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LA POLUL FRIGULUI...
• Reportaj din Gheorgheni • Frumoasă zestre 

materială • Asociații multe... dar activități, secții 

și sportivi legitimați mai puțini • Turismul popular, 

prima funcție sportivă locală • Hocheiul n-are 

contracandidat • Ce facem cu trambulina de la DE 3 ANI. MECIUL CUTOV - DOBRESCU7 »

GHIPU-14: 25,6 
PE 5000 m

După ce a îmbunătățit de 
maț multe ori recordurile In 
probele de eemifond, Gheorghe 
Ghipu (Metalul) a participat 
duminică, pentru prima oară, 
într-o cursă de 5000 m (în ca
drul competiției dotată cu 
„Cupa Progresul") pe care a 
parcurs-o în 14:25,6 — record 
republican de juniori. Acesta a 
fost, de altfel, printre ultimele 
concursuri de pistă, ca junior, 
ale lui Gheorghe Ghipu.

EVOLUȚIE constantă
Valea

Stabilită cu aproape trei dece
nii în urmă, minima absolută a 
țării noastre de minus 30°C apar
ține Gheorghenilor, așezarea har- 
ghiteană de circa 15 000 suflete, 
aflată pe drumul de trecere spre 
Lacul Roșu și de acolo, peste Bi- 
caz, în Moldova. Depresiunea si
tuată de-a lungul Carpaților orien
tali, în ciuda acestui record de 
temperatură (fapt ce i-a atras nu
mele de „Polul frigului") este pri
mitoare. atrăgătoare, oferind pri
veliști naturale de o neasemuită 
frumusețe și realizări ale hărniciei 
și priceperii omului, remarcabile 
prin importanță Și contribuție în 
economia județului. Itinerarul nos
tru sportiv harghitean prevăzuse 
un popas de recunoaștere și in
formare la Gheorgheni, important 
centru sportiv, principal rival pen
tru Miercurea Ciue în ierarhia ho
cheiului, ceea ce în Harghita în
seamnă prima virtute sportivă 
Cum era și firesc, ne-am informat 
și am vizitat mai întîi...

BAZA MATERIALA 
A SPORTULUI

Am fost plăcut impresionați să 
constatăm o zestre sportivă satis
făcătoare : un mic și cochet sta
dion de fotbal și atletism — și un 
al doilea teren de antrenament — 
aparținînd asociației sportive Vii
torul ; o popicărie — cu două pis
te — vestiare și magazii ale ace
leiași asociații, terenuri de volei, 
handbal un patinoar natural — 
cu tribună de cîteva sute de locuri 
— și o cabană-hotel în apro
pierea asociației Avînțul, un ba
zin de în,ot (33x12 metri) aflat în 
grija Consiliului popular, baza 
sportivă a Școlii profesionale de 
Construcții, compusă din terenuri 
de handbal, baschet, tenis de cîmp, 
aflate în. stadiu de ultimă finisare,

I ACTMTATII SPORTIVE DE MASA

Bogată activitate de masă în sporturile nautice. Iată ce ne-a demonstrat deschiderea anului sportiv la Uni
versitatea București, organizată duminică la complexul sportiv de la lacul Tei...

MÎINE, TURUL II AL CUPELOR EUROPENE LA FOTBAL
ALBA IULIA 
DUMINICA 

CULTURAL—SPORTIVĂ

Pe stadionul din Alba Iulia, în 
prezența a peste 5000 de spectatori, 
s-a desfășurat o reușită duminică 
cultural-sportivă cu tema „Comorile 
Albei".

Cu acest, prilej a evoluat, într-o 
ținută impecabilă, un ansamblu de 
gimnastică cu aproape 1 000 de ti
neri și tinere. Au mai avut loc în
treceri la diferite jocuri sportive.

GALAfl 
UN REUȘIT SIMPOZION 

SPORTIV

Din inițiativa decanatului Facul
tății de educație fizică și sport din 
Galați, în aula Institutului pedago
gic a fost organizat un simpozion

TREI GIMNASTE ROMĂNCE 
LA CAMPIONATELE EUROPENE 

DE LA LONDRA
Ieri dimineață au părăsit Capitala 

plecînd spre Londra gimnastele ro
mânce care vor participa la Cam
pionatele europene feminine pro
gramate în capitala Angliei în zi
lele de 26 și 27 octombrie. Au făcut 
deplasarea Anca Grigoraș, Alina 
Goreac și Aurelia Dobre. A ple
cat, de asemenea, spre Londra 
Maria Simionescu, membră a Comi
siei tehnice feminine a F.I.G., care 
va oficia ca arbitră la ediția a noua 
a campionatelor europene,

Strlmbă ?
un patinoar natural și sala de gim
nastică intrată în folosință.' Dacă 
adăugăm și o pîrtie de schi alpin 
defrișată la 14-15 km distanță 
spre Lacul Roșu, unde duminical 
se organizează excursii și întreceri, 
avem o idee mai exactă despre 
perimetrul bogat al acestei unități 
școlare care în. numai o vară, prin 
activități patriotice și o minimă 
contribuție din bugetul școlii și-a 
dotat considerabil zestrea sportivă. 
O altă unitate școlară — Liceul — 
unde funcționează și Școala sporti
vă. dispune de un splendid com
plex în aer liber realizat treptat, 
în doi-trei ani. din fosta grădină 
de zarzavat a școlii: două terenuri 
de baschet, plus al treilea de mini- 
baschet bituminat, două terenuri 
de handbal, trei terenuri de tenis, 
un teren de volei, un patinoar ilu
minat pentru hochei, un al doilea 
cu mantinele demontabile pentru 
agrementul școlarilor. 150 m pistă 
de atletism cu trei culoare, două 
gropi de sărituri, un teren de mini- 
fotbal în curte etc. Profesorii Nagy 
Zoltan, directorul Școlii sportive, 
și Elekes Anton și Bela Gyulai e- 
rau mîndri și conștienți de splen
dida mină sportivă în care aveau 
bucuria și șansa să lucreze și 
în care au recunoscut sarcina ce le 
revenea de a găsi și prelucra fi
loanele de aur ale. viitoarelor per
formanțe.

CINE ȘI CUM FOLOSEȘTE 
ACEASTA BAZA?

în oraș sînt 13 asociații, sportive 
dintre care cîteva intr-adevăr bine 
organizate, puternice, cu activitate

Mihai BARĂ

(Continuări tn pag. a 2-a)

avînd ca temă sportul școlar. Peste 
350 de profesori de sport, antrenori 
și sportivi au urmărit cu un deo
sebit interes prelegerea prof. I. Și- 
clovan, rectorul Institutului de edu
cație fizică 
acest prilej 
titudine de 
bunătățirea

și sport București. Cu 
au fost abordate o mul- 
probleme legate de im- 
activității în școli, pre-

CUPA VOINȚA" LA CANOTAJ- 
UN INTERESANT CONCURS 

POST-SEZON!
Cînd am aflat de organizarea 

„Cupei Voința" la canotaj acade
mic pentru duminică dimineața, 
mărturisim sincer, nu credeam că 
întrecerile se vor bucura de o par
ticipare prea numeroasă și prea 
selectă. Sezonul oficial era Înche
iat da mai mult timp, toamna tși 
intrase ta drepturi, iar canotorii 
fruntași se găseau *1 ei !ntr-o bi
nemeritată pauză după destul de 
numeroasele concursuri ala anu
lui. Iată de ea nu miei ne-a fost 
mirarea cînd am întUnit duminică 
pe apele Herăstrăului o sumedenie 
de schiflști (foile de concura au 
consemnat aproape 300, deci mai 
mulți decît la campionatele repu
blicane), venițl nu numai pentru 
a se întrece cu obișnuiții lor ad
versari, dar și pentru a mal gus
ta și în al 12-lea ceas din plăcerea 
canotajului... concret, departe 
munca plictisitoare desfășurată 
bacuri și în sălile de forță.

Concursul a fost deosebit de 
ușit — e drept, i-a surîs și soare
le ! — și nici nu putea fi altfel 
cînd la startul său s-au aliniat ca
notori și canotoare din 7 cluburi 
bucureștene (Voința, Metalul, O-

de
Ia

re

DOMINĂ SCENA BOXULUI ROMÂNESC
• De ce a pierdut campionul european Gruiescu ? • Premiul pentru popularitate: 

Ștefan Duminică • Spre un meci Pometcu — Ciochină I

Calistrat Cuțov (sînga) și Paul Dobrescu în memorabilul lor meci, 
din finala categoriei ușoară a campionatelor naționale, în care victoria și 
titlul i-au revenit lui Cuțov

Ultimul act al campionatelor na
ționale este îndeobște presupus a 
aduce în fața opiniei publice tot 
ceea ce are mai valoros sportul res
pectiv. Finalele republicane de box 
de la Cluj ne-au îngăduit să con
statăm remarcabilul efort organi
zatoric depus de oficialitățile loca
le, ceea ce confirmă justețea opțiu
nii pentru marile centre provincia
le. atunci cînd este vorba să ono
rezi o competiție importantă. Fi
rește, singurul nostru regret rămî- 

cizîndu-se rolul și menirea profeso
rilor de sport.

Cu prilejul acestui reușit simpo
zion, au fost făcute și cîteva propu
neri menite să ducă la ridicarea 
nivelului de pregătire a cadrelor, 
cum ar fi : editarea unei reviste sau

(Continuare în pag. a 2-a)

_ •
limpia, Șc. sp. 1, C.S. Școlar, Rapid 
șl Energia) clasate în final în a- 
ceastă ordine la feminin. Și chiar 
dacă secțiile de la Steaua și Di
namo nu și-au trimis măcar doi- 
trei reprezentanți Ia aceste între
ceri, nimeni nu le-a simțit lipsa, 
cursele desfășurîndu-se într-o deo
sebită notă de dîrzenle și specta
culozitate. Iată acum și cîștigăto- 
rii celor 11 probe : FEMININ: 
schif simplu — A. Munteanu (Vo
ința) ; 4+1 r — Metalul (Cîrnu, 
Ghiță, Avram, Balaban + Sone- 
riu); 4+1 v — Voința (Roșioru, 
Munteanu, lonescu, Goncearenco 
+ lane) ; 2 f.c. — Voința (Tudor
— Ilie) ; 2 v — Voința (lonescu — 
Roșioru) ; 8+1 — Metalul (Cîrnu, 
Ghiță, Avram, Balaban, Socolov, 
Marinescu, Bălăci, Chiran + So- 
neriu) ; MASCULIN: 2 v — Rapid 
(Nedelcu — Ștefan) ; schif simplu
— Ion Nedelcu (Rapid) ; 4 + 1 r — 
Energia (Braga, Nichifor, Nicules- 
cu, Celmare + Dobrică) ; 2+1 — (Ra
pid (Ciobanu, Unguritu + Tuvichi) ; 
2 f.c. — Rapid (Enache — Serghi). 
La masculin, ordinea finală a com
petiției a fost : Rapid, Șc. sp. 1, 
Energia și C.S. Școlar,

Foto: S. BAKCSY
ne legat de capacitatea limitată de 
găzduire a spectatorilor pe care o 
oferă o sală de numai 2 500 de 
locuri. Sîntem convinși că întîlni- 
rile de box la cel mai înalt nivel, 
avînd un cap de afiș cum este me
ciul Cuțov — Dobrescu, ar fi me
ritat și ar fi putut atrage, cu si
guranță, mai multe mii de spec
tatori.

Din punct de vedere tehnic sîn
tem obligați să recunoaștem că fi
nalele pe categorii nu au oferit o 
imagine strălucită a pugiiismului 
nostru. Dacă punem deoparte con
diția fizică bună a tuturor partici- 
panților la acest act final, din pă
cate nu putem completa tabloul cu 
aceeași apreciere referitoare la ca
pitolul pregătirii tehnice și tactice 
a fruntașilor boxului nostru. Prea (Continuare tn pag. a 2-a)

Dopa etapa a X-a a Diviziei A, la fotbal 

SĂ FERIM CAMPIONATUL DE ANONIMATUL 
CARE IL AMENINJĂ

Vremea s-a schimbat brusc. De 
la 30°C, termometrul a coborît la 
10°C, a venit ploaia (pe alocuri, 
la Pitești, de pildă, cu grindină), 
toamna și-a intrat în drepturile ei 
și campionatul din care au mai 
rămas 7 etape pentru acest sezon, 
a trebuit să suporte, duminică, ri
gorile vremii nu prea favorabilă 
pentru fotbal. Dar, plouă, nu plouă, 
ninge sau nu. competiția, a cărei 
primă caracteristică rămîne regu
laritatea, trebuie să-și vadă de 
drum, și, dacă e cu putință, să se 
desfășoare Ia nivelul cel mai înalt 
de care echipele sînt capabile. Dar 
acest nivel general, din păcate, a fost 
și duminică sub cerințe. Cu o ex
cepție sau două, meciurile etapei 
a X-a n-au satisfăcut pe deplin. 
Incertitudinea care planează asu
pra calificării echipei naționale în

Aspect de la antrenamentul jucătorilor echipei Atletico Madrid, 
desfășurat pe stadionul Dinamo. Foto: Dragoș NEAGU UNIVERSITATEA CRAIOVA 

A AJUNS ASEARĂ LA LIEGE

0 PARTIDĂ - SPECTACOL ?
DINAMO — ATLETICO MADRID, 

o partidă-spectacol în perspectivă.
Istoria întîlnirilor de club româ- 

no-spaniole confirmă un echilibru 
de forțe, după ce, cu ani în urmă, 
Real-Madrid din epoca de glorie 
executase un sprint spectaculos. De 
la cele două întîlniri Real Madrid 
— Dinamo, soldate în cele din ur
mă cu un scor onorabil pentru 
dinamoviști,.. . echipele spaniole Se
villa și Valencia au fost nevoite să 
plece steagul în fața lui F.C. Argeș 

adesea, încă, se străvede tendința 
de a exploata în mod exclusiv ha
rurile naturale ale candidaților la 
gloria pugilistică, aceștia aducînd 
în ring cînd uluitoare reflexe, cînd 
colosale forțe, dar cel mai adesea 
toate acestea fără adausdl absolut 
necesar al migăloasei șlefuiri, al tre
cerii talentului prin laboratorul pe
dagogic al experimentalilor noștri 
antrenori.

Dacă prima impresie generală a- 
supra finalelor de la Cluj nu poar
tă semnul îneîntării, aceasta se da- 
torește, probabil, și faptului că 
trecem, în boxul românesc, prin- 
tr-o perioadă precară, săracă în 
mari rivalități sportive la nivel 
înalt, adică aceea care asigură ră
sunetul și succesul unei gale pugi- 
listice.

Modelul acestui gen este partida 
Calistrat Cuțov — Paul Dobrescu, 
a cărei prezență pe afișul oricărei 
reuniuni stîrnește, de aproximativ 
3 ani, un interes incomparabil cu 
orice altă confruntare. Și la Cluj, 
tensiunea a fost maximă în jurul 
acestui meci și în interiorul ele
mentelor sale componente. Ca de 
obicei, cei doi dinamoviști s-au 
prezentat în ring însoțiți de antre
nori din afara clubului (care, cu 
aceste prilejuri, înțeleg să păstreze 
neutralitatea) : brăilenii Gheorghe 
Bobinaru (descoperitorul și primul 
antrenor al lui Calistrat Cuțov) și 
Constantin Dobrescu (tatăl și omul 
care l-a îndrumat spre box pe Paul 
Dobrescu). Pentru cei ce am ur
mărit majoritatea întîlnirilor ante
rioare ale celor doi rivali, a fost 
evident că, de data aceasta, Cuțov 
și Dobrescu s-au prezentat în ring

Victor BANCIULESCU 
Paul IOVAN

turneul final al C.M. a lăsat urme, 
iubitorul de fotbal așteaptă dez- 
nodămîntul de la Tirana și pînă 
atunci a cam uitat de prima noas
tră divizie. Altfel nu se explică 
anonimatul în care s-au desfășurat 
nu mai puțin de 6 jocuri, anoni
mat care, fără doar și poate, a in
fluențat, întrucîtva, comportarea 
jucătorilor. Apatia, indiferența din 
tribune s-au transmis în teren. La 
Pitești au fost doar 5 000 de spec
tatori, la Petroșani 4 000, la Cluj 
3 500. la meciul Sportul studen
țesc—C.F.R. Cluj 3 000 1 Au făcut 
excepție Craiova și Timișoara, 
unde pasiunea pentru fotbal se află 
Ia... punctul de fierbere, ca și 
Constanța, a cărei echipă, spre 
lauda ei, și-a schimbat maniera de 
joc față de campionatul trecut și 
s-a angajat într-o spectaculoasă 

și a Stelei. Este adevărat că Atleti
co Madrid a surclasat pe „U“ Cluj, 
dar echilibrul se reinstaurează cînd 
ne gîndim că Espanol Barcelona, 
echipa de atunci a lui Di Stefano, 
a avut nevoie de trei jocuri pentru 
a elimina pe Steagul roșu.

Mîine, Dinamo are posibilitatea 
unui start fructuos. Este adevărat,

loan CHIRILA

(Continuare în pag, a 3-a)

LA UN NIVEL SUPERIOR- 
CHEIA SUCCESULUI 

POLOIȘTILOR DINAM0V1ȘT1
După o pauză de numai un an, 

echipa dinamoviștilor a revenit la 
conducerea plutonului polo-ului ro
mânesc. Evenimentul a coincis cu 
trecerea la cîrma „7“-lui bucureș- 
tean a fostului internațional Anatol 
Grințescu a cărui reușită, după nu
mai un an de activitate, este re
marcabilă. După succesul (primul 
în istoria competiției) obținut la 
Dinamoviada de la Budapesta, un
de au întrecut echipe de foarte 
bună valoare europeană, iată-i pe

Radu Lazăr (caschetă neagră) a 
ția portarului Florin Slăvei și cea d 

jucătorii din șos. Ștefan cel Mare 
din nou în posesia tricourilor de 
campioni.

Meritul dinamoviștilor pentru a- 

cursă de urmărire a liderului. Să-i 
reproșăm, totuși, căderea după ce 
luase conducerea cu 2—0. Dar așa 
sînt echipele noastre, se mulțu
mesc cu puțin.

Sîmbătă a fost ziua derby-ului 
de la Craiova, așteptat cu atîta 
nerăbdare în Bănie. Liderul a 
trecut pe lîngă o înfringere ce pă
rea inevitabilă. Dar mai presus 
decît rezultatul, acest meci ne-a 
arătat că fotbalul, pe lîngă forță 
și risipă de energie, rămîne și o 
confruntare de ordin tactic, orien
tarea în joc e la fel de importantă 
precum angajamentul fizic, cursa 
rapidă pe extremă, șutul sau pasa.

Constantin ALEXE

(Continuare în pag. a 3-a)

UfiGB, Kt (prin telefon, da la trimi
sul nostru). După o c 414 torit 
obositoare, fotbaliștii Universității Cra
iova au ajuns luni seara in orașul in 
eare miercuri, pe stadionul .Standard** 
din localitate vor Intimi echipa cu ace
lași nume în manșa intil din turul XI 
si .Cupel U.E.F.A.*. Plecați dimineață 
pe calea aerului, pe ruta Amsterdam — 
Bruxelles, studenții craloveni și-au con
tinuat drumul din capitala Belgiei, drum 
de 100 km, cu autocarul, desclnzind sea
ra în acest puternic centru carbonifer 
șl metalurgic cu o populație de 500 000 
de locuitori, oraș așezat tn valea rîulul 
Meuse. In fata hotelului Ramada, unde 
este cazată echipa noastră, jucătorii 
craloveni au fost întîmplnați de con
ducătorii clubului Standard, de ziariști 
și fotoreporteri de la cotidianul local 
de sport „La Meuse“. Imediat după 
sosire, antrenorul Cernăianu a avut o 
scurtă discuție eu jucătorii săi. anunțfnd 
printre altele că la ora 20 (ora locală), 
adică exact peste o oră și un sfert de 
la această convorbire, vor susține un 
ușor antrenament de destindere pe sta

cest al 16-lea titlu adus în panoplia 
de trofee a clubului lor este cu atît 
mai mare, cu cit spre deosebire 
de alți ani, ei au avut de suportat 
concurența acerbă a unei formații 
feroviare aflată în deplină maturi
tate. Și deși noii campioni au pier
dut de-a lungul competiției de 
două ori în fața Rapidului (și au 
învins o singură dată), ei au reușit 
să se impună datorită unei evoluții 
constant bune pe parcursul întregu
lui maraton : trei tururi și turneu 

șutat precis făcînd inutilă interven- 
coechipierului său Cornel Rusu.

final cu două manșe. Poloiștii de 
la Dinamo au tratat cu seriozitate 
marea majoritate a partidelor sus
ținute, și-au valorificat cu destulă 
eficiență superioritatea tehnico-tac- 
tică în fața celorlalte adversare, 
reușind să obțină în final un gola
veraj net superior (25 de goluri mai 
mult marcate decît formația rapi- 
distă), care i-a menținut în fotoliul 
de lider pînă Ia șfîrșit.

Fără îndoială, echipa Rapidului 
a făcut tot ce omenește era posibil 
pentru a repeta succesul din ediția 
precedentă. în meciul de duminică, 
de pildă, ea a jucat foarte bine 
timp de două reprize, dînd speran
țe aprigilor ei susținători pînă la 
jumătatea disputei. Dinamo însă 
ne-a dovedit o dată în plus că, a- 
tunci cînd toți jucătorii săi se mo
bilizează la maximum și renunță 
Ia dorințele unor proprii afirmări, 
în folosul jocului colectiv, este greu 
de învins. Ne-am . convins mai ales 
în ultima repriză a partidei de 
duminică, cînd aflată pe muchie de 
cuțit — scorul era 3—3, doi jucători 
erau eliminați definitiv, iar alți trei 
în pragul unei soarte asemănătoare 
— noua campioană nu și-a pierdut 
busola, jucînd finalul cu o precizie 
de ceasornic. Dinamo ar fi putut 
cîștiga și meciul de duminică ; Nas- 
tasiu s-a aflat în ultimele secunde 
într-o poziție din care se marchea
ză în 9 cazuri din 10. Și Victoria 
ar fi fost meritată pentru că, spre 
deosebire de R.apid care și-a reali
zat punctele din situații de „om în

Adrian VASILIU
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dionul unde se va juca miercuri seara.
In privința gazdelor, primele infor

mații ni le-a furnizat dl. Willy Gillard, 
secretarul clubului standard. Am aflat 
că după insuccesul de duminică din 
campionat, elnd Standard a pierdut, aici, 
la Liege, cu 2—0 cu Racing White, an
trenorul Zlatko Markovici i-a lăsat as
tăzi pe jucătorii săi să se odihnească, 
efectuînd insă un program de recupe
rare. Pentru marți, însă, fotbaliștii da 
la Standard au programat un antrena
ment exact la ora jocului, ora 20 (21 _
ora României). In privința formației, se 
anunță ca certă participarea iugoslavu
lui Rora, suspendat în jocurile de cam
pionat. șl a tinărului islandez de 18 ani 
Sigurvinson și aceasta în intenția de a 
revitaliza atacul, compartimentul care 
ridică cele mai mari probleme antreno
rului formației belgiene.

E vreme închisă, aici, la Liege, și e 
frig'. Jucătorii noștri așteaptă cu inere- 
dere meciul de miercuri seara. Alte a- 
mănunte într-o corespondență viitoare,

Gheorghe NERTEA

A
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ÎN ETAPA A IV-a LA POPICE

ECHIPELE MASCULINE
N-AU PIERDUT

Dintre cele opt partide desfășurate în cea de a patra etapă 
rului campionatului republican de tenis de masă, în șapte s-au

NICI UN PUNCT ACASĂ
Cea de a patra confruntare din 

actualul campionat divizionar, care 
a avut loc sîmbătă și duminică, s-a 
încheiat cu victoria clară a gazde
lor, în 18 din cele 20 de jocuri 
punctele revenindu-le. Doar două 
formații feminine. Voința Cluj (la 
Tg. Mureș cu C.F.R.) și Voința 
Craiova (la Oradea cu Voința — 
meci jucat cu cîteva zile în urmă) 
au cîștigat, în deplasare. O aseme
nea superioritate a gazdelor, pe 
toată linia — la echipele mascu
line — nu i s-a mai înregistrat în 
acest sezon. Dimpotrivă, în primele

1

Ilie Băiaș (Constructorul Galați), u- 
nul dintre cei mai buni popicari ro
mâni. In acest sezon, la toate jocu
rile de campionat, el a obținut re

zultate cu mult peste 900 pd

Cetatea s-a prezentat bine pusă la 
punct și jucătoarele ei, în special, 
Ioana Buradel și Elena Rada au 
întrecut și cele mai optimiste aș
teptări. Junioara Buradel, de pil
dă, a stabilit cel mai bun rezultat 
al reuniunii, 396 p.d,. iar Rada a 
înscris și ea 390 p.d. în final, vic
toria a revenit giuleștencelor la o 
diferență obișnuită —* 82 de „bețe“. 
Dacă jucătoarele din echipa oaspe 
nu ratau așa de multe lovituri (ele 
au avut 42 de bile în gol, față de 
cele 11 ale bucureștencelor), me
ciul de pe Giulești putea să se ter
mine cu o mare surpriză.

Un fapt îmbucurător de mențio
nat a fost acela că, acum — cu o 
săptămînă înaintea unei importante 
confruntări internaționale, dubla 
întîlnire cu reprezentativele Un
gariei (27—28 octombrie, la Bucu
rești) — majoritatea jucătorilor și 
jucătoarele selecționabili au dat 
satisfacții, chiar și acei care au e- 
voluat pe arene străine. Astfel, cei 
doi jucători de bază ai echipei na
ționale, Ilie Băiaș și Iosif Tismă- 
naru (Constructorul Galați) au 
punctat 954, respectiv 931. La fel, 
într-o formă foarte bună se află 
și Gh. Silvestru (Rafinăria Telea- 
jen Ploiești) trecut și el pe foile 
de arbitraj cu 953 p.d. Din lotul 
republican feminin au corespuns t 
Cornelia Petrușcă (Voința Bucu
rești) — 409, Elena Bîrligea (Pe
trolul Băicoi) — 408, Bălașa Mi- 
rică 399 și Elena Trandafir — 
395 (ambele de la Laromet Bucu
rești), Florica Filip (Rapid Bucu
rești) — 383, Florica Negutoiu 
(Gloria București) — 450 și Elisa- 
beta Szilagyi (Voința Tg. Mureș) — 
416 p.d.

T. RĂBȘAN

TEMS DE MASĂ
a retu-

___  - înregis
trat rezultate scontate, echipele favorite ciștigind la scor. Intr-un singur 
meci, în care s-au întîlnit formațiile masculine bucureștene Locomotiva 

limită feroviarilor. Iată rezultatele ți
•

și Politehnica, victoria a revenit la 
cîteva amănunte :

FEMININ

Spartac București — Politehnica 
București 6—3. Tinerele eleve ale 
antrenoarei Luci Slăvescu s-au im
pus pe merit în fața studentelor. 
Cea mai bună jucătoare a întîlnirii 
a fost campioana europeană de 
junioare, Lidia Ilie, care a ieșit 
învingătoare în toate cele trei par
tide disputate. Au punctat : Lidia 
Uie 3, Elena Condicaru 2, Liana 
Stoia, pentru învingătoare, respec
tiv, Roberta Toma 2, și Nicoleta 
Spiridon.

Progresul București — Rovine 
Craiova 7—2. Meciul a fost în ge
neral la discreția gazdelor care 
aliniind un trio din care a făcut 
parte și campioana mondială Ma
ria Alexandru s-au impus
Autoarele victoriei lor : Maria Ale
xandru 3, Viorica Moldovan 2, Ana 
Lunțeanu 2. Pentru craiovence, au 
cîștigat Carmen 
lena Tomeseu.

cînd Lupu a învins-o pe Baclu. O 
surpriză: Mariana Baciu a cîști
gat la Maria Sînteoan cu 2—0. 
Punctele au fost realizat de Ligia 
Lupii (3), Maria Sînteoan (2), Da
niela Bondor (1) pentru C.S.M. și 
Mariana Baciu (2) și Victoria Ba- 
biciuc (1) pentru Voința.

clasament

MASCULIN

1. C.S. Arad I 10 9 1 60—10 19
2. Progresul Buc. 9 9 0 51—10 18
3. Spartac Buc. 11 6 5 43—43 17
4. C.S.M. Cluj 30 6 4 38—38 16
5. C.S. Arad II 10 5 5 37—37 15
6. Politehnica Buc. 11 3 8 26—60 14
7. Rovine Craiova 10 2 10 24—48 12
8. Voința București 9 0 9 16—48 9

din nou campionul țării, Teodor 
Gheorghe care a reușit să învingă 
cu toți cei 
Politehnica 
4, Antal 2,

Progresul 
sitatea Craiova 12-5. „1 
neînvinși în actualul campionat, au 
reușit și de- data aceasta să se 
impună la scor în fața studenților 
din cetatea Băniei. Cel mai bun 
jucător al întîlnirii a fost bucu- 
reșteanul Ovanez autor a 4 vic
torii. Au „înscris" : Ovanez 4, 
Cauri 3, Moraru 2, Sîndeanu 2 și 
cuplul Morarii—Ovanez. Pentru
craioveni, Firănescu 3, Arjoca 1, 
Andronîe 1.

patru adversari. Pentru 
au cîștigat: Gheorghe 
Colcer 1, Ghiuță 1.
București — Univer- 

,Bancarii"

MARIAN LAZĂR

net.

Căpriță

Florin

și Mari-

SANDU

C.S.M. Cluj —
6—3! Meci echilibrat pînă la 3—3

Voința București

E=S3

Locomotiva București — Politeh
nica Bucureștii 9—8. Confruntarea 
dintre cele două garnituri bucu- 
reștene, a dat loc la o dispută a- 
prigă șl interesantă. Feroviarii au 
reușit în final să-și adjudece vic
toria, la limită, grație unui plus 
de voință mai mare. Cele 9 vic
torii au fost realizate de Gheor
ghiu 3, Macovei 2, Danielis 2, 
Păuna 1 și dublul Macovei—Da- 
nielis. De la studenți s-a impus

I.E.A.B.S. București — Universi
tatea Craiova 2—15. Deținătoare a 
„lanternei roșii", echipa I.E.A.B.S. 
a fost învinsă și de data aceasta 
la un scor ce ne scutește de alte 
comentarii. Firănescu 4, Andronîe 
4. Bobocică 4, Arjoca 2, și dublul 
Firănescu—Andronîe au punctat 
pentru învingători, respectiv. Hosu 
1 și Brchariu 1 pentru învinși.

Aurel PĂPĂDIE

C.S. Arad — Șț. sp. Buzău 4—13. 
Autorii punctelor : Simin (2), Tru- 
ppel (1) și Olariu (1) pentru ară
deni, Popovici (4), Romanescu 
(4), Ancei (3), Teodorescu (1) și 
perechea Popovici—Romanescu pen
tru buzoieni.

REZULTATE ÎNREGISTRATE
ÎN SIVIZIILE B

C.S.M. Cluj — Voința București 
15—2. Victorie netă a gazdelor 
datorată lui Doboși și Giurgiucă 
cîte 4, Cucu și Papp cîte 3 și cuplul 
Doboși—Giurgiucă. Pentru oaspeți 
au „marcat" Bodea și Podgoreanu.

HANDBAL
Penultima etapă a turului 

secunde la handbal a adus 
surprize de proporții, care

S-a născut la 14 octombrie, 1952, la 
Medgidia. înălțimea — 1,63 m. Greuta
tea — 56 kg (boxează la categoria cocoș 
— 54 kg). Este legitimat la clubul steaua, 
unde are ca antrenori, pe Ion chiriac 
și Marcu Spakov. A început să practice 
boxul la Cimentul Medgidia, în anul 
1969. Primul antrenor. Aurel Anton (Ci
mentul Medgidia). Profesia de bază — 
lăcătuș mecanic. Tn prezent este subofi
țer M.A.N. In campionatele republicane 
de juniori, din anul 1971 a ocupat locul 
III. Selecționat în echipa de juniori a 
țării, în același an, a ocupat primul loc 
la turneul internațional de la Budapesta. 
A făcut parte din reprezentativa de 
tineret a României participantă la cam
pionatele europene de la București 
(1972), unde a cucerit medalia de argint. 
In acest an a devenit campion repu
blican. de seniori.

t

etape am asistat la un număr neo
bișnuit de mare de victorii în de
plasare.

tn această etapă însă, ca și în 
cele precedente, rezultatele au fost, 
ou mici excepții, modeste. Doar 
cîteva sexteturi au reușit să do
boare peste 5 000 de popice la băr
bați și. respectiv, 2 500 p d la fe
mei, Rezultate astronomice, dato
rită canalizării pistelor, nu prea 
mai întîinim decît pe arena aso
ciației sportive Gloria București 
(formația feminină a cîștigat acum 
cu 2535—2217 p.d, iar în etapa 
trecută echipa masculină Gloria a 
reușit acasă 5 33G p.d.). Asemenea 
piste „ușoare" mai sînt și la Plo
iești și Cîmpina, care ar trebui 
reomologate de către F.R.P.

Echipele campioane, Rapid Bucu
rești (f) și Constructorul Galați (m), 
au avut — pe terenuri proprii — 
adversare, relativ, slabe : Cetatea 
Giurgiu, respectiv, Dacia Ploiești. 
Dacă la Galați Constructorul n-a 
avut... probleme, ea 
echipa ploieșteană 
rar întîlnită (595 
în aceeași situație 
tele, care au avut 
giuveană o rivală

la 
de 
au 
în
tenace.

a surclasat 
p diferență 
popice), nu 

fost rapidis- 
echipa giur- 

Echipa

Iată clasamentele după etapa a 
IV-a: — FEMININ — seria Sud :
1, Rapid București 8 p (4664 p d),
2. Gloria București 6 p (4584), 3. 
Petrolul Băicoi 4 p (6754), 4. Voin
ța București 4 p (4666), 5. Laro
met București 4 p (4577), 6. Me- 
trom Brașov 4 p (4499), 7. Cetatea 
Giurgiu 4 p (4452), 8. Voința Ga
lați 4 p (0), 9. Voința Constanța 2 
p (6823), 10. Voința Ploiești 0 p 
(4586); seria Nord: I. Voința 
Craiova 8 p (4711), 2. Voința Tg. 
Mureș 8 p (2260), 3. Voința Cluj 
6 p (7223), 4. U.T. Arad 6 p (2342), 
5. C.S.M. Reșița 6 p (2205), 6. Hi
dromecanica Brașov 2 p (7051), 7. 
Voința Oradea 2 p (4495), 8. Der- 
magant Tg. Mureș 2 p (4482), 9. 
C.F.R^ Tg. Mureș 2 p (2166), 10. 
Voința Mediaș 0 p (6728).

MASCULIN — seria Sud : 1. Ra
finăria Teleajen 8 p (5241), 2.
Constructorul Galați 6 p (10079), 3. 
Dacia Ploiești 4 p (14535), 4. Pe
trolul Ploiești 4 p (10158), 5. Voin
ța București 4 p (9965), 6. Gloria 
București 4 p (9939), 7. Flacăra
Cîmpina 4 p (9753), 8. Victoria Bod 
4 p (9396), 9. Constructorul Bucu
rești 2 p (4797). 10. Rapid Bucu
rești 0 p (14845) ; seria Nord: 1. 
I.C. Oradea 6 p (5062), 2. Lemnul 
Satu Mare 6 p (4972). 3. C.F.R. Tg. 
Mureș 6 
șani 6 p 
p (9791), 
(9708), 7 
(9657), 8.

p (4871), 4. Jiul Petro- 
(4762), 5. Voința Cluj 
6. Electrica Sibiu 4 
C.F.R. Timișoara 4 
Minaur Baia Mare 2

diviziei 
cîțeva

. . . ,... . ...... , vin să
confirme încă o dată echilibrul deose
bit ce caracterizează această ediție 
a campionatului. Printre rezultatele 
surprinzătoare se numără. înfrînge- 
rile formațiilor feminine "Voința și 
CSU Construcții — ambele din Bucu
rești —. precum și cele ale echipelor 
masculine Universitatea Craiova și 
Timișul Lugoj

FEMININ. Seria I t Voința Iași— 
Știința Bacău 11—8 (6—4), Progresul 
București—Gloria Buzău 10—7 (5—.3),/ 
Tomistex Constanța — Voința Bucu
rești 11—10 (6—7) !, Vulturul Ploiești 
—CSU Construcții 11—6 (3—2) I, Vo
ința Craiova—Constructorul Bucu
rești 8—6 (2—2) ; Seria a II-a : Guban 
Timișoara—Sparta Mediaș 7—12 (1—8), 
Universitatea Cluj—Voința Sighișoara 
16—11 (5—6). CIL Tr. Severin.—Tex
tila Sebeș 10—10 (6—6), Voința Sf. 
Gheorghe—Nitramonia Făgăraș 12—9 
(6—5), Teba Arad—Constructorul
Baia Mare 14—13;

MASCULIN, Seria I : CSU Suceava 
—Rapid București 24—17 (12—5). Ca
rom—Rafinăria Teleajen 19—6 (8—3). 
Voința București—Agronomia Iași 21— 
17 (11—9), Relonul Săvinești--Comer
țul Constanța 26—23 (14—14) Știința 
Bacău—C.S Pitești 15—14 (8—6) ; Seria 
a II-a : Tractorul Brașov—Universi
tatea Craicva 19—15 (9—9) I, Nitramo- 
nia Făgăraș—Gloria Arad 16—6 (8—3), 
Metalul Copșa Mică—Banatul Timi
șoara 15—13 (7—7), Știința Petroșani— 
Știința Lovrin 17—16 (12—9), Con
structorul Oradea—Timișul Lugoj 20— 
11 (10—4) 1

Corespondenți : T. Tudese. R. A- 
Iexandrescu, A. Radu, P. F.nache, N. 
Drăgănoiu, I. Ene. P. Radvanyi, P. 
Manafu, V. Sere. M. Faliciu, L. Va
lentin, S. Ilăloi, C. Diaconescu, î< 
laneu. A. Vasilescu, Gh. Grunzu, Gh. 
Briotă, C. Nemțeam!, M. Andrici.

BASCHET

(40—39) — In prima repriză, inițiati
va a aparținut mai mult basehetba- 
liștilor de la Progresul dar ei nu au 
putut obține decît un avans de un 
punct, deoarece adversarii s-au apă
rat cu multă dîrzenie ; în repriza a 
doua. întrecerea a fost foarte echi
librată. iar rezultatul a fost decis în 
final. Cele mai multe puncte : Bîrsan 
24, Ivanov 18 pentru învingători, res
pectiv Gheorghițescu 20 ; I.E.F.S. II — 
Mine Energie (m) 45—46 (23—24) — 
partidă foarte disputată, spectaculoa
să, în care ambele echipe au luptat 
mult pentru victorie. Cele mai multe 
puncte : G. Ionescu 19. Săhleanu 9 
de la învingători respectiv Safar 15; 
Universitatea Craiova—Constructorul 
Arad (f) 39—54 (17—34).

Rezultatele au fost transmise de 
corespondenții Gh. Burlea, N. Toka- 
cek și T. Ștefănescu.

VOL£/
în cea de a tieia etapă a campio

natelor diviziei secunde s-au Înre
gistrat următoarele rezultate :

MASCULIN, seria A : C.S.M. Su
ceava — Relonul Săvinești 3—0, 
C.S.U. Pitești — Unirea Tricolor 
Brăila 3—2. Politehnica Iași — Au
rora Bacău 3—0 : seria B : Electra 
București — Medicina București 3—1, 
Farul Constanța — Locomotiva Bucu
rești 3—1, Confecția București — Del
ta Tulcea 0—3 ; seria C : Electropu- 
tere Craiova — C.S.U. Brașov 2—3, 
Corvinul Hunedoara — Petrolul Plo
iești 1—3 ; seria D : Medicina Timi
șoara — Silvania Șimleul Silvaniei 
3—1, C.F.R. Cluj—Alumina 
0—3, Foresta Arad — 
mei C. Turzii 3—0.

FEMININ, seria A : 
— Tomistex Constanța 
Bacău

Oradea
Industria sîr-

4
P 
P 
P 

(10062), 9. Industria sîrmei Cîmpia 
Turzii 0 p (19438), 10. Voința Tg. 
Mureș 0 p (14303).

Cu jocurile desfășurare ieri (două 
în ultima etapă a seriei formațiilor 
bucureștenc și o restanță) s-a în
cheiat primul tur al diviziei B. ur- 
mînd ca întrecerile să fie reluate (în 
sală) prin partidele celui de al doi
lea tur (de la 11 noiembrie). Iată 
rezultatele : Progresul București— 
Universitatea București (m) 62—60

ACTIvRAȚII SPORTIVE DE MASA

C.S.U. Galați 
... 3—0, Știința 

Universitatea Iași 1—3 ; 
scria B : C.P. București — Viitorul 
București 3—2, Spartac București — 
Flacăra Roșie București 3—0, Uni
versitatea București — Progresul 
București 3—1 ; seria C : Dacia Pi
tești — Voința M. Ciuc 1—3, Voința 
Brașov — Voința Craiova 3—0, 
I.G.C.M. Brașov — Drapelul roșu 
Sibiu 1—3 ; seria D : Corvinul Deva 
— Voința Zalău 3—0. Medicina Ti
mișoara — 
dicina Tg. 
Arad 3-t-O, 
venit prii) intermediul coresponden
ților noștri : I. Costiniu, P. Arcan, 
M. Andrici, I. Vlad, T. Costin. Gh. 
Tamaș, Șt. lacob, S. Jpnescu. D. Dia- 
conescu, I. Pocoi, S. Albu. T. Siriopol.

Tcincu, I, Jura, C. Gruia, G. Lo-

Voința Oradea 3—0, Me- 
Mures — Constructorul 
(Rezultatele ne-au par-

RUGBY

(Urmare din pag 1)

a unui caiet al profesorilor de 
educație fizică ; creșterea tirajului 
unor publicații de specialitate etc.

T. SIRIOrOL

ARAD 
DESCHIDEREA ANULUI 

SPORTIV ȘCOLAR

Pe stadionul Gloria din munici
piul Arad s-a sărbătorit, duminică, 
deschiderea festivă a anului sportiv 
școlar și de pregătire a tineretului 
pentru apărarea patriei. Cu acest 
prilej a fost sărbătorită și împlini
rea unui sfert de veac de la consti
tuirea primelor șantiere naționale 
ale tineretului.

Peste 1 000 de elevi au participat, 
eU această ocazie, la festivitățile și 
întrecerile de fotbal, atletism, cros, 
demonstrațiile de carturi și aeromo- 
dele.

Șt. IACOB — coresp. jud.

alte cluburi) o ambianță plăcută. 
Ei își pot petrece o seară liberă. De 
asemenea, vor avea posibilitatea de 
a lua parte la discuțiile purtate cu 
diferitele personalități ale vieții 
noastre culturale, invitați aici".

L.îțiativa este, într-adevăr, lăuda
bilă. De aceea nu putem trece sub 
tăcere numele acelor studenți, care 
prin/ efortul lor au contribuit la 
amenajarea I.E.F.S.-clubului" : Dan 
Berceanu, Florica Cîmpeanu, Rafael 
Dăneț, Alexandru Agiu, Florin Măr- 
ciiș și Paul Catincescu sînt numai 
cîțiva dintre ei. Tot aceștia sînt și 
primii care lansează colegilor din 
sport și facultate, invitația de a 
participa la programul oferit de 
„I.E.F.S.-club“.

Gh. BURLEA — coresp.

HUNEDOARA
PESTE 500 DE ALERGĂTORI 

ÎNTR-UN SINGUR CROS

în organizarea C.M.R.F.S. Hune
doara, duminică a avut loc în zona 
poștei din localitate un cros de ma
să, la care au fost prezenți 500 de 
elevi, studenți și salariați din între
prinderi și instituții.

Rezultate. Fete (800 m) : Ana Bog
dan (întrep. industrie locală) ; 1 009 
m : Veronica Trană (Școala tehnică 
sanitară) ; băieți (1 000 tn) : A. Hor
vath (Lie. industrial) ; 2 000 m : G. 
Mîndraș (Institutul de subingineri).

Ion VLAD — coresp.

în divizia B de rugby s-a dispu
tat o nouă etapă. Iată rezultatele în
registrate :

Ș.N. Oltenița — A.S.E. București 
19—3, Olimpia București — Politeh
nica București 76—6. Petrochimistul 
Pitești — Oțelul București 20—3. Al
batros Eforie Sud — Constructorul 
Constanta 7—40, Dacia Constanța — 
Portul Constanța 6—14, Ideal Cerna
vodă — I.Ț.C. Constanța 0—10, C.F.R. 
Constanța — Voința Constanța 17—7, 
Chimia TI Năvodari — Șc. sp. 2 Con
stanța 28—0. Ancora Galați — Con
structorul Buzău o—4 (gazdele nu 
au asigurat medic), C.S.M. Iași — 
C.S.M. Suceava 0—36, U.R.A, Tecuci 
— Agronomia Iași 4—4. Știința II 
Petroșani — C.F.R. Brasov 3—23, Da
cii Sibiu — Minerul Lupeni 
Eleetroputere Craiova — Șoimii 
biu 6—4.

Corespondenți : E. Gneorgbe. 
Sandu. C. Popa, N. Teodorescu. 
Enache, P. Ehaphe, 
Tr. Tudose, V. Toruș, 
Ștefăncscu. S. Bălai.

3—0, 
l Si-

I. 
N. 

V. Ștcfănescu, 
I. Eoțocan, T.

(Urmare din pag I)

I.E.F.S.
NOUL CLUB

CULTURAL-EDUCATIV

A avea unde să-ți petreci, după 
orele de curs, cîteva clipe de des
tindere, în compania muzicii, într-o 
discuție interesantă sau în fața 
ecranului, este fără îndoială un lu
cru plăcut. Acest loc lipsea stu
denților de la I.E.F.S. Cîțiva entu
ziaști dintre ei, cu sprijinul recto
ratului și al U.A.S.C.R.-ului din 
institut aii luat inițiativa amenajă
rii propriului club cultural-educa- 
țiv. Două săli spațioase, puse la dis
poziție de rectorat, cîteva zile de 
muncă creativă la decorarea lor 
interioară în desene și culori paste
late, muzică 1. .'
ve, televizor și acum, iată, 
eliibul" este gata pentru a-și primi 
oaspeții.

„Deschis în incinta căminelor din 
Drumul Taberei — ne precizează 
prorectorul institutului, tov. Virgil 
Teodorescu — acest club este menit 
să ofere studenților și sportivilor 
legitimați la I.E.F.S. (sau chiar la

bună, jocuri distracti-
„I.E.F.S.-

CLASAMENT
1. C.S.M. Cluj 13 11 2 134— 52 24
2. Progresul Buc. 12 12 0 116— 52 24
3. "Șc. sp. Buzău 13 9 4 114- 79 22
4. locomotiva Buc. 13 8 5 115— 67 21
5. Comerțul Tg. M. 12 7 5 94— 68 19
6. Politehnica Buc. 12 7 S 98— 73 19
7. Voința Buc. 13 5 8 83— 99 18
8. Univ. Craiova 14 3 11 70—122 17
9. C.S. Arad 13 3 10 51-118 16

10. I.E.A.B.S. Buc. 14 0 14 lfl—159 14

In anul 1969, la sala de box a 
A.S. Cimentul Medgidia s-a pre
zentat un tînăr blond, ce nu 
cîntărea nici 45 de kilograme. 
Fără să-i dea prea multă aten
ție, antrenorul Aurel Anton l-a 
trimis în rîndul începătorilor să 
învețe exercițiile de gimnastică 
specifică boxerilor. După cîteva 
zile de joacă prin sală au înce
put lecțiile de însușire a dife
ritelor procedee tehnice, în care 
tlnărul Marian Lazăr a dovedit 
multă îndemânare. Insușindu-și 
principalele elemente tehnice 
mult mai repede decît colegii 
săi, tlnărul component al sec
ției a început să se bucure de 
o atenție deosebită din partea 
antrenorului. In lupta la mă
nuși și în cele cîteva meciuri 
amicale susținute, Marian La
zăr a evidențiat calități deose
bite. Viteza de execuție, mobi
litatea, îndemânarea, voința de 
a învinge au fost remarcate re
pede de toți specialiștii care 
l-au văzut evoluînd pe tlnărul 
pugilist din Medgidia. In cam-

pionatele de juniori din anul 
1971 și-a dominat categoric toți 
adversarii, califieîndu-se în faza 
finală a competiției, la catego
ria muscă. Cei prezenți la în
trecerile juniorilor, disputate în 
sala Sporturilor din Cluj, au 
fost martorii unei partide ex
traordinare între Dinu Condu- 
rat, campionul „en titre" și tî- 
nărul din Medgidia, Marian La
zăr. Juriul i-a acordat decizia 
lui Condurat, dar învinsul său 
nu se arătase cu nimic inferior. 
Vii an mai tîrziu, Lazăr făcea 
parte din reprezentativa de ti
neret a României, partie-'pantă 
la campionatele europene de la 
București. El a cedat, în finală, 
sovieticului Solomin, obținînd 
medalia de argint. în acest an, 
în sala de pe Someș, Marian 
Lazăr și-a văzut eforturile răs
plătite cu centura de campion 
republican de seniori, în urma 
meciului de niare luptă, susți
nut cu vicecampionul european. 
Mircea Tone.

SK8

(Urmare din pag. 1)

mai calmi ca oricînd altădată, mai 
stăpînl pe programul strategic 
conceput în vederea acestei întîl- 
niri, ceea ce a și dus la o confrun-

5

un an și după ce multă vreme (din 
1967) le-au dominat (și cine știe cit 
le vor mai domina): Ion Alexe și 
Aurel Mihai, aflați la polurile o- 
puse ale categoriilor de greutate. 
Pe campionul greilor l-am găsit în-

DOBRESCU

constantă: Avîntul, cu 5 secții
afiliate și 45 sportivi legitimați. Vi
itorul cu 4 secții și peste 100 spor
tivi, înfrățirea și Școala sportivă 
cu 5 secții Și peste 300 de sportivi. 
Altele duc o activitate formală, pe 
hîrtie. neavînd nici preocupări deo
sebite pentru masele de salariați și 
nici secții afiliate sau vreun spor
tiv legitimat. Exemple : Textila 
Gheorgheni, Comerțul, Știința I, 
Știința II. Flamura roșie. în sfîr
șit, a treia categorie de asociații 
sînt cele axate pe o secție sau 
două. Dinamo Straja (judo — 20 
persoane), Voința, (popicp 10 mem
bri), I.G.O. (popice — 10), Mobila 
Gheorgheni (popice — 8). Construc
torul (handbal — 10). La ora cînd 
am vizitat orașul Gheorgheni. 
zi frumoasă de 
sportive amintite erau pustii, 
drept că în fapt de zi majoritatea 
oamenilor se aflau în întreprinderi 
și instituții. în plus, importante 
forțe erau concentrate în acele zile 
pentru ultimele eforturi de strîn- 
gere și punere la adăpost a recol
tei. Bazele sportive școlare însă — 
văzute după-amiaza — erau pur și 
simplu inundate de tinerețe, si-

tuație câre realmente ne-a încîntat 
prin organizare,, prin metodică, prin 
seriozitate remarcată.

EXCURSIILE, DUMINICILE 
CULTURAL—SPORTIVE SÎNT LA 

LOC DE FRUNTE

Bogăția de frumuseți natu
rale, relieful variat și clima per
mit practicarea turismului a-

gul oraș, invitînd la acțiunea res
pectivă toată populația spre zo
nele de agrement. Și astfel, km. 4 
sau Făgetul înalt cum i se mai 
spune, a devenit locul de întîlnire. 
la sfîrșit 
lariați și 
începînd din anul viitor, 
înalt va 
al Gheorghenilor, căci hărnicia lo
cală și gospodarii orașului (primar

de săptămînă. pentru sa- 
membrii lor de familie.

Făgetul 
deveni un fel de Snagov

LA POLUL FRIGULUI...
O 

toamnă, bazele 
E

/

timpul anului, 
la Ghecrgheni 

acțiunile tu-

proape în tot 
Așa, de pildă, 
pot fi amintite 
risțice de masă organizate de aso
ciațiile sportive Flamura roșie și 
Viitorul (mai ales iarna) care au 
atras ți atrag sute de salariați la 
excursii cu săniuțele și schiurile. 
O inițiativă valoroasă aplicată la 
Gheorgheni și preluată și de alte 
localități a fost ca în timpul ve
rii, duminicile cultural-sportive să 
se orgar'zeze. prin rotație, de un 
sindicat :,i c asociație pe.,tru între-

Jakab Emeric) au ridicat un dig, 
unde acum se formează un lac de 
acumulare pe care vor aluneca va
ra, bărci și iarna, patine. Și ast
fel, acest apreciat loc de serbări 
cîmpenești a căpătat noi și valo
roase valențe sportive.

Desigur că sportul de masă enu- 
meră printre activitățile sale in 
afara acestor forme de turism 
popular și forme competiționale în 
duziplina sportivă, pe centre 
muncitorești la care participă re
prezentanții unor ramuri indus-

.<

Gheorghe Ciochină (dreapta) expediază 
finală cu Constantin Ștefanovici, ciștigind 
republican
tare poate mai puțin temperamen
tală, dar superioară pe plan teh
nic și tactic. Calistrat Cuțov a des
fășurat, cu luciditate și fără furia 
care-1 caracteriza altădată, toată 
gama variatelor sale mijloace de 
atac, apărare și contraatac. In ace
lași timp, Paul Dobrescu a crescut 
în prudență (ceea ce în acest meci 
nu i-a fost avantajos) și a boxat 
tehnicește aproape ireproșabil, va- 
lorificînd, în diverse momente ale 
luptei, tăria loviturilor sale. Insis
tența ofensivă și precizia lovituri
lor, în ultimul minut al meciului, 
i-au adus victoria lui Cuțov într-o 
partidă pe care toată lumea este de 
acord să o considere ca avînd doi 
învingători, doi mari campioni, a- 
proape de nedespărțit în fruntea 
categoriei ușoare : Calistrat Cuțov 
și Paul Dobrescu.

Doi boxeri revin în fruntea ca
tegoriilor lor, după o absență de

triale locale, iar la fazele finale 
județene întrecerile sînt asistate de 
numeroși excursioniști veniți din 
județ: „Cupa S.M.A.". „Cupa sin
dicatelor". „Cupa cc-nstructoTilor“ 
etc. Activitatea constantă o consti
tuie campionatele asociațiilor spor
tive. cel orășenesc și județean în 
care se disting și la Gheorgheni ca 
principale discipline, fotbalul, 
picele, șahul, handbalul, schiul de 
fond și. bineînțeles, hocheiul... pe 
care toată suflarea îl respiră 
iarnă, fie vară. Cînd 'e frig, acasă, 
la' Gheorgheni, cînd nu, cu auto
buzele, la Miercurea Ciuc.

ÎN CONCLUZIE...

po-

fie

Ori-
Și

...ne-a plăcut la Gheorgheni. 
cui i-ar place văzînd că există 
Îcndiții, și perspective, și activități 
neurajatoare pentru sfera sportu

lui. Pe drumul de întoarcere spre 
Miercurea Ciuc, la numai cîțivâ ki
lometri dg Gheorgheni, un semn de 
întrebare (fără răspuns) din lemn 
și beton, ca o amărăciune sta de 
strajă inutil și abandonat la intra
rea în Valea Strîmbă. Este turnul 
unei trambuline neterminate. N-ar 
fi posibil oare ca acest semn de 
înti ibare să-și poată găsi răspun
sul 7,

o nouă
astfel centura de

lovitură în partida 
campion

progres sensibil pe planultr-un
combativității și al acțiunilor ofen
sive, ceea ce înseamnă că Alexe 
a ajuns la o concluzie firească, po
trivit 
tru a 
ritâții 
putea
prezență în. ring sau etalarea bu
nelor sale cunoștințe tehnice doar 
în defensivă. Constănțeanul Mihai 
pare să fi depășit criza de slăbi
ciune psihică de anul trecut și a 
redevenit boxerul aproape complet

căreia cucerirea titlului pen- 
6-a oară și menținerea auto- 
sale în categorie nu se mai 
realiza doar prin simpla sa

pentru categoria sa, cărui,a. pri- 
cum, nu-i putea contesta întîietatea 
un pugilist apatic ca Ștefan Băiatu, 
incapabil să-și valorifice excepțio
nala alonjă.

în schimb, alți doi frunțăși ai 
boxului nostru, purtătorii unor va
loroase medalii europene recente : 
Constantin Gruiescu și Mircea Toile 
nu au reușit șă obțină acasă, per
formanțele din arena continentală. 
Gălățeanul Tone ni s-a părut în
tr-o îngrijorătoare scădere de for
mă în raport cu cea de la Belgrad 
(ceea ce ne-a și determinat să ono
răm, prin contrast, cu trofeul de 
popularitate oferit de ziarul „Spor- 
tid", pe adversarul său din semi
finale și tînărul său colfig de sală, 
extrem de dotat : Ștefan Dumini- 
că). Gruiescu a pierdut titlul din 
trei motive : 1. propria sa lipsă de 
orientare (inadmisibilă la un cam
pion european) în fața unui ad
versar evident mai modest, dar tj- 
năr _ și cu calități unilaterale; 2. 
slăbiciunea arbitrului din ring, care 
tiu a sancționat refuzul de luptă al 
lui Faredin, manifestat prin conti
gue deplasări de evitare a contac
tului ; 3. optica a trei judecători, 
care au punctat excesiv cele trei 
acțiuni reușite de Faredin în pri
ori repriză. Parcă pentru a scoale 
și mai mult in evidență lipsa de 
merit a boxerului constânțean, Ioa 
G 'orf.'l, încumetîndu-se să înfrunte 
boxeri ob/șnuiți ai categoriei semi- 

i, a uzat de toate foloasele miș
cărilor înșelătoare (eschive, fente 
etc), dar 
cu
Cil 
au lăsat nici un dubiu asupra '.n- 
vini "

Dintre cei ce îmbracă pentru pri
ma oară tricoul de campion, nu 
putem să nu remarcați) rlasp ri
dicată a lui Simian Cuțov (evident 
cu mult peste nivelul colegilor săi 
de greutate), ameliorarea ansam
blului mijloacelor tehnice la Gheor
ghe Ciochină (ne gîndim de pe a- 
cum la frumusețea unui meci Po- 
metcu — Ciochină !), curajul și 
sporul cunoștințelor tehnice la Ma
rian Lazăr. Din păcate, entuzias
mul nostru scade cînd este vorba 
de noul campion a! categoriei mij
locie mică, Ștefan Florea, posesor 
al unui arsenal pugilistic încă in
complet, lipsit de finețe și mult 
perfectibil.

le-a dublat pe 
o uluitoare frecvență 
contraatacuri eficace,

ă torului.

EVOLUȚIE CONSTANTĂ
LA UN NIVEL SUPERIOR

(Urmare din pag 1) ces la contraatac. Radu Lazăr și 
Dinu Popescu, ca două veritabile 
motoare, au susținut permanent o- 
fensiva echipei lor și, cînd au avut 
prilejul,- au punctat decisiv. Ceilalți 
jucători, Viorel Rus, Gruia Novac, 
Ion Popa au avut evoluții oscilante, 
iar Mihai Popescu și Iuliu Lorincz 
au fost mai puțin folosiți. Cîteva 
cuvinte și despre noul 
nor, A. Grințescu : un 
care pune foarte mult 
ceea ce face, receptiv la 
tate pe planul tehnicii sau al tacti
cii, dar care uneori pretinde ju
cătorilor săi mai mult decît aceștia 
pot exprima în joc la această orp.

Campioana de anul trecut, Rapid 
București, a cedat șefia — nu fără 
a lupta cu îndîrjire pînă în ultima 
secundă a competiției — marii sale 
rivale. Feroviarii, cu jucători care 
au cîștigat în maturitate (I. Slavei, 
C. Rusu, V. Țăranu, A. Schervan, 
I. Olac) ne-au dovedit că știu să 
joace partidele cu miză la un nivel 
superior. Din păcate însă, ei au tra-

plus“ și lovituri de la 4 metri, co
echipierii lui Zamfirescu au înscris 
de 3 ori din acțiune și doar o dată 
din superioritate numerică. Nasta- 
siu însă nu a vrut să-și asume nici 
cel mai mic risc (în momentul a- 
cela echipa sa era campioană) și a 
căutat să rămînă în posesia mingii. 
Intenția sa, exprimînd o riguroasă 
disciplină tactică, a fost justificată ; 
mijloacele copilărești pe care le-a 
folosit puteau avea însă exact efec
tul nedorit.

Cîțiva dintre jucătorii dinamoviști 
au avut merite deosebite în obți
nerea acestui nou succes. Șerban 
Huber și Cornel Frățilă, folosiți pe 
rînd în funcție de necesitățile' de 
moment ale echipei, s-au dovedit 
cei mai buni portari ai campiona
tului, constanța , de-a lungul unui 
șir de meciuri, și chiar pe parcursul 
aceleiași partide, fiind lăudabilă. în 
revenire de formă, Gheorghe Zam- 
firescu, promovat căpitan al forma
ției, și-a luat rolul în seirios în fie- tat cu superficialitate ‘Celelalte me- 
care meci din această.toamnă, „Ca 
un veritabil dirijor, actualul record-'. 
man al selecționărilor din repre
zentativa țării a fost pilonul prin
cipal al defensivei dinamoviste, ne- 
menajîndu-și nici un moment for
țele pentru a impulsiona și susține 
ofensiva echipei sale. Adrian Nasta- 
s’u, prin puterea șa de luptă, s-a 
impus ca un excelent fundaș, în
totdeauna gata să participe cu suc-

lor antre- 
tehnician 

suflet în 
orice nou-

ciuri, au și pierdut unul în fața 
Voinței Cluj și pînă la urmă au 
plătit scump aceste momente de 
ușurință în evoluția lor generală.

’A.ră a se apropia de nivelul 
fruntașelor, Voința Cluj a cucerit 
din nou medaliile de bronz, iar 
Progresul București, o adevărată 
dezilu-le în turneul final față de 
posibilitățile jucătorilor din lot, s-a 
situat pe locul IV.
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POST-SCRIPTUM LA ETAPA A X-a A DIVIZIEI Ă
hsiimia raftinmi wsimniw... DIN ARBITRII DELEGAT...

DINAMO - ATLETICO
(Urmare din pag 1)

Atletico Madrid vine cu un argu
ment deloc neglijabil — eliminarea 
echipei turcești Galatasaray prin- 
tr-o victorie chiar la Istanbul — 
dar Dinamo pare să-și fi regăsit 
echilibrul (deseori oscilant) mai 
ales în urma solicitărilor firești la 
echipa națională.

Dinamo a făcut un joc bun la 
Craiova. Este adevărat că meciul de 
mîine nu va semăna cu cel din 
fața liderului actual al campiona
tului, știut fiind că in cupele euro
pene (mai ales) arma atacului e 
mai greu de mînuit decît cea mult 
mai sporadică a contraatacului, dar 
trebuie să admitem că maturitatea 
echipei dinamoviste permite destule 
speranțe în jocul cu campioana 
Spaniei.

MÎINE, O NOUĂ ETAPĂ

ÎN „CUPA

în populara competiție dotată cu 
„Cupa României" se va desfășura 
mîine o nouă etapii. Și de data a- 
eeasta, divizionarele B vor evolua 
în deplasare.

în programul întocmit de federa
ție figurează 23 de partide, care vor 
începe la ora 13. Toate meciurile 
care se vor termina la egalitate

> CAMPIONATUL ECHIPELOR 

DE TINERET - REZERVE
1. Rapid
2. Steaua
3. Univ. Craiova
4. Dinamo
5. Politehnica Tim.
6. Petrolul
7. F.C. Argeș
8. Politehnica lași
9. C.S.M, Reșița

10. C.F.R. Cluj 
llș.F.C-. Constan Va 

12—X3i A.S.A. Tg. M.
' „U“ CÎUj

14—15. Steagul reșu 
U.T.A.

16—17 S.C. "Bacău 
Sportul stud.

18.. Jiul

10 7 1 2
10 6 2 2
10 7 0 3
10 5 3 2 
JDH 3
10 5 2 3
10 4 3 3
10 5 1 4
10 3 4 3 
10 4 1 5
10 4 1 5 
lft 3 2 5
10 3 2 3
10 3 2 5
10 3 2 Ș
10 3 1 6 
10 3 1 B 
io i i a

15— 10 15 
Șl— 9 14
16— 0 14
19— 4 13
20— 16 13
17— 12 12
21— 13 11
14— 12 11
11— 15 10 
16—i9 9 
16—21 9
15— 16 8
12— 13 8
11—13 8
13— 15 8 
11-22 7
9—29 7 

10—19 3

JOI: AUTOMATICA 
ALEXANDRIA - RAPID

Pe stadionul din Alexandria va 
avea loc joi după-amiază un inte
resant meci amical între formația 
locală Automatica și divizionara A, 
Rapid.

Partida va începe la ora 15.

Sîmbfita trecută, la Craiova, prin
cipala calitate a dinamoviștilor a 
fost angajarea aproape permanentă 
în „tehnica" sarcinilor duble, pe 
care le-au onorat cu o ardoare re
marcabilă vîrfurile de atac Lucescu 
și Dudu Georgescu. Dacă această 
disponibilitate la efort a întregii 
echipe se va repeta în meciul cu 
-Atletico Madrid, s-ar putea ca ex
periența internaționalilor dinamo- 
viști să găsească breșele inevitabi
le într-o apărare rapidă, e adevă
rat, dar nu întotdeauna dură-

Spre deosebire de jocul de ia 
Craiova, unde Dinamo a avut cu
loare largi, care au înlesnit trava
liul înaintașilor săi, e de așteptat 
ca spaniolii, fără să fie ultra-erme- 
ticl, pentru că temperamentul lor 
nu permite, în general, acest stil 
de joc, să se grupeze în apărare, 
ceea ce va îngreuia, fără îndoială,

ROMÂNIEI"

după 90 de minute se vor prelungi 
cu cîte două reprize a 15 minute. 
Dacă egalitatea se va menține, a- 
tunci se vor executa lovituri de la 
11 m în condițiile prevăzute de re
gulament terț. 109, punctul C pînă 
la art. 110).

17 JUCĂTORI IN LOTUL 
SELECȚIONATEI DIVIZIEI 8 
CARE VA EVOLUA IN UNGARIA

în ziua de 31 octombrie, selecțio
nata Diviziei B va evalua la Kiskoe- 
roeș în compania unei formații si
milare din Ungaria.

în vederea acestei partide, antre
norii Gh. Nuțoseu și Gh. Staieu au 
convocat pentru luni 29 octombrie, 
la București, pe următorii 17 jucă
tori : Stana (Chimia Rm. Vîlcea) și 
Bathori (Olimpia .Sate Mare) — por
tari ; Vîrlan (C.S.M. Sibiu), Marian 
Mircea (Mureșul Deva), CosiBa (Pro
gresul București), Pintilie (Chimia 
Rm. Vîlcea), Codin (Victoria Roman) 
și Jeantavan (Delta Tulcea) — fun
dași ; Donose (Chimia Rm. Vîlcea), 
Besman (C.S.U. Galați), Petre Victor 
(Autobuzul București) — mijlocași; 
Batacliu (Progresul București). Nc- 
delcu (Gloria 3uzău), Gojgaru (Chi
mia Rin. Vîlcea), Crișan (Minerul 
Baia Mare), I.ibra ș! Bathori (ambii 
de la Olimpia Satu Mare) — înain
taș!.

MADRID
ofensiva gazdelor. Și așa, însă, Di
namo păstrează destule atu-uri. Ab
sența probabilă a lui Dumitraehe, 
deși reprezintă un handicap în zona 
deciziei, poate fi compensată de 
forma bună a Iui Dudu Georgescu,. 
de infiltrările surprinzătoare ale lui 
Moldovan și mai ales do jocul în 
mișcare al lui Mircea Lucescu. care 
traversează un moment euforic, în 
urma îndelungatei sale absente.

Dinamo așteaptă șî impulsurile li
niei de mijloc, în care Dinu s-a re
găsit complet contra liderului. Ia 
Craiova. Dacă Radu Nunweiller Va 
prinde una din zilele sale de tu
mult, cînd e capabil — singur — să 
declanșeze ofensiva echipei sale, a- 
tunci am putea spune că Dinamo 
își va asigura potențialul de atac 
necesar unei victorii cu implicații 
în partida retur.

Echipa noastră campioană, după 
„promenada" din turul întîi, cînd 
fotbaliștii de la Crusaders i-au per
mis un antrenament de sondare, are 
acum în față o echipă de certă 
valoare europeană. Avem convinge
rea că maturitatea echipei noastre 
va ști să găsească cheia cea mai 
potrivită pentru deschiderea unei a- 
părări agresive, în fața căreia Ga- 
latasaray a căutat zadarnic un cu
loar de trecere.

Așa s-a înscris al doilea gol in partida de la Cluj. Portarul băcăuan, Voinea, a scăpat balonul în față, Coca 
și Mureșan (In echipament închis) au sprintat, și primul va reuși să înscrie fără dificultate, tn planul secund, 
fundașul Margasaiu, depășit de fază Foto : S. BAKCSY

Orice s-ar spune, debutanții au 
circumstanțe atenuante. $1 tocmai 
de aceea nu vom face din debutul 
portarului Voinea, duminică, la 
Cluj, o tragedie. Tînărul băcăuan 
este principalul autor al înfrînge- 
rli echipei sale, în două faze foarte, 
foarte simple el gafînd copilărește : 
la primul gol avînd mingea prac
tic între mijni la săritura lui Uifă- 
leanu, iar la al doilea scăpînd ba
lonul în față la un șut normal. Cu 
Ghiță in poartă, mai mult ca sigur 
că băcăuanii ar fi plecat învingă
tori de pe Someș. Dar Ghiță, ni s-a 
spus, a fost bolnav, o otită și o 
sinuzită ținîndu-1 cîteva zile și în 
spital. Și. așa, S. C. Bacău s-a tre
zit în fața unui debut impus in
tr-un post cheie.

Voinea a trebuit să debuteze du
minică, in deplasare. Dar acest de
but trebuia să fie pregătit. Pentru 
că, dacă în cele 9 etape dinaintea 
debutului impus, tînărul (și talen
tatul !) Voinea ar fi fost introdus 
încetul cu încetul, un sfert de oră 
sau mai mult, acasă, sau în jocu
rile care nu mai ridicau probleme, 
cu siguranță că duminică la Cluj 
echipa Râduleștilor n-ar fi pierdut. 
Dar Voinea a apărat numai la ti
nere t-rezerve pînă la meciul cu 
,.U-‘ Cluj. Și tracul unui debut în 
deplasare l-a dominat categoric. Pe 
undeva intuiam debutul său nefe
ricit chiar de la ieșirea formației 
moldovene din vestiar. Atunci, în
locuitorul lui Ghiță, respira lung 
și greu, sub apăsarea emoțiilor 
Probabil că antrenorul Constantin 
Râdulescu a înțeles și el „mica 

eroare". Pentru că, Imediat după 
meci, în acele umane clipe de su
părare de după înfrîngere, l-am 
auzit pe antrenorul băcăuan spu- 
nînd cumpătat: „Voinea, de-«cum 
înainte gura mai mică I Gata, ce-a 
fost a fost, de-acum trebuie s6 
muncești foarte mult!“... Foarte în
țelepte aceste vorbe, spuse de un 
antrenor care de multe orî a fost 
criticat pentru nervozitatea sa. Dar, 
dincolo de circumstanțele atenuan
te ale lui Voinea, debutul său re
prezintă, în primul rînd, o învăță
tură de minte pentru foarte mulți 
antrenori !...

M. M. I.

SĂ FERIM
(Urmare din pag. 1)

Liderul a trebuit să se mulțumeas
că cu această remiză, pentru că 
Dinamo i-a opus un joc gîndit, o 
tactică adecvată; echipa bucureș- 
teană nici n-ar fi avut nimic de 
cîștigat dacă s-ar fi angajat în- 
tr-un joc de uzură cu masivii săi 
parteneri. Ne-am oprit asupra a- 
cestui aspect pentru că atîtoa e- 
chipe de-ale noastre rămîn încă 
datoare la acest capitol, jocul lor 
purtînd, adesea, pecetea hazardu
lui. De fapt, o ideea anume, o ide®

S-« înttaipLat dumltxta» aeeaste la 
Constanța. Arbitrul bu«Jreșt«an V, Mur- 
gășanu, desemnat să conducă la centru 
partida de tineret F.C. Constanța — 
U.T.A. (după «oală.- de arbitraj, progra
mat* la ora 13). a avut neplăcuta sur
priză să conswte, venind la ora 12 la 
stadion, că tntJăhlre* pentru care se de
plasase 250 de km ca să o arbitreze, 
era de fapt In acel moment tn cea de 
a doua parte a desfășurării ei.

Cum s-a ajuns la o asemenea situa
ție ’ Mergind pe filiera faptelor, de la 
originea lor ia aeznodămint, vom pre
ciza de la îneeptit «ă, principala vina 
pentru cele petredute, revine clubului 
de fotbal Constanța. Conducerea aces
tuia a luat, cu de ia sine putere, fără 
o prealabilă aprobate scrisă din partea 
F.R.F., hotărlrea de a modifica progra
mul inițial, al Jocurilor de pe stadionul 
,1 Mai“. devanslnd disputarea meciului 
de tineret F.C. consgsiița — U.T.A. cu

CAMPIONATUL DE
în sprijinul fotbalului Autentic și 
nu al „punctului qu oriice preț" a 
lipsit duminică de pe multe sta
dioane și meciurile au fost urîte 
ca aspect și slabe ca vaUoare teh
nică. Pot oare explitea ce tactică 
de joc au adoptat «Steagul roșu, 
A.S.A. Tg. Mureș, Politehnica Iași 
și chiar învingătoarele F.C. Argeș 
și Jiul ? Partida de la Petroșani a 
fost o mostră de anitifotbal, ca 
și cea de la Reșița, cu recordul 
său de 53 de faulturi. N-au satis
făcut nici întîlnirile Sportul stu
dențesc — C.F.R. Cluj și F.C. Ar
geș — Petrolul (al cărei califica
tiv de „joc plăcut" In loc de „slă
buț" a apărut în cronica noastră 
de ieri, datorită unei greșite re- 
cepționărl telefonice). Au fost ne
cesare minutele aeelea în care 
gazdele au marcat golurile, și re
venirea Petrolului, după ce nu mai 
avea ee pierde, pentru ca specța- 
colul său fie salvat într-o oarecare 
măsură. A dezamăgit. Steagul roșu, 
al cărei bilanț (3 șuturi la poartă 
și nici unul pe spațiu) pare de ne
închipuit, dacă avem în vedere 
că reșjțenji au luat conducerea din 
min. 26 și, deci, problema egalului 
nu se hiai punea decît în condițiile 
reconsiderării jocului ofensiv. Iar 
A.S.A. Tg. Mureș, cu 4 șuturi la 
activ, n-a mai putut reedita ega
lul de la Brașov (0—0), pentru că 
antifotbalul nu poate aduce puncte, 
decît întîmplător. Un singur joc 
a făcut excepție duminică, partida 
de Ia Timișoara, în care fot
baliștii de Ia Politehnica și Steaua 
au oferit un spectacol de o fru
moasă ținută sportivă, luptind e- 
xemplar din primul pînă în ul
timul minut. Și la Timșoara a 
plouat, dar ambiția jucătorilor a 
învins obstacolele neprevăzute.

Nici o victorie în deplasare și 
goluri destul de puține. Clasamen
tul este tot maî încurcat în a doua 

două ore și înlocuindu-1 pe acesta ctf 
un meci de rugby (nu din. campionatul 
republican 1). Surprinde în acest caz 
bizara măsură a clubului constănțean, 
club snecializat de fotbal, de a expedia 
la o oră de disputare nepotrivită, ame
nințată de anonimat, o partidă a unei 
echipe proprii, oferind în schimb onoa
rea w deschiderii?' la o partidă divizio
nară A. unul joc oarecare de rugby î 
Surprinde în același timp șt ușurința cu 
care cei în cauză au estimat eventualele 
dificultăți și neplăceri create arbitrului 
v. Murgășanu, neanunțat la vreme de 
modificările survenite și obligat a lace 
un drum în zadar, ca simplu viligeațu- 
rist ! Ca să nu mai vorbim de faptul 
că meciul de tineret F.C. Constanța — 
U.T.A. a fost, condus de doi tușieri lo
calnici care, cu sau fără, bunăvoință, 
nir au reușit să asigure întîlniril con
dițiile unei normale desfășurări. (M.l.)

ANONIMAT
jumătate a sa și cîteva echipe 
(U.T.A., Petrolul, A.S.A. C.F.R.ț 
Jiul, S.C. Bacău ș.a.) au de pe acum 
probleme deosebite. Bilanțul oas
peților a fost foarte slab și onoa
rea celor 9 echipe ce s-au deplasat 
n-a putut fi salvată decît de ega- 
1 urile obținute de Steaua și Di
namo. ale căror loturi le dau tot 
dreptul să aspire la puncte și în. 
deplasare. Doar cu 5 goluri înscrise, 
oaspeții nu puteau emite meri pre
tenții. deși U.T.A., Sport club și Pe
trolul au fost Ja un pas de fericitul 
punct. Poate că unele dintre echipe 
vor încerca să ne argumenteze nu
mărul mic de goluri înscrise, dîn- 
du-ne ca exemplu fotbalul italian. 
Dar să nu uităm că acolo, calitatea 
jocului prestat este cu totul alta, 
că Rivera și Mazzola vor merge 
din neu la turneul final al campio
natului mondial, după ce n-au pri
mit nici un gol în calificări și au 
știut să cîștige.

într-o etapă aparent calmă, au a- 
bundat, din nou, cartonașele gal
bene : 26 Ia număr, record în ma
terie, cifră alarmantă, care putea fi 
și mai mare dacă unii arbitri nu se 
arătau îngăduitori și cu alți jucă
tori. Pînă cînd vom consemna atîtea 
avertismente, fără ca comisia de 
disciplină să le facă... inventarul 
și să pună piciorul în prag, luî.nd 
măsuri față de cei ce s-au „în
drăgostit" de ... cartonașul galben? 
Arbitrajele, se pare, au fost în 
nota jocurilor. In general, anoni
me, ezitante, îngăduitoare, unele 
chiar indulgente cu gazdele. Dar 
ce să te mai miri de vreme ce 
Bentu, V. Pădureanu, G, Popovici, 
N. Cursaru, Gr. Bîrsan apar tot 
mai rar pe terenurile Diviziei A, 
■chiar și după ce primesc cinci 
stele, în thnp ce de la o etapă la 
alta apar alți și alți arbitri, pen
tru rodare pe... prima scenă a' 
fotbalului nostru.

PE MICUL ECRAN
Meciurile celor două reprezentante 

ale noastre în competițiile europene 
vor fi transmise, în direct, pe miciți 
ecran. Astfel, mîine, de la ora 15, 
vom putea urmări partida Dinamo — 
Atletico Madrid. din cadrul Cupei 
campionilor europeni, iar seara, de la 
ora 20,55, studioul de televiziune va 
efectua transmisia integrală a _ parti
dei de la Lidge, Standard — Univer
sitatea Craiova, contîrjd pentru Clipe. 
U.E.F.A.

După toate probabilitățile, etapa a 
Xl-a a Diviziei A va fi prezentă pe 
micul ecran prin transmiterea unei 
întlinirî ce se anunța interesantă i 
Steaua — F.C. Argeș. în acest caz, 
meciul acesta ar urma să se dispute 
sîmbătă.

REZULTATELE ETAPEI A IX-a A DIVIZIEI C
SERIA I SERIA A 1V-A SERIA A Vil-A SERIA A X-A

Minobradul v. d.
Viet. PTTR. Botoșani
Nieallna Iași
Metalul Badănti
Forests Fălticeni 
Constr. Iași
Minerul Sur» H- - ... , .,

întrerupt in min. 75, la șcprui de 1—0)
Textila Botoșani — Unirea Ta.șt 3-0 (echipa ieșeană a

toaț scoasă din cjunibonatl.
(Corespondenți: V. .

con eseu. j. Ungnt-eanu, D. Crăciun, 
Bolohaiii.

— Unli’ea Iași
— Sportul mun. Suc.
— Cristalul Doioboi
— Avțntul Frasin 
—• asa Olung
— Danubiana Roman
— Const,-, iwtoșani

0—0 ,
0—0 |
3—S (2—8)
3—0 (0—0)
1-1 (1—1)
1—0 (l—0) 

(jocul s-a

Voința Constanța 
Dunărea Tulcea
Fortul Constanța
I.M.U. Medgidia 
Ancora Galați
Arrubium Macin
Chimia Brăila 
Marina Mangalia

— Rapid Fetești
— știința Constanța
— Constr. Tulcea
— Electrica C-ța
— Viitorul Brăilei
— Tehnometal Gl.
— Granitul Babadag
— Cimentul Medgidia

2—2 (1—1)
2—1 (1—0)
5-1 (L—1)
0-0
1— o (0—e)
2- 2 (0—1) 
î—o (i—o) 
/2—o a—o)

Dunăre? Calafat
MEVA Drobeta Tr. Sv.
F.O.B. Balș
Cimentul. Tg. Jiu
A.S. Victoria Craiova 
Steagul roșu Plenița 
Minerul Lupeni 
Metalurgistul Sadu

— C.F.R, Crajova
— Știința Petroșani
— Victoria Călan
— Progresul Sțrehaia
— Energia R ovin ari
— C.I.L. Drobeta Tr. Sv
— petrolul Țicleni
— Metalul Topîeț

2-1 (1-1) 
2-0 (1—0)
3— 0 (2—0)
If—1 (0—0)
1—1 (t—1)
4— 2 (3—1)
1-0 (1—0) 
4—0 (2—0)

Someșul Satu Mare
Victoria Zalău
Voința Cărei
Minerul Băița
C.I.L. Sighetul Mar. 
Rapid Jibou
Bihoreana Marghita 
Topitorul B. Mare

— 'Gloria Baia Mare
—’'Bradul Vișeu
— Măgura Simleul Sil.
— Unirea Zalău
— Oașul Negrești
— Minerul B. Borșa
— Minerul Baia Sprie
— Minerul Suncuiuș

3—0 (2—0)
2—0 (0—0)
2—o (0—0)
1—2 (0—1)
1—0 (1—0)
2— 1 (l—0)
1—1 (O—0)
3- 1 (1^-1)

; Cbiriiuș, T. Uogureanu, V. Dia- 
■ - i-- . Tuclose si U.

(Corespondenți : N. Seu, I. Turșie» S. Nicolae, R*
Avram, V. Ștșfănescu, T. Sop, I. Baltag și I. Clo- 
boaiă).

(Corespondenți : A. Trăistaru, M. Focșan, T. 
reanu, P. Cristea, G. Ștefan, I. Julea, X. Cotescu șt 
C. Anatol).

(Corespondenți: K. zoitan, M. Bonțoiu,. & Herman. 
V. Miclea, V. Miha'li, B. Marcel, A. Vașcalău șl V 
Săs&ranu).

LOTO - PRONOSPORT
CONCURSUL SPECIAL 

PRONOSPORT. DE DUMINICA 
28 OCTOMBRIE 1973

Duminică 28 octombrie 1973, Ad
ministrația de Stat Loto-Prano- 
s mrt organizează un nou concurs 
spațial PRONOSPORT la care se 
atribuie ciștiguri suplimentare în 
valoare de 300.000 lei din fond 
snaeiai din care autoturisme TRA
BANT 601 Și excursii în R.F. GER 
MANIA la Campionatul Mondial 
da Fotbal MLÎNCHEN 1974 cu q 
durată de cea 20 zile. în afara n- 
cestora se mai acordă premii obiș
nuite în bani și premii suplimen
tare în bani.

Pentru a putea participa la a- 
tribuirea premiilor suplimentare, 
buletinul sau biletul respectiv tre
buie să aibă o t<U’ă de participare a- 
chitată de cel puțin 15 lei. Deci, 
pentru a participa și la cîștigurile 
suplimentare cu variante 109»/» (fto 
simple, fie componente ale unei 
variante combinate), pe buletinul 
respectiv trebuie completate mini
mum 5 variante 100%. TOATE 
FORMELE DE JOC FRACȚIONAT 
ÎNDEPLININD' CONDIȚIA DE 
MINIMUM 15 LEI TAXA ACHI
TATĂ, AU DREPT DE PARTICI
PARE LA CÎȘTIGURILE SUPLI
MENTARE. Amănunte în pros
pectele din agenții și în „Progra
mul Loto -Pronosport- de marți 
24. X- 1793.

Tragerea Pronoexpres de mîine 
va fi televizată direct din Studioul 
de Televiziune cu începere de la 
ora 13.05. Astăzi este ULTIMA ZI 
pentru procurarea biletelor 1
PREMIILE TRAGERII PRONOEX
PRES DIN 17 OCTOMBRIE 1973 :
Extragerea I : Categ. 1 : 1 variantă 
100% a 100.000 lai : a 2-a : 1 variantă 
25% a 30.565 lai si 4 variante 10®;® a 
12.226 lei : a 3-a’: 6,70 a 11.861 lei; 
a 4-a: 43.65 a 1.821 lei: a 5-a: 72,80 
a 1092 lei a 6-a : 3.208,15 a 40 lei, 

REPORT CATEGORIA 1: 733 370 lei. 
Extragerea a ILa* Categ. A : 1 va

riantă 10% a 100.000 lei ; B : 7,25 a 
11.022 lei ; C : 45,70 a 1.749 lei : D : 
2.283,85 a 60 lei ; E : 102,75 a 200 lei : 
F ; 2.656,15 a 40 lei

REPORT CATEGORIA A : 12,194 lei.
Premiul de categoria 1 de 100.000 

lei jucat pe o variantă 100% a reve
ni1 participantei CONDREA ATU- 
DURE VALERIA din Bacău, iar pre
miul de 100.00'* jei de la categoria A, 
jucat pe o variantă 10% a revenit 
participantului DGBRESCU NICO- 
LAE din Băile Uerculane,

1. Textila Botoșani 3 5 3 1 13— 8 13
a. Unirea Ia»l 9 5 3 1 8— 3 13
3. Foresta Fălticeni 9 5 2 2 13— 7 12
4. Danubiana Roman 9 4 2 3 19— 8 10
5. A.S.A. Cîmpulung 9 4 2 3 19— 9 10
6. Constructorul Botoșani 8 5 0 3 14— 9 10
7. rjetalul Kădăutt 9 4 2 3 17—13 10
8. cristalul pqrehol 9 4 1 4 13—12 9
». Sportul muncitoresc Suceava 9 3 3 3 10— 8 9

19. Artntui Frasin 9 4 1 4 15—16 9
ll. Constructorul Iași 9 4 1 4 8—10 9
i». pipeful Qui'a Humorului 8 4 0 4 12— 8 8
ja. Nieuiiria lași » 3 2 4 13—14 8
i,. Mintjbradui vatra Dornei 9 2 2 5 8—15 6
1». Victoria PTTR Rotoijant 9 2 1 6 9—24 5
Ui, Universitatea Iași 9 9 1 8 1—35 1

Etapa viitoare — 23 octombrie : cristalul Dorohoi — Tex
tila Botoșani, Unirea Iași — Metalul Rădăuți. Minobradul 
Vatra Ilorrtei — Victoria PȚTR Botoșani, Danubiana Roman 
— Nicotină țașl. Sportul munpitoresc Sucjava — ț’oresta 
Fălticeni, Constructorul Hoto»#ni — Constructorul lași, 
A.S.A. Ciinptilung — Minerul Goi» Humorului, Avîntul tra- 
șln stă.

SERIA A ll-A

U.R.A, Tecuci
l.Kiaa Bacău
Min. Coinăneșli
Hușana Huși
TfOtușul Gli. Gh.-DeJ 
Forestu Gugeșli 
i.oeoniotjva Adjijd 
Textila Buhuși

— constr. Gh. Gh.-Dej
— QltU* Tg. Ocna
— Cimentul Bieaz
— Huimentul Bițiad
— Bradul Roznpv
— Paionul Săvinești
— Energia Gh. qh.-Dej
— Ctmstr. Vaslui

3—1 (1—0)
3—0 (1—0)
3—2 (3r-l)
2—2 (9—0)
2-2 (0-1) 
0-0
0—0
2—9 (2—0)

(Corespondenți : V. noruș, V Stoiapoviei. i. Biraan, 
G. aulhac, Citi. Gorun, c Stoian, Al. si.-bu și I. 
Vierii) •

1. Trptușul Glț. Dej
2. Minerul Comăneșți
3. Helonul Sâvineșt:
4. Eetea Bacău
s. Energia Gh. Dej
6. Textila BubMși
T, U.S.A. Tecuci
B. C'onsțruetorul Gb. Dej
9. Hușana Huși

10. Foresta Cugești
11. Cimentul BicM
12. Rulmentul Birlad
13. Qituz Tg. Ocna
14. Constructorul Vaslui 
1». Loeomotiva Adjud
18. Bradul Rotam

9 4 4 1 13— 5 12
fi 5 2 2 12—13 12
9 3 5 1 19—, 7 n
9 4 3 2 13— 8 ii
9 4 3 2 8— 7 ii
fi 4 2 3 16- 6 10
ii 5 0 4 16—12 19
9 i 2 3 10— 7 10
y 4 1 4 13—12 il
9 3 2 4 12— 8 8
9 2 4 3 7— 9 8
9 2 4 3 6—10 8
9 3 0 6 8—13 6
9 2 2 5 ?ri-vl7 6
9 2 2 5 6—16 6
9 2 2 5 10—21 6

Etapa viitoare i constructorul vașiui — cetea Bacju. 
Raionul Săvipeșt) — Hușana Huși. Brgdttl Boznov — Con
structorul Gh. Gheorghiu-Dej. Locomotiva Adjud — Cimen
tul Bicaz, Foresta Gugești — Textila Buhuși. Oituz Tg. Ocna 
— U R.A. Teeuoi. Rulmentul Birlad — Trotușul Gh. Gheor- 
ghiu-De;. Energia Gh. Gheorgbju-DeJ — Minerul comănegtl.

SERIA A III-A
Poptul Brăila
Chimia Buzău
Vlcioriă Florești
Petrolul Berea
Petrolistul Boldești
Olimpia Rm. Sărat
Luceafărul Focșani
I.R.A. Cîmpina

— Prahova Ploiești
— Carpați Sinaia
— Unirea Focșani
— Avîntul Mîneeiu
— Poiana Cîmpina
— Comerțul Brăila
— Carpați Nehoiul
— Chimia Brazi

1-0 (1-0)
2- 1 (2-D
1—2 (1—0 )
1—0 (0—0)
1—0 (1—0)
3— 2 (0—0)
2—1 (1—0)
1—0 (Q—0)

(Corespondenți : D. CrisLiehe, p. Soare, N. Coma»,
M Irhnia. N. Dincă, T. Budescu, V. Manoliu și E-
Stroe).

1. I.R.A. CîmplUtt
2. Poiana Cîmpina
3. Chimia Huxău
4. Unirea Focșani
5. Olimpia Rm. Sărat
6. Petrolul Berea
7. Chimia Brazi
8. Izuceafărul Focșani
9. Petrolistul Boldești

10. Carpați Sinaia
11. Prahova Ploiești
12. Avîntul Măneciu
13. Portul Brăila
14. Victoria Floreștl
15. Comerțul Brăila
16. Carpați Nehoiul

9 5 3 1 12— 4 13
9 4 4 1 21— 8 12
9 5 2 2 15— 8 12
9 4 4 1 17—10 12
9 4 3 2 14—10 ÎL
9 5 1 3 13—16 11
9 4 2 3 11— 7 10
9 4 2 3 20—17 10
9 4 2 3 11— 9 11
9 4 1 4 16—15 9
9 4 0 5 13—12 8
9 3 1 5 6—’5 7
9 2 2 5 6—10 6
9 3 0 6 10—18 6
9 2 1 6 9—20 5
9 0 2 7 9—24 2

R ’hrifă. redactata de
LOTO-I’HONOSrORT

Etapa viițoars : Unirea Focșani — Chimia Buzău, Olimpia 
Rm- Sărat — Luceafărul Focșani, Petrolul Berea — petro
listul Boldești, Carpați Sinaia •— I.R.A. Cîmpina. Comerțul 
Brăila — Victoria Floresti, Carpați Nehoiul — Chimia Brazi, 
Poiana Cîmpina — Prahova Ploiești, Avîntul Mîneciu — P°r“ 
tul Brăiia.

1. Marina Mangalia
2. Portul Constanța
3. Chimia Brăila
4. Viitorul Brăila
5. Ancoră Galați
6. Electrica Constanța
7. Dunărea Tulcea
8. I.M.U. Medgidia
9. Rapid Fetești

10. Cimentul Medgidia
11. Granitul Babadag
12. Voința Constanța
13. Constructorul Tțțlpea.
Î4,. Știința Constanța
15. Tehnometal Galați
16. Arrubium Macin

9 6 3 0 11— 2 15
9 7 0 2 25- 11 14
9 6 1 2 13— 5 13
9 5 2 2 19—■ 8 12
9 4 4 1 12—• 5 12
9 4 4 1 14— 10 12
a 4 3 2 11— 6 11
9 4 1 4 13- 11 9
9 3 3 3 14--14 9
9 3 1 5 11-■10 7
9 3 1 5 13--15 7
9 1 4 4 . 9—-18 6
9 2 2 5 9—-21 6
9 2 1 6 14— 15 5
9 1 2 6 6--20 4
9 0 2 7 3--29 2

1. Dunărea Calafat
2. Cimentul Tg. Jiu
3. Steagul roșu Plenița
4. MEVA Drobeta Tr. Sev.
5. Energia Rovinari
6. Victoria Călan
7. Minerul Lupeni
8. C.F.R. Craiova
îh F.O.B. Baiș

10. Metalul Topleț
11. Progresul Sțrehaia
12. C.I.L. Drobeta Tr. Sev.
13. Metalurgistul Sadu
14. A.S. Victoria Craiova
15. Știința Petroșani
16. Petrolul Tieleni

9 6 0 3 11— 6 12
9 4 3 2 15— 6 11
9 5 1 3 17—12 11
9 5 1 3 8- 5 11
9 4 3 2 14—11 11
9 5 1 3 13—11 11
9 5 1 3 12—11 11
9 4 2 3 13—16 10
9 4 1 4 11— 9 s
9 4 1 4 17—17 V
•9 4 1 4 19—14 9
9 3 2 4 11—14 8
9 2 3 4 10—13 7
9 2 2 5 9—i 3 6
9 2 0 7 11—15 4
9 2 0 7 7—16 4

1. Someșul Satu Mare
2. Minerul Baia Sprie

9
9

6
5

I
3

2
1

19— 7
10— 2

i:

3. Unirea Zalău 9 5 3 1 9— 3 î:
4. Bihoreana Marghita 9 5 2 2 24— 9 1:
5. C.I.L. Sighetu Marmațieî 9 5 2 2 16—13 1:
6. Minerul Baia Borșa 9 4 1 4 14—10
7. Gloria Baia Mare 9 3 3 3 12—11
8. Oașul Negrești 9 3 2 4 15—14

9—10. Topitorul Baia Mare 9 3 9 4 12—13
Voința Cărei 9 3 2 4 13—14

11, Măgura Simleul Silvaniei 9 3 2 4 9-15
12. Bradul Vișeu 9 3 1 5 11—15

13—14. Minerul Suncuiuș 9 2 2 5 11—19
Rapid Jibou 9 2 2 5 10—18

15. Minerul Băița 9 2 2 5 7—17
16. Victoria Zalău 9 2 2 5 11—24

Etapa viitoare ; Viitorul Brăila — I.M.U. Medgidia. Con
structorul Tulcea — Chimia Brăila. Electrica Constanța — 
Ancora Galați. Tehnometal Galați — Dunărea Tulcea, Ci
mentul Medgidia — Granitul Babad.ag- Hapid Fetești — Por
tul Constanța, Știința Constanța — Marina Mangalia, Arru
bium Macin — Voința Constanța,

SERIA A V-A
I.O.R. București 
Șoimii TAROM Buc. 
Argeșul Mihăiiești 
Flacăra roșie Buc. 
Tehnometal București 
Dinamo Slobozia. 
Electronica București 
Unirea Tricolor Buc.

— Sirena București
— ’Laromet București 
•rtri. T.M. București
— Voința București
— Sportul Ciorogirla
— Olimpia Gitțrgiu
— Triumf București
— Azotul Slobozia

2-1 (2-1)
3—Q (2—0)
1— 4 (1—2)
1—0 (0—0)
2— 0 (1—0)
1—2 (0—1)
0-1 (0—0)
1—1 (0—1)

(Corespondenți : o. Guțu, N. ToKacek, I. Mărcuș, 
C. loader, N. Stoean, i. Matei* D. Daniei și T. DU- 
conescu).

1. Triumf București 9 $ 2 1 16— 7 14
2. Flacăra roșie București 9 5 3 1 13—. 9 13
3. T.M. București 9 3 6 0 10— 3 12
4. Voința București 9 4 3 8 21- 7 11
5. Sirena București 9 5 1 3 19—10 11
6. Tehnometal București 9 3 5 1 13—10 U
7. I.Q.R. București 9 3 4 2 12—12 10
8. Electronica București 9 4 1 4 9— 9 9
9. Laromet București 9 3 3 3 12—13 9

10. Olimpici Giurgiu * 9 3 2 4 16—13 8
il. Șoimii TAROM București 9 4 0 5 16—13 8
12. Unirea Tricolor București 9 1 5 3 14—12 7
13. Azotul Slobozia 9 2 3 4 12—21 7
14. Dinamo Slobozia 9 2 2 5 9—20 6
15. Argeșul Mihăiiești 9 3 0 6 12—27 6
16. Sportul Cioțogîrla 9 Q 2 7 8—24 2

Etapa viitoare : Azotul Slobozia Șoimii TAROM Bucu-
rești, Sportul Ciorogirla — Olimpia Giurgiu, Sirena Bucu
rești — Voința București, Laromet București — Argeșul Mi- 
hăiIești, 1-0.R. București — Dinamo Slobozia, Triumf Bucu
rești — Flacăra roșie București. T.M. București — Unirea 
Tricolor București, Electronica București — Tehnometal 
București.

SERIA A VI-A
Prog, Corabia 
Petrolul Tirgoviște 
Cetatea Tr. Măg. 
Unirea Drăgășani 
ARO C-lung Muscel 
ROVA R. de Vede 
Cimentul Fieni 
Textiiistul Pitești

— Dacia Pitești
— Chimia Tr. Mag.
— Recolta Stoic ânești
— petrolul Videle
— Chimia Găeșți
— Răsăritul Caracal
— Vulturii C-lung Muscel
— Automatica Alex.

1—1

1—0
3—1
1-1
1-2
2—2
0—0

(1-0)
(1-1)
(1-0)
(0—1)
(1-1)
(0-0)
(2-0)

(Corespondenți : N. Ghețoiu, M. Avanu, D, Gruia,
FI. Denghel, I). Rădulescu, T- Neguleitu, V. Frățilă 
I. Săceanu),

1. Automatica Alexandria
2. Răsăritul Caracal
3. Cetatea Tr. Măgurele
4. Progresul Corabia
5. Petrolul Țiigbviște
6. ROVA Roșiori
7. Vulturii Cîmpulung
8. Chimia Tr. Măgurele
9. Chimia Găești

10. Dacia Pitești
11. Textiiistul Pitești
12. Cimentul Fieni
13. ARO Cîmpulung
14. Recolta Sțoicănești
15. Unirea Drăgășani
16. Petrolul Videle

9 5 3 1 11— 5 13
9 5 3 1 14— 6 13
9 4 4 1 9— 9 12
9 5 1 3 20— 8 îl
9 4 3 2 Î0— 9 11
9 5 0 4 16- 9 ie
9 4 2 3 10— 9 10
9 3 3 3 11—10 9
9 3 3 3 10—11 9
9 2 4 3 14—13 8
9 3 2 4 10—11 8
9 3 2 4 11—16 8
9 2 2 5 11—16 6
9 2 2 5 12—20 6
9 1 4 4 7—18 6
9 1 2 6 6—15 4

Etapa viitoare : Automatica Alexandria — ARO Cîmpu- 
lung, Petrolul Videle — Cetatea Tr. Măgurele. Dacia Pitești 
— Cimentul Fieni, Chimia Găești — Răsăritul Caracal, 
Chimia Tr. Măgurele — Unirea Drăgășani, Progresul Cora
bia — Petrolul Tîrgoviște, Recolta Stoicănești — Textiiistul 
Pitești, Vulturii Cîmpulung — ROVA Roșiori.

Etapa viitoare : MSVA Drobeta Tr. Severin —r A.S. Vic
toria Craiova. Petrolul Vicleni — Energia Rovin^ri, Progre
sul Sțrehaia — Minerul Lupeni, Știința Petroșani — C.I.L. 
Drobeta Tr, Severin, C.F.R. Craiova — F.O.B. B.alș, Meta
lurgistul Sadu — Cimentul Tg. Jiu. Victoria Călan — Metalul 
Topleț, Steagul roșu Pleniț© — Dunărea Calafat.

SERIA A VIII-A

Etapa viitoare : Minerul Baia Sprie — Oașul Negrești 
Rapid Jibou — Topitorul Bala Mare, Gloria Baia Mare - 
Minerul Borșa. Someșul Satu Mare — C.I.L. Sighet. Măgur: 
Sinileu — Victoria Zalău, Unirea Zalău — Bihoreana Mar 
ghita, Minerul Suncuiuș — MlSerul Băița, Bradul Vișeu - 
Voința Cărei.

SERIA A Xl-A
C.F.R. Caransebeș
Minerul Telțuc
C.F.R. Siberia
A.S. Bocșa
Electromotor Timișoara
Gloria Arad
Metalul Oțelu Roșu
Minerul Ghelar

— Unirea Toipnatlc
— Furnirul Deta
— Dacia Orăștie
— Constr. Ai’^d
— Unirea Sînnicolaul M
— Min. Moldova Nouă
— Strungul Arad
— Progresul Timiș.

G—1 (G—1) 
U—0 (3—0) 
2-1 (1-1)
3- 4 (2—2) 
0—2 (G—1) 
fi—l (0—0) 
2—0 (2—0)
4- 1 (3-1)

Chimica Tirnăveni
Avîntul Reghin
Foresta Bistrița 
Viitorul Gheorghieni 
Mureșul Taplița 
Unirea Sf. Gh.
Minerul Rodna
Unirea CFisturu Sec.

— Forestierul Tg. Sec.
— Oltul Sf. Gh.
— Viitorul Tg: Mureș
— Lacul Ursu Sovată
— Minerul Bălan
— Carpați Covasna
— Hebe Sîngeorz Băi
— A.S. Miercurea Ciuo.

4-1 (2-1
2—1 (0—0
0—0
3—1 (2—(I
1—1 (1—1
1-0 (0—0
2—0 (2—0
1—2 (1—1

(Corespondenți ; M. Muțașcu, i. VVuU.șl^vț M* AJdU- 
teanu, T. Țăranu, St. Marton, l. Ștefan, R. Zeno și 
FI. Oprița)«

(Corespondenți : I. Ducan, C. Tinea, I. Toma, C'J 
Malnasi, V. Coșarcă, Gh. Briotă, Gh. Balint si \ 
Lorintzi).

1. Minerul Moldova Nouă
2. Minerul Ghelar
3. C.F.R. Sirneria
4. Minerul Teîiuc

*5. Progresul Timișoara
6. Unirea Sînnicolaul Mare
7. Metalul Oțelu Roșu

8—9. Unirea Tomnatic
A.S. Bocșa

10. Furnirul Deta
11. Electromotor Timișoara
12. Dacia Orăștie
13. C.F.R. Caransebeș
14. Conștruețorul Arad
15. Strungul Arad
16. Gloria Arad

9 6 1 2 19— 7 13
9 5 2 18—10 X2
9 4 2 3 17— 9 10
9 4 1 4 21— 9 9
9 4 1 4 17—14 9
9 4 1 4 18—18 9
9 4 1 4 15—16 9
9 4 1 4 8—12 9
9 4 1 4 10—14 9
9 4 1 4 6—22 9
9 3 2 4 14—10 8
9 4 0 S 11—1.1 8
9 3 2 4 «— 8 8
9 3 2 .4 12-18 8
9 3 i s 16—16 \7
9 3 1 5 9—17 7

1. Chimica Tirnăveni
2. Oltul Sf. Gheorghe

3— 4. Avîntul Reghin 
Viitorul Gheorghieni

5. A.S. Miercyrea Ciuc
6. Forestierul Tg. Secuiesc
7. Viitorul Tg. Mureș
8. Carpați Covasna
9. Unirea Sf. Gheorghe

10. Minerul Bălan
11—12. Unirea Cristur 

Minerul Rodua
13. Lacul Ursu Sovata
14. Mureșul Toplița
15. Foresta Bistrița
16. Hcbe Sîngeorz Băl

9 7 2 0 23— 7
9 6 2 1 22— 8
9 5 2 2 15— 9
9 5 2 2 18—12
9 5 1 3 14— 8
9 5 0 4 17—11
9 4 2 3 15—17
9 3 2 4 - 9—11
9 3 1 5 13—11
9 3 1 5 9— 9
9 3 1 5 12—15
9 3 1 5 17—20
9 3 1 5 12—17
9 2 3 4 10—21
9 1 3 5 10—18
9 2 0 7 6—28

Etapa viitoare ‘ Dacia Orăștie — Electromotor Timișoara, 
Constructorul Arad — Metalul Oțelu Roșu, progresul Timi
șoara — Minerul Teliue, Strungul Arad — Furnirul Dșta- 
A.S. Bocșa — Minerul Moldova Nouă, C.F.R. Caransebeș — 
C.F.R. Sirneria. Unirea Sînnicolaul Mare — Minerul Ghelar. 
Unirea Tomnatic — Gloria Arad.

Etapa viitoare : Hebe Sîngeorz Băi — Forestti Bistriț; 
Viitorul Tg. Mureș — viitorul Gheorghieni, Forestierul Ți 
Secuiesc — Unirea Cristur, Unirea Sf. Gheorghe — Mineri 
Rodna, Carpați Covasna — Oltul Sf. Gheorghe, Chimic 
Tirnăveni — Mureșul Toplița. A.S. Miercurea Ciuc — Lact 
Ursu Sovata, Avîntul Reghin — Minerul Bălan.

SERIA A IX-A SERIA A Xll-A
Dermata Cluj 
Soda Ocna Mureș 
Someșul Beclean 
Metalul Ai.ud 
Minaur Zlatna 
Aurul Brad 
Unirea Dej 
Unirea Alba lulia

— Arieșul Cimpia Ti
— Minerul Bihor
— Constr. Alba lulia
— Crișană Sebiș
— Cimentul Turda
— CJ.L. Gherla
— Tehnofrig Cjuj
— Recolta Salonta

2—0 (Q—0)
9—2 (3—0)
2— 2 (0-fl)
3— 0 (2—0)
1—0 (0—0)
4— 1 (2—0)
2—0 (1—0)

nu s-a disputat

Chimia Victoria 
C.S.U. Brașov 
Carpați Mîrșa 
Textila Cisnădie 
U.P.A. Sibiu 
Oltul Rm. Vîlcea

— I.C.I.M. Brașov
— Precizia Săcele
— Vitrometan Mediaș
— C.I.L. Blaj
— Textila Sebeș
— Lotrul Brezoi

Zărnesti
Rm. V

Metalul Copșa Mică — Torpedo 
C.F.R. Sighișoara x — Hidroenergia

1—0 (0—
4—0 (3—1
4—0 (2—1
2—0 (0—1
0—0
2—0 (1—1
1—0 (0—1
4—0 (2—i

(Corespondenți : E. Fehervari, A. Verdeș. G. Pla
ton, 1. soniogyi, N. Răișun, M. Susan, T. Prodan și 
I. Filipescu).

(Corespondenți : Gh. Matei, C. Diaconescu. V. He 
ciug, I. Andrei, T. Maniu, P. Giornoiu, ai, Faliciu 
I. Turjan).

1. Metalul Aiud
2. Unirea Dej
3. Cimentul Turda
4. Soda Ocna Mureș
5. Atțrul Brad
6. Dermata Cluj
7. Crișana Sebiș
8. Minaur Zlfttna
9. Recolta Salonta

10. Constructorul Alba lulia
11. C.I.L. Gherla
12. Minorul Bihor
13. Arieșul Cîmpia Turzii
14. Someșul Beclean
15. Tetmofrig Cluj
16. Unirea Alba lulia

9 5 2 2 19— 5 i‘4
9 6 0 3 21—11 12
9 5 1 3 11—10 1.1
9 4 2 3 19—11 10
9 5 0 4 21—15 10
9 4 2 3 12- 8 10
9 3 4 2 10— 8 10
9 4 1 4 9— 8 u
8 4 1 3 7— 6 9
9 g 2 4 10—14 8
9 4 0 5 17—2^ 8
9 3 2 4 9—19 8
9 3 1 5 8-15 7
9 2 3 4 10—17 7
9 3 0 6 11—17 6
8 2 1 5 8—16 5

1. C.S.U. Brașov
2. Metalul Copșa Mică
3. C.F.R. Sighișoara
4. Chimia Or. Victoria
5. Textila Cisnădie
6. C.I.L. Blaj
7. Textila Sebeș

8—9. U.P.A. Sibiu 
Hidroenergia Rm. Vîlcea

10. I.C.I.M. Brașov
11. Torpedo Zărnești
12. Lotrul Brezoi
13. Oltul Rm. Vîlcea
14. Carpați Mîrșa
15. Precizia Săcele
16. Vitrometan Mediaș

9 6 0 3 16— 8
9 5 2 2 11-- 7
9 5 1 3 12- 8
9 4 3 2 9—■ 6
9 5 0 • 4 11- -11
9 4 1 4 10— 8
9 4 1 4 12-■11
9 3 3 3 6—■10
9 3 3 3 3—■ 7
9 3 2 4 9— 7
9 3 2 4 7— 6
9 4 0 5 5— 7
9 3 l 5 8— 9
9 2 3 4 12— 14
9 3 1 5 6— 11
9 3 1 5 7— 14

Etapa viitoare : Crișana Sebiș — C I.L. Gherla. Unirea 
Dej — Someșul Beclean. Minaur Zlatna — Unirea Alba lulia, 
Aurul Brad — Recolta Salonta, Miperul Bihor -- Dermata 
Cluj. Constructorul Alba lulia — Soda Gena Mureș, Țehno- 
frig Cluj — Metalul Aiud, Cimentul Turda — Arieșul Cîmpia 
Turzii.

Etapa viitoare : Precizia Săcele — Metalul Copsn Mic 
Carpați Mîrșa — Lotrul Brezoi, Hidroenergia Rm. Vîlcea 
C.S.U. Brașov. I C.T.M Brașov — Textila Sebeș, Torper 
Zărnești — Chimia victoria. Vitrometan Med’as — C F R S 
ghișoara. C.I.L. Blaj — Oltul Rm. Vîlcea. U.P.A. Sibiu ■ 
Textila Cisnădie.



7 recorduri naționale și douâ victorii categorice (8-1) cu

R.S.S. Bielorusă și Italia In „triunghiularul" de la Ploiești

de 
de 
la

ÎNAINTEA PARTIDEI DE RUGBY R. F. GERMANIA ROMÂNIA

„CUPA ELIBERĂRII BELGRADULUI" LA VOLEI

ECHIPELE STEAUA (m) Șl FARUL (f), 
AU CÎȘTIGAT TROFEELE

Victoriile categorice realizate 
echipa noastră reprezentativă 
haltere în triunghiularul" de 
Ploiești, dar îndeosebi cele 7 re
corduri naționale reușite de repre
zentanții noștri cu acest prilej con
stituie succese indiscutabile. Fi
rește, nu vom insista asupra sco
rurilor înregistrata (8—1 cu Italia 
Si 8—1 cu R.S.S. Bielorusă), pen- 
;tru că valoarea adversarilor noștri 
Jiu s-a ridicat la nivelul așteptări
lor : selecționata Italiei a deplasat 
pun lot din care au lipsit trei titu- 
,lari (dar și în cazul cînd aceștia ar 
;fi fost prezenți, victoria pe echipe 
jne-ar fi revenit), iar R.S.S. Bielo- 
,rusă a prezentat o echipă foarte 
iînără, cu o insuficientă experiență 
.și maturitate de concurs. Ne vom 
'opri însă asupra unor recorduri o- 
norante, pentru că, așa cum remar
cam înaintea acestei reuniuni, cel 
mai mult contează comportările in
dividuale ale reprezentanților țării 
noastre.

i Apropiindu-ne de Balcaniada1 de 
3a Atena, putem spune că în pre- 
>zent, deși ne mai desparte o lună 
pînă la acest eveniment, pregătirea.

tegoria grea; la „total" el a de
pășit cu 10 kg vechiul record, rea
lizînd 340 kg (este și cea mai bună 
performanță din țară) ; a

1 '
„smuls"

AUREL MIUȚ

0 ÎNTILNIRE AȘTEPTATĂ CU DEOSEBIT INTERES
DE PUBLICUL UIN HEIDELBERG"

SPIRIDON HERGHELEGIU
^halterofililor din lotul național este 
Ibună. Este meritul unor antrenorii 
'care depun mult entuziasm în ac
tivitatea lor, în frunte cu Ștefan 
Fetrescu, Gh. Mănăilescu, Lisias 
lonescu și Tiberiu Roman. Cine 
sînt autorii celor 7 recorduri și ce 
Ivalori reprezintă aceste perfor- 
£tnanțe ?
ț Din capul locului trebuie să men
ționăm comportarea, excelentă a 
Mui Spiridon Herghelegiu (C.S.M. 
Cluj) — antrenor T. Roman, care 
s-a întrecut pe sine în acest con
curs. Sportivul clujean, trecut deja 
•de prima tinerețe (are acum 32 de 
ani) a dovedit totuși o mare pu
tere de luptă și voință, spulberfnd 
cele trei recorduri naționale la ca-

■a

LUPTĂ STRlNSĂ
IN „INTERZONALUL

FEMININ DE ȘAH
MADRID, 22 

neul interzonal 
continuat în 
Caile Galdana 
la Minorca) cu disputarea partide
lor din runda a 15-a. Cu mult suc
ces au evoluat în această rundă 
jjucătoarele sovietice : Zatulovskaia 
a cîștigat la Jovanovici, Aleksandria 
'ia Lazarevici și Konopleva la 
Baumstark, iar Șui și Kozlovskaia 
au întrerupt în poziții favorabile 
partidele cu Cardosso și, respectiv, 
Jivkovici. S-au întrerupt, de aseme
nea, partidele Nicolau—Levitina și 
Karakas—Ferrer. Partidele Polihro- 
niade—Veroczi și Hartston—Don
nelly s-au încheiat remiză.

Cu patru runde înainte de înche
ierea turneului, situația în clasa
ment se prezintă astfel : 1—2. Nana 
Aleksandria (URSS) și Jana 
ston (Anglia) — 10 puncte ; 
Aexandra Nicolau (România) 
p și o partidă întreruptă ; 4. 
taa Zatulovskaia (URSS) — 9*/j p ; 
;5—6. Marta Șui și Natalia Kono- 
îpleva (ambele URSS) — 9 p (1) ; 7. 
^Valentina Kozlovskaia (URSS) — 
BVs p (1) ; 8—9. Elisabeta Polihro- 
fniade (România) și Suzana Veroczi 
J(Ungaria) — 8V2 p ; 10. Irina Levi
tina (URSS) — 8 p (2) ; 11. Milun- 

Lazarevici (Iugoslavia) — 8 p 
1(1) : 12. Katia Jovanovici (Iugo
slavia) 7Vi p ; 13. Gertrude
teaumstark (România) — 7 p ;
HL4. Jivkovici (Iugoslavia) — 
sB'/a p (2) ; 15. Eva Karakas (Unga- 
Ha) — 5 p (2) ; 16. Ferrer (Spania) 
j— 5 p (1) ; 17. Ruth Cardosso (Bra
silia) — 3‘7s p (2) ; 18. E. Maddern 
^Australia) — 2 p (2) ; 19. Aronson 
SS.U.A.) — 2 p (1) ; 20. Donnelly 
(S.U.A.) — l'A p.
r_______________

(Agerpres). — Tur- 
femini n de șah a 

stațiunea maritimă 
de Ferrerias (Insu-

Hart-
3. A- 

— 97» 
Tatia-

145 kg (cu 2,5 kg peste v.r.) și în 
fine a aruncat 195 kg (tot cu 2,5 
kg peste v.r.). în plus, în această 
mare luptă pentru rezultate de va
loare, el a mai realizat o prețioasă 
victorie asupra italianului Vezzani, 
clasat pe locul V la recentele „mon
diale" de la Havana. „Dar, ascen
siunea Iui Herghelegiu este departe 
de a se încheia" -— ne spunea an
trenorul său T. Roman. De fapt, 
cele 12 recorduri realizate în acest 
an sînt o dovadă a formei sale, a 
posibilităților lui evidente.

Marian Grigoraș (Petrolul Ploiești)
— antrenor N. Bărbulescu, se poate
mîndri cu doborîrea celui mai vechi 
record național: 110 kg la „smuls" 
(v.r. 107,5 kg — F. Balaș din
1962 !).

Gh. Mîinea — în ascendență — 
a corectat alte două recorduri re
publicane la categoria mijlocie:
167.5 kg la „aruncat" și 302,5 kg 
la „total" întrecînd cu cite 2,5 kg 
vechile recorduri.

Așa cum am mai arătat, „triun
ghiularul" a constituit ultima se
lecție a reprezentanților noștri îna
inte de Balcaniada de la Atena. 
Dacă absența lui Ion Hortopan a 
fost justificată, determinată de ne
cesitatea unei pauze de recuperare
— el rămînînd titularul categoriei 
muscă, la celelalte categorii au a- 
vut loc întreceri pasionante pentru 
obținerea unui loc în echipa națio
nală. Marian Grigoraș rămîne titu
lar la cat. pană, după victoriile 
asupra lui V. Rusu (Steaua) — ieșit 
din concurs la „aruncat", după ce 
ratase 140 kg și asupra lui V. Da
niel (C.S.M. Cluj) care a totalizat
237.5 kg (păcat că tentativa sa la
143.5 kg — record european, a e- 
șuat de puțin). Ba „Semimijlocie", 
C. Dumitru (Steaua) rămîne titu
lar, după victoria repurtată asupra 
lui Gh. Bercea (Ș.N. Constanța) a- 
cesta din urmă consolidîndu-se cu 
un nou record al țării la „aruncat"
— 162,5 kg. în fine, un alt erou 
al reuniunii a fost Aurel Miuț (Ra
pid). Obținînd 277,5 kg, față de
272.5 kg cit realizase Balaș, A. Miuț 
devine astfel titular al reprezen
tativei noastre la Balcaniadă. Vic
toria realizată de A. Miuț, cit și 
rezultatul său oferă perspectiva de
pășirii actualului record al țării 
(282,5 kg) deținut de F. Balaș.

Ion OCHSENFELD

• SCURT INTERVIU CU H. BEHRING, SECRETAR GENERAL AL FEDERAȚIEI DE SPECIALITATE DIN
Echipa de rugby a României va 

întîlni, după cum se știe, sîmbăta 
viitoare, la Heidelberg, reprezenta
tiva (R.F. Germania, intr-un im
portant test înaintea confruntării 
anuale cu formația Franței, din 
„Cupa Națiunilor F.I.R.A.". Dacă 
luăm ca puncte de referință parti
dele din ultimii ani dintre cele 
două garnituri, se poate constata 
că sportivii noștri au obținut cinci 
victorii (1958 — Bruxelles 9—0; 
1964 — București 19,—3; 1965 — 
Hanovra 9—8; 1967 — București 
27—5 ; 1969 — Hanovra 6—3), fiind 
surprinzător, învinși anul trecut la 
București cu 11—10. Iată, deci, ar
gumente de ordin statistic ce in
dică drept favorit XV-lea român, 
dar care lasă să se întrevadă că 
rugbyștii vest-germani au marcat 
un evident salt câlltativ, așa incit 
la Heidelberg se anunță un meci 
echilibrat. Dacă despre echipa Ro
mâniei se cunosc suficiente amă
nunte, nu tot astfel stau lucrurile 
și în ceea ce-i privește pe adver
sarii de sîmbătă. De aceea, dm 
considerat util să solicităm, în ca
drul unei convorbiri telefonice, un 
scurt interviu secretarului general 
al federației de specialitate din 
R.F. Germania, H. Behring, care a 
răspuns cu amabilitate la întrebă
rile noastre ;

— După cite sîntem informați, 
reprezentativa de rugby a țării 
dumneavoastră nu a susținut nici 
o partidă oficială în acest an. Cum 
s-au desfășurat, totuși, pregătirile?

— Pentru meciul cu echipa Ro
mâniei rugbyștii noștri se pregă
tesc cit multă atenție și, chiar da-

că nu au avut în calendar nici o 
întilnire oficială, ei au susținut cî- 
teva meciuri amicale, menite să 
asigure omogenitate formației și o 
sporire a capacității ofensive. Au 
jucat cu o reprezentativă a Arma
tei britanice două partide, iar re
cent, tot lâ Heidelberg, cu Selec
ționata de Nord, realizînd un scor 
egal: 6—6.

— Ce ne puteți spune despre e- 
chipa ce va fi utilizată la 27 oc
tombrie ?

— Nu pot da prea multe amă
nunte, deoarece formația de bază 
va fi alcățuită abia după ultimele 
antrenamente de miercuri. Oricum, 
din lotul deplasat anul trecut la 
București au mai rămas doar zece 
jucători, cei mai buni fiind Ficli- 
terer, de la H.R.K. Heidelberg, și 
Grober, care a activat la Vichy.

— Oferiți-ne, vă rugăm, cîteva 
informații de ordin organizatoric.

— Meciul de la 27 octombrie se 
va desfășura pe stadionul •Univer
sității din Heidelberg, începînd de 
la ora 15 (ora locală) și va fi con
dus de arbitrul englez Fenn.

— De ce ați ales ca loc de dis
putare a acestei partide orașul Hei
delberg ?

— Din două motive : în primul 
rînd pentru că acest oraș este un 
centru rugbystic cu o veche tra
diție ; apoi, pentru a da o nouă 
satisfacție numeroșilor suporteri ai 
sportului cu balonul oval din loca
litate care au avut bucuria ca a- 
nul acesta să-și vadă echipa fa
vorită H.R.K. Heidelberg cucerind 
titlul de campioană a țării. Ei aș-

R. F. GERMANIA
deosebit mtîlni- 

români.
partida România 

ce pronostic

teaptă cu interes 
rea cu rugbyștii

— Referitor la
— R.F. Germania, i 
dați ?

— Rugbyștii români alcătuiesc 
un XV cu virtuți recunoscute, așa 
că dacă vor termina învingători 
nu va mira pe nimeni. In același 
timp, însă, victoria echipei noastre, 
obținută anul trecut la București, 
a creat noi ambiții, jucătorii fiind 
deciși să realizeze un rezultat de 
prestigiu. Sînt convins, așadar, că 
vom asista la o întilnire spectacu
loasă, în urma căreia va termina 
învingătoare acea formație mai bi
ne pregătită, mai lucidă, posesoare 
a unui bogat arsenal de mijloace 
tehnico-tactice.

Emanuel FÂNTÂNEANU

Duminică seara s-au întors de la 
Belgrad echipele de volei Steaua și 
Farul Constanța care au luat parte 
la competițiile prilejuite de sărbă
torirea eliberării capitalei iugoslave. 
La înapoiere, arbitrul internațional 
VICTOR RANGHEL, care a însoțit 
formațiile române, ne-a furnizat cî- 
teva amănunte. „Atît voleibaliștii 
de la Steaua, cit și voleibalistele 
de la Farul au avut o comportare 
foarte bună — ne-a spus dînsul —- 
cîștigînd frumoasele trofee puse 
în joc. In competiția masculină, 
Steaua a învins pe rînd Selecțio
nata Istaribulului (3—1), Selecțio
nata secundă a Belgradului (3—0) 
și, în meci decisiv, Selecționata pri
mă a Belgradului cu 3—1. Trebuie 
să precizez, de asemenea, că steliș- 
tii au lăsat o foarte bună impresie, 
fapt remarcat și de specialiștii pre- 
zenți la competiție și de presa 
belgrădeană. Dintre ei au ieșit mai 
mult în evidență coordonatorul Ma
rian Stamate — elogiat de fiecare 
dată — și trăgătorii Gyula Bartha, 
Nicolae Pop și Alexandru Juhasz.

Constănțencele au reținut și ele 
atenția prin jocul prestat, care le-a 
adus victorii la zero în fața celor 
două selecționate ale Belgradului. 
Ele au mai jucat și cu divizionara 
A Partizan Karlovac, de care au 
dispus cu 3—1. Din lotul utilizat 
de antrenorul Ion Cristian, au ieșit 
în evidență Maria Cengher, Car

Marinescu, Viorica Lutsch, 
Racovițan și ridicătoarea Au- 
Șchiopu, care a știut să-și 
în valoare trăgătoarele prin 

inspirate.

men 
Luxa 
relia 
pună 
pase

Trebuie să mai adaug că între
cerile s-au bucurat de succes și 
prin contribuția arbitrilor (toți in
ternaționali) invitați să oficieze, că 
organizarea competiției a fost exce
lentă și, în fine, că întrecerile au 
fost de bun nivel".

ÎNTRECERI CICLISTE

ECHIPELE U. R. S. S. Șl JAPONIEI

CONDUC IN GRUPELE PRELIMINARII

ALE CUPEI MONDIALE LA VOLEI FEMININ

•* Competiția internațională de ci
clism dotată cu „Trofeul Baracchi", 
desfășurată la Brescia, a revenit cu
plului alcătuit din campionul mon
dial, italianul Felice Gimondi și co
lumbianul Martin Rodriguez. Ei au 
parcurs distanța de 110 km_(contra- 
cronometru în 2h 18:5, viteză medie 
orară 47,796 km). Pe locul doi s-a cla
sat perechea Gosta Pettersson (Sue- 
dia)-Davld Boifava (Italia), cu timpul 
de 2h 20:43. Locul trei a fost ocupat 
de englezii David Lloyd și Peter 
Bayton.

® în cursa ciclistă de șase zile, 
care se desfășoară în prezent pe ve
lodromul acoperit din Dortmund, 
continuă să conducă perechea belgia
nă Eddy Merckx-Patrick Sercu, cu 
3C9 puncte. Ii urmează cuplurile 
Kemper (R.F. Germaniaî-Gilmore 
(Australia), Pijnen (Olanda)-Hantz 
(R.F. Germania) și Schulze-Renz (R.F 
Germania).

® Cur^a ciclistă internațională 
desfășurată pe autodromul din Lisa
bona ' s-a încheiat cu victoria spor
tivului portughez Joaquim Agostlnho. 
cronometrat pe distanța de 40,648 km 
cu timpul de lh 15:05. L-au urmat 
compatrioții săi Sousa Santos și Vic
tor Rocha. Campionul spaniol Luis 
Ocana, unul dintre favoriții cursei, 
s-a clasat pe locul cinci.

PRAGA, 22 (Agerpres). — Tur
neul internațional feminin de bas
chet de la Piaga a fost cîștigat de 
selecționata olimpică a U.R.S.S., 
care, în meciul decisiv, a învins cu 
scorul de 78—59 (32—28) formația 
Sparta Praga. în partida pentru 
locurile 3—4, echipa Politehnica 
București a întîlnit formația Sla
via Praga. Baschetbalistele românce 
au obținut victoria cu scorul de 
77—61 (41—27). Pe locul cinci s-a

clasat Zelezniciar Sarajevo, învin
gătoare cu 79—65 (40—41) în fața 
echipei „Polonia" Varșovia.

SPASSKI TAL,

TURNEUL DE HOCHEI
DE LA WEISSWASSER

Turneul de hochei pe gheață des
fășurat în localitatea Weisswasser a 
fost cîștigat de echipa sovietică Di
namo Riga. în meciul decisiv, ho- 
cheiștii din Riga au întrecut cu sco
rul de 3—2 (0—0, 2—2, 1—0) formația 
Dynamo Weisswasser, campioana R.D. 
Germane.

TURNEE DE TENIS
La Bogota, Manilla, New Delhi și Boca Raton (S. U. A.)

Desfășurat timp de trei zile la 
Bpgota, meciul dintre echipele Co
lumbiei și Venezuelei, contînd pen
tru preliminariile viitoarei ediții a 
„Cupei Davis" (zona sud-america- 
nă). s-a încheiat cu scorul de 3—2 
în favoarea tenismenilor columbieni.

In ultimele două partide de sim
plu, Humphrey Hosse (Venezuela) 
l-a întrecut cu 6—1, 7—5, 6—2 pe 
Orlando Agudelo, iar Jairo Velas
co (Columbia) a dispus cu 6—3, 
6—1, 6—2 de George Andrews.

★
Tînărul tenisman australian Ross 

Case a terminat învingător în pro
ba de simplu din cadrul turneului 
internațional masculin de la Ma
nilla. în finală, Ross Case l-a în
vins cu 6—1, 6—0 pe compatriotul 
său Geoff Masters. Reamintim că, 
in semifinale, Case l-a eliminat pe 
asul australian John Newcombe, 
marele favorit al concursului.

în finala probei de dublu, pe
rechea Marcelo Lara (Mexico) —• 
Sherwood Stewart (S.U.A.) a în
trecut cu 4—6, 7—5, 7—6 cuplul

vest-german Hans Juergen Poh- 
mann — Juergen Fassbender.

★
Au luat sfîrșit întrecerile turne

ului internațional de tenis de la 
New Delhi. Proba de simplu băr
bați a fost cîștigată de jucătorul 
indian Vijay Amritraj, învingător 
cu 6—4, 5—7, 8—9, 6—3, 11—9 în 
finala susținută cu „veteranul" aus
tralian Mal Anderson. Această 
partidă „maraton" a durat trei 
ore și 15 minute.

în finala probei de dublu, pe
rechea Raul Ramirez (Mexic) — 
Jim McManus (S.U.A.) a întrecut 
eu 6—2, 6—4 cuplul fraților Vijay 
și Anand Amritraj (India).

★
Finala turneului internațional fe

minin de tenis de la Boca Raton 
(Florida) se va disputa între jucă
toarele americane Chris Evert și 
Nancy Gunter.

în semifinale, Chris Evert a în
vins-o cu 6—1, 6—2 pe australian- 
ca Kerry Melville, iar Nancy Gun
ter a cîștigat cu 6—2, 6—1 parti-7 
da susținută cu tenismana france
ze Francois Durr.

SANEEV- 17,12 m
Cu prilejul unui concurs internațional 

tie atletism desfășurat la Suliumi, cam-

EA TRIPEUSALT
pionul olimpic Viktor Saneev (U.R.S.S.) 
a cîștigat proba de triplu salt cu perfor

manța de 17.12 m. urmat de polonezul 
Mihail Joachimowski — 17,01 m, și de 
atletul sovietic M. Segal — 16,70 m. în 
Imagine, Viktor Saneev, care a împlinit 
recent 28 de ani.

MONTEVIDEO, 22 (Agerpres). — 
în ziua a treia a „Cupei Mondiale" 
la volei feminin, competiție care se 
desfășoară în aceste zile în Uru
guay, s-au înregistrat următoarele 
rezultate : grupa A (la Mercedes) : 
Canada — Argentina 3—0 (15—3, 
15—1, 15—7) ; Peru — Uruguay 3—0 
(15—10, 
Rivera) 
(15—3, 
Sud — 
15—6).

15—0, 15—2) ; grupa B (la 
: U.R.S.S. — Cuba 3—0 
15—4, 15—10) ; Coreea de 
Brazilia 3—0 (15—6, 15—1,

Iată clasamentele celor două gru
pe preliminare : Grupa 
ponia — 4 puncte (din 
2. Peru — 4 
Canada — 4 
Argentina —
— 0 puncte;
— 6 puncte 
de Sud — 4
Cuba — 2 puncte 
S.U.A. — o puncte;
0 puncte.

A : 1. Ja- 
2 jocuri) ; 
jocuri) ; 3. 
jocuri) ; 4. 
5. Uruguay 
1. U.R.S.S.

puncte (2 
puncte (3 
0 puncte ;
Grupa B :
(3 jocuri) ; 2. Coreea
puncte (2 

(2 
5.

3.jocuri) ; 
jocuri). 4. 
Brazilia —

Turul automobilistic al Europei, dispu 
tat pe distanța de 13 000 kilometri, s-. 
încheiat la Trav&munde (R.F.G.) <?.’•
victoria echipajului vest-german Kur 
Waldner, Ferdi Boekman (p. Orc 
Ascona). Din cele 63 de echipaje ca-r* 
au luat startul la 6 octombrie, 
minat cursa 43.

au

REMIZA
MOSCOVA, 22 (Agerpres). — Par

tida centrală a rundei a 14-a a 
Campionatului unional masculin de 
șah s-a disputat /între foștii cam
pioni mondiali Boris Spasski și Mi
hail Tal și s-a încheiat remiză la 
mutarea a 22-a. Același rezultat a 
fost consemnat și în partidele Keres 
— Karpov, Grigorian — Korcinoi, 
Gheller — Savon și Tukmakov — 
Smîslov. Polugaevski l-a învins pe 
Rașkowski, Petrosian pe Beliavski, 
iar Kuzmin a cîștigat la Sveșni- 
kov.

în clasament continuă să condu
că marele maestru Boris Spasski, 
cu 9 puncte și o partidă întreruptă, 
urmat de Petrosian, Karpov și Kor
cinoi — cu cite 8'A p.

în grupele prelimina
rii ale Cupei Mondiale 
la volei feminin conduc 
reprezentativele URSS 

și Japoniei. în imagine, o fază din- 
tr-un meci desfășurat între cele 
două echipe la Tokio, cînd ambele

formații au oferit spectatorilor un 
joc de înaltă valoare tehnică. Vic
toria a revenit jucătoarelor sovie
tice cu 3—1. Și acum, o reeditare 
a meciului dintre cele două selec
ționate este așteptată cu viu interes.

tie 
___„_______,_ _____ ___ an

sportivul japonez Masashl Ozaki,

Turneul internațional de golf 
Tokio a fost cîștigat în acest

ia

cart
a totalizat 278 puncte. Pe locul doi, cu 
același punctaj, s-a clasat Bert Yancey 
(S.U.A.). Campionul american Billy 
Casper, marele favorit al concursului, a 
ocupat locul cinci cu 280 puncte.
® *
Pugilistul englez Joe Bugner, deținătorul 
titlului european la categoria grea. îl 
va întîlni la 13 noiembrie, la Londra, 
pe boxerul american Mac Foster. 
In cadrul aceleiași reuniuni. englezul 
Jonn Coneth, campionul continental al 
„semigreilor", va boxa cu americanul 
Mike Quarry

0 COMISIE A F.I.F.A. 
SE VA DEPLASA

LA SANTIAGO DE CHILE
O comisie a F.I.F.A., condusă de 

secretarul general al acestui for. 
Helmut Kăser, se va deplasa la 
Santiago de Chile, pentru a exa
mina condițiile în care 
fășura returul meciului 
din preliminariile C.M. 
dintre reprezentativele 
U.R.S.S., programat la

se va des- 
de baraj 
de fotbal, 
Chile și 
21 noiem

brie. în cazul cînd condițiile de 
'desfășurare a acestei partide se 
arată necorespunzătoare, F.I.F.A. 
îșî rezervă dreptul de a reprogr^-' 
ma acest meci pe teren neutru, la 
Buenos Aires, Lima sau Montevi
deo.

CAMPIONATE DE FOTBAL
IN EUROPA

BULGARIA (etapa a 8-a) : Ț.S.K.A. 
Septembrisko Z name Sofia— Etîr Tîr- 
novo 1—1 ; Slavia Sofia — Beroe 
Ștara Zagora 1—1 ; Pirin Blagoevgrad
— Minior Pernik 1—1 ; Iantra Ga
brovo — Botev Vrața 1—1 ; Levski 
Spartak Sofia — Spartak Varna 3—2; 
Spartak Pleven — Lokomotiv Plovdiv 
0—0; Cerno More Varna — Akademik 
Sofia 2—2 Trakia Plovdiv — Loko
motiv Sofia 0—0. Clasament : 1. Lev
ski Spartak — 16 p ; 2. Ț.S.K.A. —
12 p : 3. Lokomotiv Plovdiv •— 12 p.

SUEDIA (etapa a 25-a, penultima) : 
A.I.K. — Elfsborg 2—2 ; Saab — Djur- 
garden 0—6; Oerebro — Sirius 6—6(1); 
O6ster — Oergryte 2—1 ; Gais — 
Laridskrona 2—2 : Hammarby — 
Nbrrkbping 0—0; Malmo -— Aatvida- 
berg 4—0. Clasament : 1. Aatvidaberg
— 36 p (virtuală campioană) ; 2. Oes- 
ter — 30 p ; 3. Malmo — 30 p.

PORTUGALIA (etapa a 6-a) : F.C. 
Porto —• Beira Mar 3—0 ; Guimaraes 
•— Montijo 1—0 ; Benfica Lisabona
— C.U.F. 1—0 ; Sporting Lisabona — 
Farense 3—0 ; Academica Coimbra — 
Oriental 3—0 ; Olhanense — Belenen- 
ses 2—2; Barreirense — Leixoes 1—0; 
Vitoria Setubal — Boavista 4—1. Cla
sament : 1. Vitoria Setubal ■— Up; 
2. Sporting Lisabona — 10 p ; 3. Ben
fica — 9 p.

LUXEMBURG (etapa a 7-a) : Na
tional ,— Spora 0—3; Ettelbruck — 
Beggen 1—1 ; Red Boys — Jeunesse 
Esch 1—2 ; Aris — Stade 1—1 ; Fola
— Rumelange 2—2; Meri— Union 
1—0. Clasament: 1. Jeunesse Esch —
13 p ; 2. Beggen — Up; 3. Red Boys
— 10 p.

BELGIA (etapa • 8-a): Waregen — 
S.K. Llirsse 2—1 j Anver» — Beer- 
schot 3—0 ; Beveren — St, Trend 1—1; 
F.C. Bleat — F.C. Liege 2—2 ; F.C. 
Malines — Berchem 3—1 ; Anderlecht
— Beringen 8—1 ; F.C. Bruges — 
Cerci» Bruges 3—1. Clasament: 1, 
Racing White Molenbeek -Un; 
Î. Anderlecht — 11 p; 8. F.C. Ma- 
line» — 11 p.

OLANDA (etapa a 10-a): Aja» Am- 
«terdam — PSV Eindhoven 1—1 ; MVV 
Maastricht — F.C. Utrecht 1—0 ; 
Graafschap — Haarlem 1—1 ; Telstar
— Feyertoord Rotterdam 3—2; F.C. 
den Haag — NAC Breda 8—3 (!) ; F.C. 
Twente Enschede — Roda 2—0 ; F.C. 
Groningen — NEC Nijmegen 2—0 ; 
Go Ahead Deventer — F.C. Amster
dam 2—2. Clasament : 1. Ajax — 16 
p ; 2. Feyenord — 15 p ; 3. FC. Twen
te — 14 p.

GRECIA (etapa a 5-a) : Heraklis
— AEK 2—1 ; Ariș — Fostir 2—0 ; 
Aegaleo — Apollon 0—0 ; ’Olympiakos 
Pireu — Serrai 6—0 ; PAOK — Pa- 
nathinaikos 1—1 ; Ethnikos — Kala-

maria 2—0 ; Olympiak-os Voios — Pa- 
nahaiki 0—1 ; Olympiakos Nicosia — 
Larissa 0—0. Clasament : 1. Aris — 
9 p ; 2. Olympiakos Pireu — 9 p ; 3. 
Panionios — 7 p.

AUSTRIA (etapa a 13-a) : Voest 
Linz — Sturm Durisol 1—0 ; Wacker 
Innsbruck — Radentheim 4—1 ; Eisen- 
stadt — Voralberg 4—2 ; F.C. Vienna
— .Alpine Donawitz 2—0 ; Rapid 
Viena — Alistria Klagenfurt 3—2 ; 
Admira Viena — GAK 4—1 ; Austria 
Salzburg — LASK 2—1 ; Austria Vie
na — Simmering 2—1. Clasament : 1. 
Voest Linz — 20 p ; 2. Wacker Inns
bruck — 18 p ; 3. Austria Viena — 
17 p.

UNGARIA (etapa a 9-a) : Pecs — 
Ujpest Dozsa 0—0 ; Ferencvaros — 
Videoton 3—2 ; Honved — Tatabanya
3— 1 ; Vasas — Szombathely 1—1 ; 
Csepel — Dorog 1—1 ; Zalaegerszeg
— Egytertes 1—1 : MTK — Salgotar- 
jan 1—1 ; Raba Eto — Szeged 1—0. 
Clasament : 1. Ujpestl — 15 p ; 2. 
Raba ETO — 14 p ; 3. Honved — 
12 p.

CEHOSLOVACIA (etapa a 9-a) : 
Spartak Trnava A— ZVL Jilina 3—0; 
Banik Ostrava — Inter Bratislava
4— 2 ; A.C. Nitra — Slavia Praga 3—2; 
Slovan Bratislava — Lokomotiv Ko
sice 0—0 ; VSS Kosice — Zbrojowka 
Brno 0—0 ; Sparta Praga — Tatran 
Preșov 2—0 ; SKLO Union Teplice — 
Dukla Praga 1—2. Clasament : 1. 
Dukla — 13 p ; 2. Slovan Bratislava
— 12 p ; 3. Banik Ostrava — 12 p.

POLONIA (etapa a 8-a) : s-au dis
putat numai două jocuri, încheiate 
cu următoarele rezultate : Polonia 
Bytom — Zagleble Walbrzlch 2—0 ; 
Odra Opole — Szomblerki 0—0. tn

Fază din meciul Norwich City — Tottenham Hotspur, disputat sîmbătă 
în campionatul englez. Marin Chivers (în tricou alb) reușește egalarea, 

cu toată opoziția unui fundaș advers. Scor final: 1—1
clasament conduce Ruch Chorzow, cu 
12 puncte șl un joc mai puțin dis
putat.

TURCIA (etapa a 6-a): Galatasaray
— GBztepe 1—0 ; Ankaragiicii — Mer- 
sin 2—1 ; Altay — Besiktas 1—0 ; Es- 
kisehirspor — Boluspor 2—2 ; Adana- 
spor — Bursaspor 0—0 ; Samsunspor
— Kayserispor 1—0 ; VEFA — De- 
mirspor 1—0. Clasament : 1. Ankara- 
g(iku — 8 p ; 2. Galatasary — 8 p ; 
3. Besiktas — 7 p.

NORVEGIA: campionatul a fost 
cîștigat în acest an de formația Vi
king Stavanger — 32 p, urmată de 
Rosenborg — 27 p șl Start Kristlan- 
sand — 26 p. Lyn Oslo șl Fredrik- 
stad au retrogradat în divizia secun
dă. Rezultate înregistrate în ultima 
etapă : Viking — Lyn 2—1 ; Fred- 
rikstad — Stroemsgodset 4—1 ; Ha- 
markameratene — Raufoss 2—0 ; 
Mjoendalen — Skeid Oslo 1—2; Start 
— Rosenborg 3—1.

ÎN PRELIMINARIILE C.M.DE FOTBAL:ZAMBIA-MAROC 4 0!
Selecționata Poloniei învinsa la Dublin..,

Primul meci al turneului final 
din cadrul senei africane a preli
minariilor Campionatului mondial 
s-a disputat la Lusaka, între repre
zentativele Zambiel ți Marocului. 
Fotbaliștii din Zambia au obținut 
victoria cu scorul de 4—0 (2—0), 
prin golurile înscrise de Sinyangwe 
(2), Simwala și Chanda.

La întrecerile acestei grupe fina
le mai participă și selecționata Re
publicii Zair.

★
Selecționata de fotbal al Poloniei 

a susținut un joc amical, la Dublin,

în compania reprezentativei Irlan
dei. Victoria a revenit gazdelor, cu 
scorul de 1—0 (1—0), prin golul 
marcat de Dennehy. Partida a fost 
urmărită de peste 30 000 de specta
tori.

★
Echipa spaniolă Malaga, aflată în 

turneu în Iugoslavia, a jucat la 
Zenica cu formația locală Celik, 
care activează în prima divizie a 
campionatului. La capătul unui joc 
echilibrat, fotbaliștii iugoslavi au

terminat învingători cu scorul d- 
3—2 (2—0). Echipa cehoslovac 
Spartak Traava a susținut un jo 
amical în localitatea poloneză By- 
tom cu formația locală „Polonia" 
Fotbaliștii polonezi au terminai 
învingători cu scorul de 2—1 (2—0) 
Meciul amical dintre echipele SONP 
Kladno și Minior Pernik (Bulgaria) 
s-a terminat cu scorul de 5—4 
(3—1) în favoarea jucătorilor ceho
slovaci.
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