA

și Dumitru 
mică) au 
limită, în

„Trofeul Carpa|i“ la handbal feminin
(Urmare ăin pag. 1)

însă posibilități reduse de expri
mare în atac. Echipa manifestă 
carențele inerente ale unui colec
tiv eterogen. Formația maghiară a 
făcut eforturi disperate pentru a 
nu înregistra un al doilea eșec con
secutiv. Deși conducea cu 9—3 în 
min. 29, ea a fost obligată în min. 
47 să accepte un avantaj de numai 
două goluri. Au marcat: Takacs 
2, Toth-Harsany 4, Csik 4 (unul 
din 7 m), Lokes 2 de la învingă
toare și Vieru 2 (unul din 7 m), 
Hrivnak, Schiiha, 2, Popa, Stama- 
tin 3 (toate din 7 m). de la învin
se. Au arbitrat Jerzi Passon și 
Zdzislavv Jeziorny (Polonia).

R.D. GERMANA—U.R.S.S. 16—11 
(8—4). Echipa R.D. Germane, care 
se dovedește a fi una dintre cele 
mai în formă participante la acest 
turneu, a întrecut de o manieră ca
tegorică reprezentativa Uniunii So
vietice, pe care a condus-o cu 6—2 
(min. 16), 
repriză și 
(min. 44)

8—4 (min. 23) în prima
14—6 (min. 40) și 16—8 

în cea de a doua. Jocul

admirabil practicat de handbalis
tele din R.D. Germană s-a datorat 
forței necruțătoare a liniei de la 
9 metri și activității pivoților. care 
prin mobilitatea lor au acoperit o 
zonă mare, creînd breșe în dispo
zitivul advers. în apărare, formația 
R.D. Germane s-a dovedit — pînă 
în min. 44 — cvasiimpenetrabilă, 
datorită faptului că jucătoarele sale 
au ieșit permanent la adversara cu 
mingea, au fragmentat tot timpul 
atacurile adverse. Selecționata so
vietică nu a putut face față jocu
lui deosebit de exact al handbalis
telor din R.D. Germană și a re
dus din handicap abia spre final. 
Au înscris : Richter 5, Braun 2, 
Kahnț Gehlhoff 3, Kretzchmar 3, 
Tietz, Junghans (R. D. Germană), 
respectiv. Turcina 4, 
rova, 
condus Paul Radvany 
Grebenișan.

CLASAMENT
1. B. D. Germană

■ 2. Romania I
3. Ungaria
4. Iugoslavia
5. U.R.S.S.
6. România II

Bobrnsi, Zaha-
Litosenko 5 (U.R.S.S.). Au

Mihaiși

3
3
3
3
3
3

2
2
2
1
1
0

1 
O 
O
1 
O 
o

o
1
1
1
2
3

Sfr—29
38—32
32—26
34—31
26—36
25—40

5
4
4
3
2
0

$1, TOTUȘI, SIMT MHIYII • ••

O atmosferă de amplă sărbătoare 
sportivă a dat primelor reuniuni ale 
„Trofeului Carpa(i“ fastul pe care-1 
merita cu prisosință această compe
tiție de prim rang a handbalului fe-_ 
minin mondial. .. ..............
polisportivi (în 
lui fotbal, aici 
templu trainic), 
pentru a saluta 
efortul sublim 
înălța pe piscurile măiestriei.

Prețuind grija organizatorilor, 
simțind la te] ea și sportivele fiorii 
emoți mante: ambianțe. obișnuiții
handbalului au încercai să privească 
mtilnirile dincolo de spectacolul ofe 
■■it. să intuiască prefacerile cunoscut? 
d" disciplină între campiona-

Jumii din Olanda (decembrie 
‘ 7 ; si cele din Iugoslavul (decem- 

>O primă constatare 
perioada amintită 

de generații

Piteștenii, veritabili 
afara omniprezentu- 
atletismul și-a zidit 
au., venit in corpore 
cu salve de aplauze 
al fetelor de a se

i ■ r'"' 19731.
,.ecj <-ă in perioada amintită -u 
u-.dus schimbul de generații, 
cern se întîmplase în intervalul 
lung dintre C.M. din R.F. "

1965 și cele din
Din formațiile care 
doi ani în urmă la 
dam, Groningen

țialul formațiilor cu pretenții la pri
mele locuri in ierarhia mondială — 
cum este cazul participantelor la cea 
de a XlV-a ediție a „Trofeului Car- 
pați“ — se menține pe o linie stațio
nară sau ușor ascendentă. După cău
tările din sezoanele trecute, antreno
rii — presați de apropierea finale
lor C.M. și de pretențiile suporterilor 
— au revenit în bună parte la efec
tivele inițiale. Ceva s-a schimbat, 
totuși, în maniera de joc. Tehnicienii 
susțin — și primele partide au de
monstrat-o — că sistemul defensiv 
este mult mai agresiv, că acolo unde 
se află mingea apărarea „om la om" 
devine o regulă. Este o reacție fi
rească de contracarare a sistemelor 
de atac mai numeroase, mai variate, 
pe care le utilizează acum ma.joriti- 
tea formațiilor. Aplicarea apărării 
„om la om“ — în condițiile amintite 
—■ a cerut o considerabilă ridicare 
a nivelului pregătirii fizice.

în atac, demnă de relevat, este 
noua misiune Ce li s-a încredințat 
pivoților. De la jocul cvasi-static, de 
rotire pe un spațiu restrîns, li s-a 
permis să acționeze larg între liniile 
de 6 și 9 m, să-și creeze poziții de 
pătrundere, să dovedească mai multă 
fantezie și, prin aceasta, un plus de 
eficacitate. Mai ales formațiile R.D. 
Germane și Ungariei se arată 
promotoarele acestej idei novatoare.

Firește, dacă am diseca la amă 
nunt evoluțiile celor 6 reprezentati
ve, am găsi alte puncte de susținere, 
dăr pentru moment — cînd compe
tiția este; încă la început — aceste 
observații par a fi îndestulătoare.

. Plutonul cicliștilor este condus de 
asul belgian Eddy Merckx, înaintea 
tradiționalilor săi rivali, spaniolul 
Luis Ocana și francezul Raymond 
Poulidor, pe ultimii metri ai cursei 
„Circuitul orașului 
Merckx a înregistrat 

victorie

Lausanne", 
și aci, o netă

Foto : A.S.L.

PROFESORUL GEESINK DĂ LECȚII5
Campion olimpic în 1964 și 

triplu campion mondial, judo- 
kanul olandez Anton Geesink 
s-a îndepărtat de cîțiva ani buni 
de saltelele și sălile de concurs. 
Cel care a izbutit la Tokio să 
producă una dintre cele mai 
mari surprize ale Jocurilor O- 
limpice, nu s-a îndepărtat însă 
definitiv de sportul care l-a con
sacrat, prezența sa — în ultima 
vreme mai ales — fiind vizibilă 
în coloanele de sport ale mai 
multor publicații. In unul din 
ultimele sale articole din ziarul 
austriac „KURIER" din Viena — 
unde are o rubrică permanentă 
— Geesink ridică foarte bine 
una dintre problemele cele mai 
actuale ale judo-ului, aceea a 
grijii față de integritatea adver 

. șarului. „După. mine, în judo, 
'"fiecare concurent este .jțâspuhkâ-" 

F^tor de partenerul său ’ —' scrie
• Geesink — acest--sport fiind- 

mai mult decît altele — o școa
lă a caracterului. Ca profesor, 
pot să vă spun că cel care își 
aruncă partenerul pe saltea are 
datoria "Să țină cont de faptul 
că acestuia nu trebuie să i se 
întîmple nimic".

Metoda pe care tînărul profe
sor intenționează să o răspin-

•••

dească — in cadrul „lecțiilor" 
propagandistice din jurnalul aus
triac, o dată la două săptămâni 
— în rîndul tinerilor austrieci 
amatori de judo, trebuie să țină 
seama, după părerea saj înainte 
de „argumentele" tehnice ale 
sportului respectiv, de totala res
pectare a adversarului, fără de 
care judo-ul ar fi amenințat să 
se transforme într-un sport ex
trem de periculos.

Întrebat cum ar putea explica 
actualele rezultate foarte slabe 
ale judo-ului austriac pe plan in
ternațional. Geesink răspunde 
fără ezitare: „în primul rînd, 
trebuie să vă gîndiți Ia numă
rul insuficient de practicanți și 
la metodele rudimentare de în
vățare a elementelor tehnice și 
procedeelor acestui sport, în 
Franța,- de exemplu, judo-aî este 
practicat de 30 000 de tineri. în 
Olanda peste 50 000’ de judoka 
sînt membri activi ai unor clu
buri organizate. în vreme ce în 
Austria numărul practicanților 
nu depășește 9 000. Aici, practi
carea judo-ului începe foarte tîr- 
ziu, în vreme ce în Olanda șco
larizarea este programată încă de 
la vîrsta de 6 ani".

ana Zatulovskaia (U.R.S.S.) cu 4 p 
și două partide întrerupte etc. Șa- 
hista româncă Gertrude Baumstark 
are 4 puncte și o partidă întreruptă, 
ca și Katia Jovanovici (Iugoslavia), 
aflîndu-se într-un pluton de jucătoa
re. printre care Alexandra Nicolau 
(România), Suzana Veroczi (Ungaria), 
Valentina Kozlovska și Ira Levitina 
(ambele U.R.S.S.), care au, de ase
menea, cite 4 puncte. A treia jucă
toare a României, Eiisabeta Polihro- 
niade totalizează 2 puncte și o par
tidă întreruptă.

Principalele rezultate ale rundei a 
7-a : Hartston. — Șui 1—0 ; Aleksan
dria — Levitina Vz—Va 1 Zatulovs
kaia — Konoplieva întreruptă ; Ve
roczi — Koslovskaia Vz—*/a > Polihro- 
niade 
Karakas întreruptă ;
Aronson 1—0 ; Nicolau — Baumstark 
Va-'/a.

DE LA BARCELONA

Ferrer 0—1 ; Jovanovici
Lazarevici

BARCELONA, 11 (Agerpres). — 
■ba Barcelona au oontinuat, întrece
rile turneului internațional masculin 
de tenis. O surpriză a furnizat ita
lianul Corrado Barazutti, care l-a în
vins cu 4—6, 8—6, 6—3 pe compatrio
tul său Adriano Panatta. Alte rezul
tate înregistrate: Dibbs (SUA) — 
Barthes (Franța) 6—4, 0—6, 6—3; 
Bertolucci (Italia) — Munoz (Spania) 
1—6, 6—3, 8—6; Ganzabal (Argentina)
— Elschenbroich (RFG) 6—4, 6—2;
Laver (Australia) — Vilas (Argenti
na) 5—7, 6—3, 7—5; Borg (Suedia) — 
Rodriguez (Chile) 6—2, 6—2; Kodes 
(©ehoslovacia) — Dowdeswell (Rho
desia) 6—2, 6—2; Pinto Bravo (Chile)
— Gisbert (Spania) 4—4 (abandon); 
Mottram (Anglia)—Pilici (Iugoslavia) 
6—3, 6—3.

TINERII TENISMANI ROMÂNI
EVOLUEAZĂ

în localitatea balneară Nisipurile 
de Aur, de pe coasta bulgară a 
Mării Negre, se desfășoară un con
curs de tenis pe echipe, rezervat 
juniorilor. Întrecerea este, de fapt, 
o primă ediție, experimentală, a 
campionatului balcanic al reprezen
tativelor de juniori.

Din țara noastră iau parte Ia în
treceri tenismani din clubul Pro-

ÎN BULGARIA
București, campioană a țării, 
formație întărită. Au făcut

greșul
într-o
deplasarea : Mihai Tăbăraș, Costei 
Curcă, Doru Mîrza. Mihai Mîrza, 
Florența Mihai și Mariana Hadgiu.

Competiția se va încheia dumini
că. Lotul jucătorilor români este 
condus de antrenorul Arnulf 
Schmidt.

VEȘTI DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
SPORT

Uniunea artiștilor plas
tici din U.R.S.S., în co
laborare cu Comitetul 
pentru cultură fizică și 
sport, a patronat recent 
o expoziție consacrată 
sportului. Ceea ce a ca
racterizat în primul 
rînd foarte reușita ma
nifestație artistică a fost 
vîrsta tînără a expozan
ților : 20—35
Aici au expus 
care lucrează la 
va, leningrad, 
Kiev, Nijnii-Taghil. 
puhov, Riga etc. Pictorii 
s-au întrecut în a utili
za cele mai moderne 

.mijloace de expresie, 
pentru a scoate în evi
dență frumusețea și di
namismul întrecerilor 
sportive. .Tablouri ca 
„Eujniki" de E. Roma
nov sau „Repriza a

ȘI ARTA
doua" de L. Ponomarev 
au obținut adeziunea u- 
nanimă atît din partea 
vizitatorilor rit și a ori-

de ani. 
artiști 

Mosoo- 
Tbilisi, 

Ser-

SERGIO

FINLANDEZII RECUNOSC VICTORIA
Echipa Albaniei a obținut așadar, 

primele două puncte în actualele 
preliminarii ale C.M., în urma victo
riei repurtate miercuri la Tirana, în 
compania 
Gazdele — 
cîștigat cu 
marțat din 
nul e.chipei 
faza care a 
de la 11 m, 
Angonese : în min. 26, 
fulgerătoare a. gazdelor, Ragami 
pătrunde în careu, trage, și în timp 
ce balonul se îndrepta spre poarta 
goală, fundașul Makkinen, neavînd 
altă soluție oprește balonul cu mina. 
Lovitura de la 11 m este transfor
mată de același Ragami.

Comentînd meciul de la Tirana, 
trimisul ziarului „Helsingin Sanomat", 
Voito Sulander scrie: „Albanezii au 
obținut o victorie pe deplin meri
tată, indiferent de faptul că succesul

selecționatei 
după cum se știi 
1-0 (1-0), ; ' _
penalty de către căpita- 
albaneze, Ragami. Iată 
dus la dictarea loviturii 
de către arbitrul italian 

la o acțiune 
gazdelor,

Finlandei, 
au 

prin golul

OLANDA

vizitatorilor cit și 
ticilor.
Sectorul destinat sculp

turii a cuprins unele lu
crări extrem de intere
sante. Reluînd o tradiție 
antică, de a ridica statui 
atleților care s-au re
marcat în străvechile O- 
limpiade, ca „discobolul" 
lui Miron sau „sulițașul" 
lui Polictet, au început 
să apară lucrări de un 
dinamism și o plastică 
desăvîrșită, reprezentînd 
pe actualii mari 
pioni. Soujptorul 
Frangulian prezintă 
brantă 
bronz a 
tar al echipei de 
chei a U.R.S.S., Pucikov.

înfățișare 
renumitului

cam-

iată mișcarea caracteristică a lui Pucikov, in viziunea 
sculptorului G. Frangulian.

MARTINEZ REVINE
Numele lui Sergio Martinez este 

cunoscut nu numai în Cuba, ci pre
tutindeni în lume, ca unul dintre 
cei mai valoroși cicliști în probele 
de velodrom. In luna aprilie a a- 
nului trecut 
accident, în 
cu o dublă 
drept. Medicii au făcut totul spre 
a evita amputarea, dar verdictul 
lor era definitiv: Martinez trebuie 
să-și încheie cariera sportivă.

Numai că Sergio nu putea con
cepe viața fără sportul său drag 
După cinci luni petrecute în spi

el a reînceput să execute u-

el a suferit un grav 
urma căruia s-a ales 
fractură a piciorului

șoare mișcări, mai întîi în cărucio
rul său de invalid, apoi pe o bi
cicletă fixă, după care a reînceput 
antrenamentele. Printr-un mare e- 
fort de voință, el a reușit în cele 
din urmă să execute antrenamente 
normale și să obțină rezultate din 
ce în ce mai bune. La finele lunii 
septembrie el a participat la o 
cursă de 30 de kilometri, realizînd 
un rezultat care îl situează pe lis
ta acelor cicliști care vor repre
zenta Cuba la Jocurile Americii 
centrale și Caraibilor, ce urmează 
să se dispute, în curind, în Repu
blica Dominicană.

VOI TRAVERSA ADRIATICAI
15 ani în urmă, a apărut mo

MERITATA A ALBANIEI
a fosl de partea lor în 
penalty. Acordarea loviturii de la 
11 m a fost indiscutabilă. în general, 
însă, finlandezii au fost surprinși de 
viteza și de jocul atletic al gazdelor. 
Albanezii au jucat mai bine decît 
anu! trecut la Helsinki, unde finlan
dezii au obținut victoria cu 1—0. In 
formația noastră (n.r. finlandeză) cei 
mai buni jucători au fost cei 
compartimentul apărării, care 
putut stăvili atacurile neîncetate

urma unui

din
au 
ale

AUSTRIECII LA A DOUA
Meciul test al echipei R.F. Germania, 

desfășurat miercuri seara pe „Nieder- 
sachsen-Stadlon" din Hanovra, în com
pania reprezentativei Austriei, nu a mul
țumit numai pe cei 55 000 de spectatori, 
ci și pe antrenorul Helmut Schon. Gaz
dele au cîștigat fără drept de apel, cu- 
4—0 (2—0), și, firește, scorul a 
din nou o mare deziluzie în

POLONIA 1-1 (1-D
ROTTERDAM 11 (Agerpres). —
17 000 de spectatori au urmărit la Rot

terdam meciul amical dintre Olanda și 
Polonia. Jocul s-a încheiat cu un re
zultat de egalitate : 1—1 (1—1). Olan
dezii au deschis scorul în min. 32 prin 
Theo de Jong, iar polonezii au egalat în 
min. 44. prin Deyna.

OLANDA : Van Beveren (Schrijvers) —

■ ■ ■

Echipei noastre nu i-a 
căldura neobișnuită pe care

gazdelor, 
convenit 
s-a jucat și nici terenul negazonat'

Iată formațiile care au evoluat.
ALBANIA : Dinella — Vaso, Seidni, 
Berisha, Ibershimi — Seljimi, Ra
gami, Braho — G. Xafa, Kalluphi, 
Bizzi.
FINLANDA : Alaja — Virkkunen,
Makkinen (Kallio), Saviomaa, Ranta
— Paavolainen, Suomalainen, Toivola
— Suhonen, Bergstrom, Paatelainen.

ÎNFRÎNGERE CATEGORICĂ

produs 
tabăra

Suurbier, Mansveld, Schneider, Krol, 
De Jong, Neeskeus, Van Hanegem, Van 
de Kerkhof, Cruyff, Keizer (Resen
brink). POLONIA : Tomaswzewski — 
Szamonwski, Musial, Bulzacki, Gorgon, 
Cmiekiewitz, Deyna, Kasperczk, Domar- 
ski, Lato, Gadocha.

întîlnirea a fost urmărită și de antre
norul echipei Angliei, sir Alt Ramsev.

austriacă. (Se știe că în urmă cu două 
săptămîni, pe „Wembley". echipa antre
nată de Stastny a fost învinsă cu 7—0 
de Anglia. Două înfrîngeri, cu un bilanț 
de 0—11 !).

Revenind Ia meciul de la Hanovra. 
vom aminti că cele 4 goluri au fost 
marcate de Mtiller (2) Weber șl Kre
mers. Interesant este faptul că antreno
rul Schon a alcătuit o formație destul 
de îndrăzneață, cu cîțiva jucători pe 
care i-a rechemat în națională după 
o lungă absență : Weber, Grabowski, 
Kremers, Kleff, Hottges șl chiar Ove- 
rath. Al doilea lucru care trebuie ară
tat este comportarea remarcabilă a ju
cătorilor în jur de 30 de ani (Grabowski, 
Weber, Hottges șl Overath — acesta din 
urmă, cel mal bun de pe teren).

La pauză. Beckenbauer a fost schim
bat cu Cullmann, iar în min. 70 în locul 
lui Weber a Intrat debutantul Holzen- 
beln (27 de ani) de la Eintracht Frank
furt. După cum se vede, Schon conti
nuă „rotația" jucătorilor, spre a găsi 
cea mai bună formulă de echipă. Netzer, 
neprimind avizul clubului Real Madrid, 
nu a evoluat în această partidă.

Arbitrul belgian Alfred Delcourt a 
condus echipele : R.F. GERMANIA : 
Kleff — Kapellmann, Weber, (Holzen- 
bein), Beckenbauer (CuHmann), Hottges 
— Flohe, Hoeness, Overath — Grabowski, 
Muller, Kremers; AUSTRIA : Rettenstei- 
ner — Krieger, Schmidradner, Horvath, 
Kriess — Hasil, Hof, Kreuz — Krankl, 
Parits, Stering (Jara).

S Sîmbătă la Gelsenkirchen. R.F. Ger
mania întîlnește, tot în meci amical, 
echipa Franței.

COMISII $1 COMITETE ALE f.l.F.A. 
St ÎNIÎINESC LA GfLSFNKliMI

Diferitele comitete și comisii ale 
F.l.F.A. se întilnesc azi și mîine la 
Gelsenkirchen pentru a discuta pro
blemele legate de campionatul mon
dial de fotbal — 1974. In centrul 
atenției se află ședința comitetului 
de organizare F.l.F.A., sub condu
cerea președintelui F.l.F.A. sir Stan
ley Rous. Cu această ocazie, comite
tul se va informa asupra stadiului 
de pregătire a C.M. și asupra altor 
planuri ale comitetului de organizare 
din cadrul federației vest-germane de 
fotbal. Se va analiza și se va decide, 
de asemena, asupra unor probleme 
care se cer clarificate în vederea 
pregătirii campionatului mondial. Se 
întrunesc membrii comisiei financiare 
și ai comisiei de presă ale F.l.F.A., 
care, în prealabil, cu o delegație de 
4 persoane, au vizitat în circuit sta
dioanele din Stuttgart, Frankfurt,, 
Hamburg, Hanovra, Dortmund și 
Gelsenkirchen, unde se vor desfă
șura meciurile din 1974. Au fost tre
cute în revistă instalațiile pentru 
presă, radio și televiziune.

La 13 octombrie se va întruni co
mitetul special al F.l.F.A. — pentru 
următoarea ediție a C.M. (1978, în 
Argentina). în după amiaza zilei, 
membrii comitetului F.l.F.A. vor fi 
oaspeții meciului internațional R.F.G.
— Franța care va avea loc pe „Park- 
stadion" din Gelsenkirchen. Tot la 
Gelsenkirchen F.l.F.A. va alege mar
ca de minge pentru finala C.M. din 
1974. Cele mai importante fabrici de 
mingi de fotbal au fost rugate să tri
mită din timp -mostre pentru ca 
F.l.F.A. să aleagă — așa cum se 
obișnuiește la campionatul mondial
— mingea care va fi folosită cu acest 
prilej.

Cu . _ .
deșt în viața sportivă a înotătorilor 
iugoslavi, Veljko Rogosici, cel mai 
mare campion de mare fond al 
Iugoslaviei. Bilanțul său este im
presionant >' 142 de medalii cucerite 
la concursuri de maraton nautic 1 
Ultimele trei medalii înseamnă tot 
atîtea victorii în oelebrul concurs 
Nea pole—Capri.

Acest 
înotători 
litate și rezistență. Ea ultima tra
versare între Neapole și Capri, pe * 
care a ciștigat-o fără drept de apel, 
Rogosici a ieșit din apa mării zîm- 
bind fotoreporterilor, în timp ce 
înotătorii clasați pe locul II și III 
rămăseseră în urmă complet epui
zați. Ziarul italian „Stadio" scria 
atunci i „Rogosici ne-a uluit. A ie
șit din apă ca un turist venit să 
facă baie în concediu".

Dorința lui Rogosici este să tra
verseze acum marea Adriatică, în
tr-o cursă organizată în localita
tea Sa natală Split, pe coasta dal- 
matină.

lider printre maratoniștii 
impresionează prin vita-

TELEX
La 
ma 
de
succes au repurtat luptătorii din Cuba 

■ care au cucerit 6 medalii de aur din cele
10 puse în joc. El au ocupat primul 
în clasamentul final cu 16 puncte, 
locul secund s-a clasat Mexicul cu 
puncte.■
în cadrul competiției internaționale 
hochei pe gheață „Cupa Alpilor", echipa 
vest-germană E. V. Augsburg a întîlnit 
pe teren propriu formația ’
Olimpia Llubliana. Hocheiștii 
au obținut victoria cu scorul de 
(3—0, 4—1, 1—3).

Ciudad de Mexico, s-a disputat pri- 
ediție a campionatelor Panamericane 
lupte greco-romane. Un remarcabil

loc 
pe 

13,5

de

iugoslavă 
iugoslavi 
’: 8—4

în „Cupa campionilor europeni" Ia hand
bal masculin, La Dijon s-au întîlnit 
echipele D.S.L. Dijon și H.B. Dudelange 
(Luxemburg). Handbaliștii francezi au 
obținut victoria cu scorul de 15—11 
(9—3).

In turul 
de tenis 
Rosewall 
ponezul Sakai, iar vest-germanul" Poh- 
mann a cîștigat cu 6—2, 6—2 în fața 
lui Pasarell (Porto Rico). Alte rezultate 
înregistrate : Newcombe (Australia) — 
Masters (Australia) 6—3, 5—7, 6—2;
Drysdale (R.S.A.) — Ramirez (Mexic) 
6—7, 6—2, 6—2; Gottfried (S.U.A.) —
Franulovici (Iugoslavia) 6—3, 7—6; Bo- 
rowiak ‘ ~ ‘
6—3, 6-4. 
sferturile

trei al turneului internațional 
de la Tokio, australianul Ken 
l-a învins cu 6—1, 6—0 pe Ja-

(S.U.A.) — Gorman (S.U.A.) 
învingătorii s-au calificat în 
de finală ale competiției.

ALTE REZULTATE
9* Selecționata Mexicului (amatori) a 

jucat la Pekin în compania unei repre
zentative studențești a orașului. ~ 
ții au obținut victoria cu scorul 
Jocul a fost urmărit de peste 
spectatori.

© La Paris întîlnirea dintre 
de tineret ale Franței și italiei _ . 
cheiat cu un rezultat de egalitate 
(0—1).

CAMPIONATE
Spartak Tmava 2—0; Lokomotiv 
slce ------- *. "■ t__.
Tatran Preșov — Slovan Bratislava 3—0; 
Inter Bratislava — A.C. Nltra 2—0; Z.V.L. 
Jilina — Bohemians Praga 2—1; Skoda 
Plsen — Sparta Praga 3—0. în clasament 
conduce Dukla Praga cu 11 p (un joc 
mal puțin disputat), urmată de forma
țiile Slovan Bratislava — 11 p și Tatran 
Preșov — 9 p.

SUEDIA. — (Etapa a 23-a). Liderul 
clasamentului, echipa Aatvidaberg, a 
cîștigat cu scorul de 4—3 meciul susți
nut pe teren propriu cu formația Oere- 
bro. Alte rezultate : Oergryte — Norrka- 
plng 0—3; Djurgaarden — Landskrona 
3—1; Sirius —' Oester 1—0; Malmd — 
Saab 1—0; Elfsborg — Hammarby 1—1. 
Clasament - 1. Aatvidaberg — 36 p; 
Oester — 27 p; 3. Malmo — 27 p.

Oaspe- 
de 3—2. 
5 000 de

echipele 
s-a în- 

1—1

echipe dotată cu „Marele Pre-Proba pe ___ _____ „_______ ____
miu al Națiunilor", din cadrul concursu
lui internațional de călărie desfășurat 
la Lisabona, s-a încheiat cu victoria for
mației Elveției (Monica Weier ne ..Va
sali", Peter Reid pe „Casanova". Paul 
Weier pe „Fink“ și Jurg Friedli pe 
„Rocket") cu 31,5 p. Pe locurile urmă
toare s-au situat echipele Portugaliei — 
32,5 p, Spaniei — 44,5 p, Arcl'ei — 51 p 
și Belgiei — 67,5 p.

CAMPIONATE...
U.R.S.S. (etapa a 26-a). Echipa Ararat 

Erevan a pierdut cu scorul de 3—5 par
tida susținută pe teren propriu cu for
mația Dinamo Moscova. La sfîrșitul 
timpului regulamentar de joc, scorul a 
fost egal : 1—1, fotbaliștii de la Dinamo 
obținînd victoria în urma executării lo
viturilor de la 11 m. Alte rezultate : 
Zenit Leningrad — Zaria Vorosilovgrad 
3—2 ; S.K.A. Rostov pe Don — Karpatî 
Lvov 0—1; Șahtlor Donețk — Dnepr 
Dnepropetrovsk 2—1 : Dinamo Minsk
— Pahtakor Tașkent 0—1; Ț.S.K.A. Mos
cova — Dinamo Kiev 3—0; Spartak Mos
cova — Kairat Alma Ata 1—0. în clasa
ment continuă să conducă Ararat Ere
van cu 32 p (din 26 de meciuri), urmată 
de Dinamo Kiev — 31 p și Dinamo Mos
cova — 27 p.

CEHOSLOVACIA. — Rezultate înregis
trate în etapa a 8-a : Slavia Praga —

s-.-* 
așa 
mai 

. Germania 
Olanda — 1971. 
au evoluat cu 

. .......... ......... Utrecht, Rotter
dam, Groningen și Arnheim lipsesc 
doar citeva jucătoare : Winkler dip 
echipa R.D. Germane, Radakovici din 
cea a Iugoslaviei. Flcck de Ia Unga
ria, Popa si Ibadula de la România. 
Sînt absențe cauzate fie cie retrageri 
definitive, fie de accidentări. Echi
pele se prezintă, deci, cu aceleași 
efective și la noul asalt a! titlului 
suprem, in aceste condiții, jocul — 
în esență — rămîne neschimbat?

Fără îndoială, în linii mari. po»en-
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Atac la poarta olandezilor. Gadocha, în stingă imaginii, 
pătrundă în careul advers, in fața lui Suurbier, căzut pe 

din meciul Olanda — Polonia 1—1

săîncearcă 
gazon. Fază 

Telefoto 1 A.P.-AGERPRES

m.

S.K.L.O. Union Teplice
Ko-

4—2;
3—0;

2.

Campionatele 
desfășurat în 
velles și au 
englez Terry 
două manșe
3 p. Pe locurile următoare s-au clasat 
elvețianul Hagenbuch — 7 p. neozeelan
dezul Peeters și austriacul Zoberl — cu 
cîte 11 puncte și suedezul Forman — 
12 p. In prima manșă, victoria a revenit 

cea de-a doua, pe 
belgianul Francois

mondiale de cartinp s-au 
acest an în localitatea If'- 
fost cîștigate de sportivi’l 
Fullerton, care, în cele 

ale competiției, a totalizat

lui Fullerton, iar în 
primul loc s-a situat 
Goldstein.

începe la Monte-La 19 octombrie, va _ __ __
video competiția internațională feminină 
de volei pentru „Cupa Mondială" Fe
derația internațională de specialitate a 
stabilit ca în locul echipei Mexicului, 
care a renunțat de a mal face deplasa
rea, să participe la competiție selec
ționata Braziliei.


