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DE LA FUNDULEA
F în aceste zile, cînd oamenii muncii 

de pe ogoare, înflăcărați de Mesajul 
secretarului general al partidului, dau 
bătălia pentru încheierea grabnică a 
recoltării și însămînțărilor de toam
nă, tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
analizat la fața locului, în cursul 
dimineții de miercuri, la Institutul 
de cercetări pentru cereale și plante 
tehnice și pe tarlalele cooperatorilor 
de la Fundulea, modul în. care se 
materializează indicațiile și recoman
dările cu privire la probleme actuale 
și de perspectivă în domeniul meca
nizării agriculturii. Ca de fiecare dată, 
dialogul de lucru al secretarului ge
neral al partidului a deschis orizon
turi noi, generoase, însuflețitoare prin 
perspectivele concrete, realiste, acti
vității lucrătorilor din agricultură, 
consacrată traducerii în viață a hotă- 
rîrilor Conferinței Naționale privind 
această ramură importantă a econo
miei țării noastre. Au fost abordate 
și o serie de probleme legate, de 
sporirea eficienței economice și în 
agricultură, creșterea aportului oame
nilor de știință la înflorirea ei. ana- 
lizîndu-se în acest sens stadiul în 
care se află aplicarea măsurilor ini
țiate de conducerea partidului și sta
tului nostru pentru integrarea orga
nică a activității de cercetare cu cea 
de formare a cadrelor, în vederea 
folosirii mai judicioase a potențialu
lui științific și bazei materiale exis
tente : s-au stabilit, de asemenea, noi 
acțiuni în vederea rezolvării mai ope
rative a multiolelor probleme ale cer
cetării și învățămintului, legarea mal 
strînsă a acestora de nevoile reale 
ale producției agricole.

în această vizită de lucru, secre
tarul general al partidului a fost În
soțit de tovarășii Ilie Verdeț, mem
bru al Comitetului Executiv, al Pre 
zidiului Permanent al C.C. al P.GR.. 
prim-vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Angelo Miculescu, ministrul 
agriculturii, industriei alimentare șl 
apelor, Gheorghe Necula. prim-secre- 
tar al Comitetului județean 
P.C.R.

mă culesul acestei culturi și valori
ficarea pentru nutreț a produselor 
secundare.

In fața fiecărei mașini, supusă la 
diferite probe, au loc discuții ample.

Se discută amănunțit, urmărindu-se 
fază cu fază modul cum 
nează 
tajele 
reia 
tarul general al partidului 
că faptul câ mașinile : 
nu asigură încă înlăturarea pierde
rilor de știuleți și boabe, o strîngere 
completă a cocenilor și mai ales a 
frunzelor și pănușelor. Este risipă 
multă, pierderile sînt cam mari — sub
liniază tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Totul trebuie strîns și folosit cu 
maximă eficiență.

Sub semnul acestor indicații sînt 
examinate, la fața locului, soluții de 
îmbunătățire a echipamentelor.

Concomitent cu modernizarea și u- 
tilizarea integrală a utilajelor exis
tente, secretarul general al partidu
lui a recomandat organizarea unor 
colective de specialiști și cercetători 
atît din agricultură, cît și din dome
niul construcției de mașini, care să 
conceapă noi tipuri de utilaje mai 
complexe, cu productivitate sporită.

pe 1 <X>0 ae hectare, să dovediți că 
se pot obține asemenea recolte pe 
suprafețe mari- — subliniază tovară
șul Nicolae Ceaușescu.

întîlnirea cu oameni de știință și 
cadre didactice a priiejuit, de ase
menea, un amplu și substanțial dia
log pe tema îmbinării organice a tn- 

... cercetarea, 
r'nțele reale ale producției.

Ilfov al

★

Pe ogoarele Institutului 
Fundulea, cultivate cu 
hibrid de mare 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a fost 
Invitat să asiste Ia demonstrații prac
tice de recoltat cu combine univer
sale. modernizate și adaptate pentru 
multiDlele operații pe care Ie reci»-

lade 
porumb 

productivitate.

RAID
ANCHETA

ÎNVINGÎND CU 3-1 (1-0) PE RAPID VIENA,

funcțio- 
avan- 
fiecă- vățămintuiui cucombinele, despre 

sau dezavantajele 
dintre aceste variante. Secre- 

remar- 
prezeniate

ALE „CUPEIPe unul din terenurile ,__ ,.__ „
vei agricole de producție din comu
na Fundulea. tovarășul Nicolae 
Ceaușescu asistă, apoi, la o demon
strație de recoltare a sfeclei de za
hăr cu combina CRS-2, de concepție 
românească.

Intre timp, afllnd că tovarășul 
Nicolae Ceaușescu se află pe ogoa
rele lor, numeroși țărani cooperatori 
au ținut să vină să-1 salute din in’- 
ma. să-și exprime bucuria de a a- 
vea în mijlocții lor pe conducătorii 
iubit al partidului si statului r.o« 

înconjurat cu multă dragoste 
săteni, tovarășul Nicola 
răspunde prietenește 
de rezuitatele ob

câ performanța sportivă se realizează, laS-a verificat, nu o dată, 
cotele ei cele mai înalte, în perimetrul vieții uni verși tare. Marile «•nr-po- 
trții internaționale. Universiadele, inclusiv edițule Jocurilor O1:—p-ee ce 
vară și iarnă, confirmă integral valabilitatea acestei rea~.--ă

Ținind seama de aceste constatări de ordin seneraL eoesicerăm că 
este interesant să urmărim fenomenul și în sportul românesc de perfor
manță. avînd ca repere concrete selecționările si ccrapcrtares sportivilor 
din centrele universitare la recentele Jocuri Olimpice de la Mincben. 

Intrebarea care se pune este următoarea : CLUBURILE SPORTIVE U- 
NIVERSITARE. CA NUCLEE. ALE PERFORMANTEI. TȘI LKDEFLINES' 
INTRUTCTUL MENIREA? SÎNT. OARE. CATEDRELE DE EDUCAȚIE 
FIZICA ȘI SPORT ANCORATE DIRECT ÎN ACEST PROCES COMPLEX 
DE INSTRUIRE CE VIZEAZĂ MAREA PERFORMANTA ?

Vom încerca să aflăm răspunsul, cu prilejul unor raiduri-anefcetă 
pe care ziarul nostru le inițiază în cîteva din cele 39 de ciuntiri universi
tare, în special în centrele unde există fie o tradiție puternică, fie con
diții materiale la nivelul cerințelor.

Materializînd această inițiativă (care sperăm să a::ă pretu: aderi 
ecoul dorit), începem prin a prezenta constatările Qcute ia centrul univer
sitar Timișoara.

EXISTA POSIBILITÂJI PENTRU REALIZĂRI
Cele constotcte Io Timișecrc ne erată pe Engc 

unele lucruri bune, o serie c« sr:t-4 care cer- 
firmă faptul câ acest ce-t-j u-iraretg, cu troc te. 
cu posibilități pe multiple planat fi-a țfard-jt — 
sperăm, vremelnic — o cete » tun e- r--c*- 
cute. Șî ceeasta deoaaee c'.b--» ss-ct 
sitore și implicit ea'ect .»'* cates-e :• s« ecuccne 
fizică șl sport nu-și JuaOficâ Integrai ei'sterte. tsu-s

PE

• Care este contribuția centrelor 
universitare la progresul sportului 
de performanță ?

CELE DOUA CLUBURI ÎNCĂ 
DEPARTE DE ATRIBUȚIILE LOR

In sp 
cît mai

ibun*or sportive 
it o rațiune foarte 
itwe nuciee a.e 
riadul tineretului 
ute și facultâ;i- 
ei functionality' i 
re a fost emisă 

a Consiliului de

MĂSURA CERINȚELOR
fiindcă foartenrwM rc e^cg*-0e

soecc st se rr-csc t--c c.’ce pași.-tete, m loc 
să .-ă-_ = t-eecă SA FACA DIN CEI A-
Fto*n 15 »e D€ STUDENH Șl STUDENTE DIN O- 
(ASUL DE PE BfG* O MULTIVALENT* Pf PI NI ERA 
Dt TALENTE, DE MA0 PftFORME»!.

prrrcipol •TIL

rCoitZixuara fn pc; a 2-al

AZI, UN INTERESANT MECI DE BASCHET IN SALA GIULEȘTI

RAPID
IN C.C.E.
LA FETE

în deschidere

I. C.H. F. - Dinamo Tbilisi

Sala Giulești găzduiește astăzi 
meciul de baschet feminin Rapid— 
Maccabi Tel Aviv, din cadrul pri
mului tur al ediției a 14-a a C.C.E. 
Pentru campioanele României, a- 

- ceasta este a cincea participare, 
■ultima fiind cea din ediția 1969— 
1970 a competiției, cînd au dispus 
de Hapoel Tel Aviv și au fost e- 
liminate de Clermont Ferrand.. _E- 
chipa antrenorului emerit Sigis
mund Ferencz a făcut ultimele an
trenamente marți (scopul : îmbu
nătățirea preciziei aruncărilor la 
coș) și miercuri (retușări tactice), 
cind toate componentele formației 
au manifestat o deosebită 
joc, dar mai cu seamă

tactice),

vervă de
Gabriela 

Nicola și Ileana Gugiu, ultima fă- 
cîndu-și cu această ocazie debutul 
în team-ul feroviar. în partida cu 
Maccabi Tel Aviv, vor fi 
Anca Racoviță. Dorina 
Gabriela Nicola. Ștetania 
bia. Elena Nicolae-Ion.
Tal, Martha Bohm, Ileana Gugiu. 
Ecaterina Pa.jlek. Elisabeta Pajtek, 
Mioara Găescu. Rodica Pândele.

Oaspetele’ău sosit în cursul nop
ții.

utilizate: 
Suliman, 
Basara- 

Luiza

RAPID BUCUREȘTI S-A CALIFICAT 
ÎN SFERTURILE DE FINALĂ

Așa cum era de așteptat și cum 
o indicau covârșitoarea majoritate 
a pronosticurilor, Rapid Bucu
rești a obținut victoria în. cel 
de-al doilea meci cu deținătoarea 
-Cupei Austriei", Rapid Viena, ca- 
I:f:cîndu-se în turul al treilea al 
-Cupei cupelor- la fotbal. Partida, 
desfășurată ieri-seară în nocturnă 
pe stadionul „23 August11, s-a în- 
..riat Cu scorul de 3—1 (1—0) în 

favoarea gazdelor, astfel ca scorul 
l al celor două întîlniri este 

pentru bucureșteni, care 
acum bucuria reprezentării 

ce angrenează cîști- 
lelor naționale. Golu- 
Inscrise de Krankl 
proprie poartă, Boc

CUPELOR"
(min. 75) și Petreanu (min, 85) — 
pentru Rapid București, respectiv 
Ilof (min. 50).

Se pare că rezultatul de ega
litate de la Viena ca și buna com
portare din campionatul 
sau poate ultimele insuccese 
oaspeților au creat o marjă 
mare < 
ușoară 
lor. Ei 
atac chiar 
arbitrului, 
sarul la o

intern, 
ale 

prea 
de riguranță într-o victorie 

i în rîndurile bucureșteni- 
au pornit debordant Ja 

de la primul fluier al 
constrîngîndu-și adver- 
apărare disperată, toți

Constantin MACOVEI

(Continuare în pag. a 4-a)

Ctt in pagina a IV-a ultimele veștj transmise de trimisul nostru 
special ia Madrid, incinte de jocul de astăzi al campioanei noastre, 
F. G Argeș, cu Beai. meci-retur in cadrul GC.E. care pornește de la 
2—1 pentru fotbaliștii piteșteni.

IN DISCUȚIE

ECHIPA NAȚIONALA DE FOTBAL
lată-ne la al patrulea invitat al anchetei noastre. Astăzi publi

căm opinia fostului internațional MIRCEA DRIDEA, antrenor 
cuăd al Petrolului.

1. Cum apreciați ultimele evoluții ale echipei naționale?

2. Cum vedeți îmbunătățirea jocurilor tricolorilor?

3. Ce măsuri speciale preconizați pentru atingerea formei

maxime in mai 1973?

numărul 1605 și 
snbrie 1965. Iată 

Jele prevederi : 
-imrrevl graces de instruire spor
tivă dia cadrai cluburilor va fi asi
gurat de catedra de educație fizică". 

Cu aice evrime. noile cluburi au 
avut pcszn uîa.ea ca. încă din start, 
să bereBrieae de specialiști cu o - 
taabâ calificare, astfel ca rezulta
tele. eficiența acestor unități de per- 
fdrinantă, să nu se lase prea mult 
așteptate

Ce s-a intimpia: in cazul 
riloc sportive studențești din 
șoara. unoe există o veche 
tie ? Din totdeauna orașul 
Bega a avut reprezentanți de
pe pian național-ș: internațional în 
aOettan. gimnastică, fotbal, hand-

■ ■ . iet. scrimă etc. O
de aproape 15.000 de studenți 

Șt ștwdmte reprezintă, fără îndoială, 
o importantă for.ă umană, un izvor 
p-terr.-c pentru performanță, 
cetele ei cele mai înalte.

Ace Lmtează în principal două 
rf-SUrt : Politehnica și UniTersjța.

dale

clubu- 
Timi- 
tradi- 
de pe 
frunte

la

Tiberiu STAMA 
Paul IOVAN

Iîn această toamnă, echipa na
țională a jucat slab. Acest 
fapt mi se pare normal. 

Vorbesc, in primul rînd, ca fost ju
cător. Efortul nervos din primăvară 
a avut un cuvint decisiv. Și apoi, 
echipa națională este o echipă, ca 
orice echipă de club. De ce sintem 
obiectivi atunci cind acceptăm ca 
fiind normală scăderea de 
U.T.A.-ei, după vreo trei 
performanțe remarcabile, 
devenim brusc subiectivi 
vorba de echipa națională ?

Nu vreau să caut cauzele tehnice 
ale scăderii de formă din această 
toamnă. Sînt un antrenor foarte 
tinăr și nu-mi permit să vînd pe
peni grădinarului. Cred — repet, în 
calitate de fost jucător — că echi
pa națională a avut unele puncte 
nevralgice în această toamnă. A- 
ceste puncte nevralgice s-au făcut 
simțite în toate compartimentele. 
Să începem cu portarul. Dacă Ră- 
ducanu n-ar fi comis gafa de la 
Helsinki, probabil că... eu n-aș fi 
avut cinstea de a figura astăzi în 
prima pagină a „Sportului11. Linia 
defensivă a fost cel mai mult han
dicapată. E foarte greu să joci cu 
formule hibride. în meciul cu Al
bania am fost privați de unul din
tre cele mai bune cupluri de stoperi 
din Europa : Boe—Dinu. Linia de 
mijloc a marcat și ea o scădere. 
Mulți vorbesc despre jocul mult 
prea meschin al lui Radu Nunweil- 
ler. Chiar dacă aș subscrie la aceas
tă părere, nu-mi permit să dau 
soluții, atunci cînd este vorba de 
un întreg plan de joc al echipei, 
în sfîrșit, cuplul Dobrin-Dumitra-

formă a 
ani de 
și de ce 
cind e

che, deși are firmă europeană, nu 
joacă împreună, in primul rînd din 
cauza... ambilor. E și aceasta o 
foarte importantă problemă. In a- 
fară de asta, extremele sînt și ele 
lipsite de vigoare. Eu, întîmplător, 
dacă aș fi întrebat ce fel de tip de 
extremă aș prefera între Geaici și 
Keiser, aș spune Geaici. Din păcate, 
nu avem o extremă de tipul Geaici, 
care să ducă mingea cu viteză în 
zona cea mai puțin, aglomerată a 
terenului. Toate acestea explică, 
sper, slăbiciunile jocului în ultimele 
trei întîlniri. Principala cauză ră- 
mîne insă refluxul după sezonul de 
primăvară, în care am susținut cinci 
meciuri cu Franța, Italia și Unga
ria, pierzind unul singur. în minu
tul 119.

2 Dacă se va încerca restructu
rarea jocului și formației tri
colore, ne paște un mare pe

ricol. acum, in plină campanie. O 
asemenea operație nu poate fi în
treprinsă la jumătate do drum. Nu
cleul tricolorilor de astăzi este un 
succes al fotbalului nostru. Axul 
din mijlocul terenului are o valoare 
certă. Perechile de la mijlocul te
renului sînt, cred, greu de înlocuit. 
Mă gîndesc la Boc-Dinu, Dumitru- 
NunweiUer, Dobrin - Dumitrache. 
Subscriu ți eu la părerea că avem 
nevoie de o extremă rapidă. De a- 
semenea, cred că Deleanu este în- 
tr-un declin pe care mi-1 explic cu 
mare greutate. Această echipă -a 
tricolorilor trebuie să rămînă îm
preună, fiindcă ea se va bate — 
cred — cu multă mîndrie, pentru 
a spulbera îndoielile formulate în 
această toamnă: Echipa de astăzi

ASTĂZI RĂSPUNDE

FOSTUL INTERNATIONAL

MIRCEA DRIDEA

are obligația de onoare de a termi
na. în septembrie 1973, ceea ce a 
început, tot într-o zi de toamnă, 
acum cinci ani.

3 Singura măsură specială este 
stimularea interesului antre
norilor de club față de selec- 

ționabili. Cred că între 8 ianuarie 
și 8 februarie, să zicem, toți jucă
torii trebuie să urmeze programul 
de pregătire al clubului, cu o tărie 
care să aibă în vedere faptul că 
luna mai este decisivă. După 8 fe
bruarie, echipa națională ar trebui 
să se reunească pentru un turneu 
de aproximativ patru jocuri, unde
va în Spania sau, și mai bine, în 
Italia. Acest turneu ar trebui să 
dureze două săptămîni. Nu văd alte 
măsuri speciale. Dacă echipa na
țională va ști să recapete dorul 
marilor performanțe, calificarea 
noastră este posibilă.

★
In ziarul de simbâtâ veți putea citi 

opiniile internaționalului Cornel Dinu.rinoore fn pag. a 2-a)

MACCABI TEL AVIV

PROGRAMUL
GRUPA A (turul II)

Joi 9.XI :

Vineri 10.XI :

Duminică 12.XI ;

GRUPA B (turul I)

Joi 9.XI :

Vineri 10.XI ‘

Sîmbătă 11.XI :

ÎNTRECERILOR

16.30 Steaua — Miercurea Ciuc
18.30 Dinamo — Dunărea
16.30 Dinamo — Miercurea Ciuc
18.30 Steaua — Dunărea
16.30 Miercurea. Ciuc — Dunărea
18.30 Dinamo — Steaua

9.30 Agronomia — Avîntul
11.30 i.p.g.G. Tîmava
9.30 Agronomia ~ Tîrnava

11.30 I.P.G.G. _ Avîntul
9.30 Tîrnava — Avîntul

11.30 I.P.G.G. — Agronomia
urmări

Tot azi, au Ioc partidele Steaua— 
Maccabi (la Ramat Gan, în cadrul 
Cupei cupelor la băieți) și T.E.F.S.— 
Șpartacus (la Anvers, în cadrul 
Cupei cupelor la fete).

întîlnirea va începe la ora 18,30 
(arbitri : I. Gologanov — Bulgaria 
și M. Klimaj — Polonia) și va fi 
precedată de meciul amical ICHF— 
Dinamo Tbilisi (ora 17).

Este 
însu-

Antrenamentul s-a încheiat, urmează odihna. Imagine de la ultima lec
ție de pregătire a rapidistelor în vederea meciului cu Maccabi Tel Aviv.

Foto : Dragoș NEAGU

Miercurea ciuc. s-a caracterizat prln- 
tr-un echilibru de forțe mult mai apro
pia: dedt In trecut (dovadă — dispa
riția scorurilor astronomice care se în
registrau odinioară), fumizînd partide 
echilibrate și de un bun nivel tehnic. 
Avem toate motivele să presupunem că 
acumulările de calitate făcute de atunci 
ne vor face martorii unor jocuri și 
mai atractive. Campionatul național, ju
dicios alcătuit, bine eșalonat în timp, 
trebuie să constituie principalul crite
riu de selecție jn vederea alcătuirii

a început să-i acorde multă grijă.
După cum se știe, din această toamnă 

se aplică noile modificări ale regula
mentului, adoptate la Congresul L.I.H.G. 
de la Mamaia. Ele au darul să dea și 
mai multă cursivitate jocului, să-l facă 
mai dinamic și mai spectaculos, 
de datoria hocheiștilor să și le 
șească și să le aplice. în timp ce ar
bitrilor le revine sarcina de a 
cu strictețe respectarea lor.

Voleriu CHIOSE
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VICTORIE OBȚINUTĂ CU GREU iN „CUPA F.R.B“

SELECȚIONATA DIVIZIONARA SELECȚIONATA SURPRIZE, DAR $1 ASPECTE NEPLĂCUTE DE CE TOCMAI
UNIVERSITARA FRANCEZA 1340 (0-4) par- 

sînt
Ieri după 

splendidă, în 
Capitală s-a 
cele trei întîlniri rugbystice inter
naționale ale lunii noiembrie. Se
lecționata divizionară — de fapt 
„naționala în -formare" pentru con
fruntările cu reprezentativele R.F. 
a Germaniei și Franței — a intil- 
nit Selecționata universitară fran
ceză. încă de la început trebuie 
spus că partida nu s-a ridicat la 
un nivel tehnic și spectacular de
osebit. Ba putem spune chiar că 
ne așteptam la mai mult din par
tea ambelor formații. Oaspeții, s-au 
dovedit demni reprezentanți ai 
școlii de rugby franceze, impre- 
sionîndu-ne deseori prin tehnică, 
mobilitate, spontaneitate în cule
gerea mingilor din aglomerări. Am 
fi dorit — și s-ar fi putut — să 
învingem totuși această selecționa-

amiază, pe o vreme 
Parcul Copilului din 
desfășurat prima din

tă la o diferență mai mare, dar 
nu s-a reușit. întîi, fiindcă rug- 
byștii noștri au placat rar și in
decis 
acest procedeu) permițind desfășu
rarea 2 Z 1 
ția fizică, nu este — firesc, nici ea 
pusă la punct. Ceea ce a mirat 
este faptul că în aglomerările dc 
contact s-au pierdut baloane, ușor 
de ciștigat Evident însă „XV”-le 
român este in formare și credem 
că cei doi antrenori — T. Rădu- 
tesgu. R. Derr.ian — vor ști să gă
sească drumul cel bun 
gerea formei maxime 
Franța.

Partida a, început 
timp de circa 20 mi 
la mijlocul terenul ti 
multe baloane in af< 
noadă in care Incăk 
rilor a fost lăsate— i

ieri (de parcă nu cunoșteau

jocului adversarilor. Condi-

pentru atin- 
în jocul cu

.liniștit" și 
iute s-a juca: 

i, s-ăj tnmis 
ara lui. O pe- 
zirea apectato-

ar in

In jnin.. 23 Morales inter- 
o minge și reușește o în-

LA POIANA BRAȘOV?Disputele între formațiile 
ticipante la „Cupa F.R. Box" 
tot mai interesante, ma; pline de 
neprevăzut. Șj etapa care a avut 
loc la sfîrșitul săptămînii trecute a 
confirmat aceste constatări.

la Cîmpulung-Muscel com
binata locală a 
moașă victorie în fața formației 
ciștigătoare a 
de anul trecut, echipa bucureștea- 
nă Metalul + Rapid. Dacă amintim 
că în cadrul acestor cluburi acti
vează boxeri cu vechi state de 
serviciu în ring, că ele dispun de 
antrenori de primă mină. înfrân
gerea rie la Cîmpulung apare ca 
o evidentă surpriză. In aceste clu
buri găs-m pugiliști C3 Iulian 
Lunga. Constantin Stanef, Ion Ho- 
dotan. Ion Mageri, Valeriu Pro
dan. frații Tudor și Nicolae Ni
colae, Horst Stump. Marian Con- 
staminescu.' Petre Cimpeanu, ca 
să enumerăm pe cei mai cuneș- 
cuți, care au făcut de nenumă
rate ori parte din lotul reprezenta
tiv si chiar din echipa națională, 
sportivi ce pot realrza oriclnd re- 
zul ate bune th fața oricărei for
mații.

Cum se explică atunci înfrânge
rea suferită în fa’a elevilor antre
norului emerit Cristian Panaites- 

După opinia noastră, alcă
tuirea formației combinate Meta
lul -Raod nu se face după cele 
mai bune criterii, antrenorii ce’or 
două cluburi impunînd anumiți 
boxeri care nu dețin cea mai 
bună formă la momentul respec
tiv șt. astfel, această redutabilă 
cotnbtBală a început să șchiopă e- 
ze Tn 
Box".

La 
xerii 
ringul propriu de wigiliștH 
Caraș-Severin. Ech’pa din Cetatea 
Banilor, altă dată un centru cu 
renume în lumea boxului a re
gresat în ultima vreme. Maeștrii 
Duduleanu, Goan(ă și ceilalți se 
mulțumesc cu aceas'ă situație ? La

soarelui, 
ceptează 
cercare. Rugbyștii noștri joacă foar
te bine în ultimele 15 minute ale 
reprizei, atacă susținut, spectaculos, 
dar scorul le rămîne nefavorabil 
0—I. La reluare, gazdele pornesc 
mai decise și în min. 45 Motrescu 
realizează o încercare. Bucos trans
formă și 6—4. Francezii — în 
min. 54 — reușesc din nou să ia 
conducerea prin Piquer (inc.) și 
Gaillat (tr.) 6—10. Atacurile româ
nilor sînt mai precise în final și 
Nica (inc. min. 
(Iov. p. câz. — 
scorul partidei :

Lui T. Witting 
bine — i s-au
SELECȚIONATA DIVIZIONARĂ — 
Bucos (Durbac) — I. Constantin, 
Nica. Dragomircscu. Motrescu, — 
Martira, Flcresen (Gh. Rășc.inu) — 
Fușigi. FL Constantin. Rășcanu — 
AUnasin (Postolache). Daraban — 
Ciornei. Orteiecan. Dinu (Drășu- 
lesca) SELECȚIONATA CNIVER- 
SITARĂ FRANCEZA : Larrien — 
lahibie, Rousset. Gaillat (Dumas). 
Sabattier — PHuer. Așuirre — 
Morales Lahroquere. Stain — Tra- 

Dury, Maurer

58) apoi Durban
74) stabilesc 

13—10.
— care a arbitrat 
aliniat formațiile :

mm.

pildă,
De

realizat o fru-

trofeului în ediția

unui pugilist ne- 
vorba 
ccngolez la Cra- 
depâșit categoric 

toate cele trei re- 
Prof. Aurel 

reșițeanulut.

de Mango

Cîndva, ciclocrosul însemna 
„puntea de legătură" între două 
sezoane competiționate. Numă
rul mic de întreceri programate 
in calendarul intern Și interna
tional, inexistența unui sistem 
de pregătire pe timpul iernii și, 
mai ales, faptul că eforturile 
nu atinseseră, cu ani în urmă, 
plafonul ridicat de 
miteau prelungirea 
toafină) fi, apoi, 
(în primăvară) cu 
clocrosului. De un

necesar să se programeze și fi
nala campionatului național A- 
ceasta în ideca că vrem să con
siderăm și ciclocrosul o probii 
serioasă, capabilă 
performeri spre 
mondial.

fn legătură cu campionatul 
național de ciclocros ne mani
festăm nedumerirea față de pro
gramarea lui la Poiana Brașov 
(26 noiembrie). In primul rînd. 
deplasarea numerosului lot de 
sportivi bucureșteni înseamnă 
cheltuieli inutile (unele secții nu 
anunțat, de altfel, că nu au po
sibilitatea să suporte o aseme
nea deplasare). Problema se pu 
ne nu numai pentru cei din 
București, ci și pentru cicliștii 
din Brăila și chiar din Ploiești 
Apoi, nu credem că din punct 
de vedere metodic lucrurile sint 
în regulă. Marea majoritate a 
celor ce vor lua parte la finala 
campionatului național au con
curat la 4—6 întreceri la șes. 
urmînd ca disputa pentru titlu 
s-o susțină la 1 000 m altitu
dine..

F. R Ciclism are 
analizeze mai 
mijloacele de dezvoltare a a- 
cestei ramuri a sportului 
pedale, să-i ofere — dacă soco
tește că este cazul — condiții 
optime de progres.

să lanseze 
campionatul

«

astăzi, per- 
sezonului (în 
reluarea lui 
ajutorul ci- 
număr bun

de ani, insă, situația s-a schim
bat complet. Concursurile de 
fond se dispută — în marea 
majoritate a țărilor — pînă 
toamna tîrziu. pregătirea inten
să — înscrisă integral în para
metrii științei — reclamă alte 
mijloace și forme de antrena
ment. Ciclocrosul a devenit o 
probă dc sine stătătoare, cu pro
gramul sau competițianal, au 
sportivi specializați.

Din păcate, la noi lucrurile 
au rămas la vechiul stadiu. Este, 
desigur, dificil să constitui o 
grupă aparte pentru ciclocros 
cind numărul total al sportivi
lor (șosea și pistă) este ți așa 
foarte mic, Totuși se impuneau 
restructurări în activitatea aces
tei probe Calendarul competi- 
țional or fi trebuit adaptat noii 
situații, ponderea lui urmînd să 
cadă pe lunile ianuarie și fe
bruarie, cind de fapt ar fi fost

Craiova, nu de mult, orice for
mație din afară trebuia să fie 
foarte puternică pentru a le de
păși pe gazde. Avem convingerea 
că organele locale, antrenorii,, .toți 
factorii de' răspundere, vor analiza 
situația boxului craiovean și vor 
lua măsurile ce se impun pentru 
a scoate acest sport din impasul 
în care se află.

Tn legătură cu meciul de la 
Craiova, trebuie să amintim și de 
înfrîngerea suferită de Pavel Ne- 
delcea (component al lotului na
țional) în fața 
cunoscut. Este 
Filips (student 
Iova) care l-a 
pe Nedelcea în
prize ale partidei. 
Gherghina, antrenorul

'nu are nimic de sous despre evolu
ția elevului său ? -

Un alt asneet negativ -In această 
competrt’e îl '■enstituie . absențele 
multe și nedcr:‘e din formați 
ce se întrec. Pe lingă faptul că 
este inadnuribil să nu se poată 
alcătui o echipă completă, antre
norii $i conducătorii cluburilor 
trebute să se gîndească și la pu
blicul spectator care vine să ur
mărească reuniunile, în dorința de 
a vedea la lucru cite 11 sportivi 
în fiecare echipă și nu doar cîteva 
meciuri, asa cum s-a înttmplaț la 
Ba-că'.i tirde A.S.A. din localitate 
și combina'a Portul Constanța 4- 

•Cimert"! Medgidia ay .oferit dear 
7 partide. în loc de II.

i»

cu ’

(Hue). Taxe,

actuala ediție a „Cupei

Craiova, altă surpriză, 
olteni au fost învir.și

IN ATENȚIA IUBITORILOR RUCBYULUI

0 FRUMOASA INI1IAT5VA

A COMISIEI JUDEȚENE VRANCEA

județene

cu „olim- 
întrecere

acestor frumoase ma- 
avea Ioc un original 
armă standard 40 
rezervat veteranilor, 

activiștilor din <to-

• „Cupa Vrancei" — concurs la ar
mă standard • Simpozion 
picii" luga și Rotaru • O 
pentru veterani

Oficiul de turism al idp j'-’ orga- reeză s» »ua d«
noiembrie 1972 o ezeurve cu îre-- •= Corjs=--.c pe-t-^ -ec - 
rugby dintre «chipei* r.rt c” e c e $•
înscrierile se pot face la age-t>o c - caice Victorie nr *00. pini 

ziua de 18 noiembrie 1972. orele 12. asigeriad»-» tranport pe CHi 
reducere dc 50*.» si bUehJ ce rtxcre lo ioc.

întrecerile zonei din cadrul
campionatului național de scrimă al 
juniorilor mari, desfășurat într-o- 
bună organizare în sala de sport a

atent
datnrîa 
modul

«a
si

cu

Hrisiariie NAUM

PARTICIPARE NUMEROASĂ LA TG 
ÎN FAZA DE ZONĂ A JUNIORILOR

MUREȘ
MARI

(Urmare din pag. I)

tea. Primul numără 434 de sportivi 
legitimați, care își desfășoară acti
vitatea în 12 ramuri de sport. La 
Universitatea nu sint decit 104 spor
tivi cuprinși în 5 secții. De la în
ceput, deci, două moduri de a trata 
această problemă. La Institutul Po
litehnic există tendința de a spori 
numărul secțiilor, peste capaci’.atea 
materială a clubului. De aici, nor
mal, o eficiență mai mult decit 
modestă. Politehnica Timișoara are 
Ia această oră o singură formație 
de divizia A, cea de handbal mas
culin. In schimb, la Universitatea, 
găsim două echipe campioane na
ționale (handbal fete și rugby), des 
efectivul 
ați văzut,

Este de 
că sumele 
nica ating 
de 2 milioane. Eficiența cîubu?ji, 
apare, însă cu totul necorespunză
toare, dacă ținem seama că ’.a ulti
ma ediție a J.O. această unitate de 
performanță n-a dat lot ut tr re
prezentative ale țării decit UN 
SPORTIV, pe handbalistul Rolland 
Gunesch.

Un singur sportiv dintr-un centru 
universitar cu tradiție, cj pcs.b.'.i- 
tăți umane, cu o bună bază rr.ste- 
rială reprezintă o contribuite -.n:i- 
mă la sportul de performar. 
țara noastră. Discutînd ac:--: 
primordial al problem?: c.: far. 
răspunzători de bunul mers 3- sp r- 
tului universitar bănățean, am în
registrat nemulțumirea 1 r, amără
ciunea celor ce doresc sincer rezul
tate care să justifice c:r.:.ț..'.e 
existente. Și la Timișoara nu sint 
puțini asemenea oarnem.

S-a recunoscut, de pildă, că in 
unele secții ale cluburilor sportive 
studențești s-a muncit superficial, 
că există o mare doză de forma
lism, că exigența antrenorilor față 
de munca de selecție, de cea de 
instruire, de metodologia pregătirii 
sportivilor a lăsat mult de dorit. In 
asemenea condiții aceste unităti de 
performanță nu mai pot avea efi
ciența dorită, nu se mai pot realiza 
rezulatate pe măsura scopului pen
tru care au fost create.

clubului este, după cum 
cu mult mai redus.
semnalat, de asemenea, 
alocate clubului Politeh- 
anual cifra apreciabilă

te* «prert.

-

rustoa 
ragr.i

.i.

Am se Șl 
e U

fi

SPECIALIȘTI NU LIPSESC, 
DAR UNDE SINT 
PERFORMERII...

Din nîrtrte. drpi evm a’î rir-rt. 
l icr-jrite e-i ae T-—" așa. Din <^s- 
ev*;<"e avrt* ert ea'Mrekw de

te rrt tr»-n*»u ertetfre+er m
sint de fel ter-tați să se ang-ee-re 
mii ferm in sfera performantei, de- 
eareee anesstz presupune an efort 
contfnun. sns-innt. o responsabilita
te rare depășește mofte!» uriîiî-'i 
de isrtdsrist resprelive. Si >tun*4. 
cei mai multi dintre ttklrrtii. lec
torii si chiar eon ferm țiarfl *e sp»- 
eialHate din icest centra universi
tar se limitează la acele ore încinse 
in program în care ei eondr» n«- 
nriflocit procesul invitjmînt^lni de 
educație fizică de masă și. tn com
pletare. efectuează așa-zise locrări 
de cercetare științifică. Este evident 
că spiritul de comoditate și-a găsit 
un bun sălaș.

(eiua tlorisiort*' 
ata^c. a pr.sut 
iteărei de ta Po- 
_ pe de x 'pr !

exemp’.j. 
3- Sil yjr -

CERCETAREA STllNTIHCA — 
O ACTWTTATE UTILĂ. UNDE 
SINT. INSA. BOCHCUJW B*

CU-

ia 
FT

Insti

Din inițiativa comisiei _ 
de tir Vrancea (președinte prof. 
Ioan Oprișan) va avea loc la Foc
șani la sfîrșitul acestei săptămîni 
un ./estival" al tirului. ~ 
gonul Constructorul din 
te se va desfășura ediția

Pe poli- 
localita- 

___ _  _____ . _ inaugura
lă a „Cupei Vrancei", apoi într-una 

sălile de spectacole ale ora
li se va organiza un interesant 
pezon Ia care iși vor da

tinut faptul că două colective com- 
puse d-n cite 3 cadre didactice au 
în această perioadă obligația să se 
ocupe de următoarele teme de cer
cetare :

• Colectivul I (Romeo Radoslav, 
Viorel Bolț și Gheorghe Popescu) 
va efectua lucrarea intitulată „Re- 
mmat al tuturor lucrărilor prezen
tase ăe-a lungul a !* de ani de 
attivUaue ai CJ E-FA.-Timiș".

* Colectivul II (Caraeliu Turcu. 
Macdaăeaa FUaehitiu și loan Varia) 
va intrerr. un Jadex al activității 
CeaaraM de cercetare pentru dez- 
seâaarea tpertalui de performantă 
ii Ja fatal Timiș*-

Sase cadre didactice care, ori- 
e-.—^ ar avea ceva mai bun de 
făcirt !

Ev e—lele de mai sus sint, spe- 
-*-» suLc.eat de ed Lraiaare. In 
aeeari penoadă. ciad toată atenția 
trei_e îndreptată pentru găsirea 
mor «ouat • de ancorare a cluburi- 
Ise sradeaCeșiu ta sfera performan
ță. s^ecaNștu respectivi se ocupă 
de re«aaae F de indexuri. S-ar 
rtre u avem, cit de cit. simțul

concursul „olimpicii" noștri Dan 
luga (medalia de argint la pistol 
liber), Nicolae Rotaru (medalia de 
bronz la armă liberă 60 de fo
curi culcat) și Lăurențiu Ilovici 
(campion european de' juniori la 
armă standard 60 focuri culcat), 
în încheierea 
nifestări va 
concurs la 
focuri culcat 
antrenorilor.
meniul tirului și foștilor trgători 
fruntași.

La întrecerile „Cupei Vrancei", 
care se dispută la probele de armă 
standard 60 f culcat și 3x20 f, au 

. fost invitați trăgători fruntași din 
aproape toate secțiile "de perfor
manță. Pînă acum și-au anunțat 
participarea sportivi de la clubu
rile din Capitală (Steaua, Dinamo, 
Olimpia. Metalul și Școlarul), pre
cum și cei de la Activul și Vo
ința Brașov. Petrolul Ploiești, 
C.F.R. Arad și Medicina Iași.

I.M.F. din Tîrgu Mureș, s-au bucu
rat de o numeroasă participare : 
cca 200 de concurenți.

Cel mai ridicat nivel tehnic l-au 
demonstrat participanții la proba 
de sabie care au furnizat o luptă 
foarte strînsă pentru desemnarea 
finaliștilor. Conform așteptărilor, 
clujeanul Ioan Pop s-a impus 
fața brașovenilor Al. Csiki și 
Frunză, a ieșenilor V. Șuta și 
Neagu, a orădeanului K. Merza.

La floretă fete au concurat 
mai puțin de 52 trăgătoare în frun
tea lor situîndu-se reprezentantele 
puternicului centru de la Satu 
Mare. în finală au evoluat 3 spor
tive de la C.S. Satu Mare și două 
de la Școala sportivă din același 
oraș. Au lăsat o bună impresie 
pentru combativitatea arătată flo- 
retistele din Galați. Una dintre ele, 
Ana Ghițu — deși nu a ajuns pînă 
în finala întrecerii — s-a calificat, 
împreună cu Marcela Moldovan (Șc. 
sp. Satu Mare) 
a campionatului 
București.

O participare 
tivi) s-a înregistrat 
unde s-a atins totodată un bun ni
vel tehnic. De remarcat faptul că, 
în afara centrelor cu tradiție (Cra- 

- iova, Cluj, Oradea) au fost repre
zentate și altele ca, de exemplu, 
Baia Mare (antrenor Ștefan Toth) 
care a avut și un finalist (Vasile 
Holik). Victoria a revenit, normal,

Cluj) care 
sub aspectul

4e eii

C«va mat atult. Istr-o d-Acupe 
parcată ci prof. dr C I Bucur, a- 
eessa ae rețer» faptul eă rervetarea 
țr ta dsasenial sportului se

mlțloaee nsd.-nertare. 
ed ae af-ira încă fn dotatului In 
care pcuspertăm cu puls « tensiune 
* su cu sujloare moderne, cu apa- 
rafură de haltă preezră Daeâ este 
așa, arunc, de ee mai irosim timp, 
de ce mai tăcem așu-zisă cercetare 
guvuTiri de ce mai tecilaira bzni. 
peue SMM tei anual 7 KettacțL 
vă rugim : centrul timișorean de 
eorceure de la Institutul poti'.ebate 
are o activitate de peste U ani—

Mrrta de cercetare legat* de 
prart ri. de perft rmar.ță — o cerin
ță a epoci In care trăim — o efec
tuează. foarte bine, lecterul univ. 

Laehe, antrenorul echi
pei fem.mne de handbal a Univer- 
s^tâgiL le ultimii ani. această for
mație a cucerit de 5 ori titlul de 
campioană a țării, partici pi nd tot
odată la mai multe ediții ale C.C.E. 
Prezentarea in sinteză a modului 
eum antrenorul a reușit această 
performantă, iată o temă excelentă 
pentru o lucrare de cercetare.

HANDBAL
)

în 
M. 
A.

nu

pentru faza 
ce va avea

>
masivă (48 

și la

finală 
loc la

spor- 
spadă

lui Paul Szabo (C.S.M. 
ne-a decepționat, Insă, 
disciplinei, al seriozității.

întrecerea floretiștilor s-a Situat 
la cel mai slab nivel. De altfel. 
printre finaliști au apărut doi... ne- 
specialiști : P. Tomosi (spadasin) și 
L. Varga (sabrer), ambii de la Școa
la sportivă Oradea.

REZULTATE TEHNICE. FLORE 
TA FETE : 1. Eva Lengyel (C.S. Sa- ' 
tu Mare) 5 v ; 2. Elena Pricop (Fa 
rul C-ța) 3 v ; 3. Maria Lazăr (C.S ; 
Satu Mare) 3 v ; 4. Gabriela Garda ■ 
(C.S. Satu Mare) 2 v ; 5. Ecaterina 
Fenyes (Crișul Oradea) 2 v ; 6. Vic
toria Takacs (Șc. sp. Satu Mare) 
0. v. FLORETĂ BĂIEȚI : 1. P. Kuki 
(C.S. Satu Mare) 4 v d.b. ; 2. P. 
Tomosi (Șc. sp. Oradea) 4 v d.b. ; 
3. Gh. Pordea (Politehnica Timișoa
ra) 3 v ; 4. L. Ruff (Polit. Iași) 2 v,
5. L. Varga (Șc. sp. Oradea) 1 v ;
6. V. Cursaru (Petrolul Ploiești)
1 v.. SABIE : 1. I. Pop (C.S.M. Cluj)
5 .
3. Al. Csiki (Tractorul Brașov) 4 v
4. M. Frunză (Tractorul) 2 v 
K. Merza (Crișul Oradea) 2 v 
A. Neagu (C.S.M. Iași) 0 v. SPA
DA : 1. P. Szabo (C.S.M. Cluj) 5 v;
2. Gh. Fekete (C.S. Satu Mare) 3 v;
3. V. Butuman (Dunărea Galați)
2 v ; 4. D. Mănescu (Electroputere
Craiova) 2 v ; 5. V. Holik (C.S.
Baia Mare) 2 v ; 6. M. Rotaru (E- 
lectroputere) 1 v.

v ; 2. V. Șuta (Polit. Iași) 4 v ;

Constantin ALBU

LA ÎNCHEIEREA TURULUI DIVIZIEI 8

EMOȚII Șl SPERANȚE ATIT PENTRU LIDERE, CÎT
In urmâ cu puțin timp s-a încheiat 

prtnnii tur al campionatului de hand
bal rezervat etalonului secund, a că
rui desfășurare a furnizat un număr 

de mare de sj.-pr.ze și. im
plic-.:. :• situație extrem de strînsă în 
eîasamenie. Bineînțeles, lanțul acestor 
rezultate mai pcun scontate, are mal 
multe expfiCBții. dar prima și cea mai 
• mportaniâ rămîne pregătirea super- 
fidaU Si — ca o consecință — eyo- 
hHia ta saltan, caracteristică, aproape 
fibra exeep- -e In ?oeui tuturor celor 
‘ .zicaare. ă X Afirmația noas-
trl ru es-e exsțe-ătX Iar faptul că 
r. ci un l.der d-n ce; patru n-a reușit 
«4 arumu-eie. ea ia anii trecuți, ma- 
xtaMun de puncte, constituie o do- 
vadfi eoaehtdcntâ ta acest sens. Să 
trecem, tnsto la prezentarea situației 
ev «ter.*e tn eU?sr.en-e la încheierea

»x

îemtnhiă a fost dorni- 
.izicnara A Confecția 

- - t urat un go’a- 
ja*.. In privința puhete- 

cj ■ ?a*e că '.ip- 
n-l pentru a fi realizată 
iiandbaii«te:e bucureștene

■b ar pot deciara pe depîm satisfăcute, 
lBeroeft exact acei punct pe care nu 
>-an realizat le putea scuti de erno- 
r • r.erente a!e •ftinuh! joc al cam- 
țtSMKaM,. programat la Iași, fn com- 
pMla twin 1 Vu. i Universitatea din loca- 
Ttne. Acesta va fi, de altfel, jocul- 
-*• • >1 seriei «i va decide, maf mult 
ca i care promovează în
d - *

- -d svbstanțialul salt valoric 
etMpei ie«ene. trebuie să amintim 
cwtltti D* oâ de fluctuați: a Vul- 
■19! FWewi. precum si de poziția 
!Tri. su-n-inzătoare. a for-

- - - • ? IGEX.
» cea de a doua serie femfn’nă. pri-

»:
v

CONCURSURILE DE TALERE

Șl PENTRU

5.
6.

coresp.

CODAȘE...
evi- 

_______ ________ _ - forte 
existent aici. Ocupantele locurilor 1 și 
2 — C.S.M, Sibiu și Universitatea Cluj 
— se găsesc la egalitate perfectă în 
privința punctajului, a numărului de 
victorii și a golaverajului, asa Incit or
dinea a fost stabilită de rezultatul în
registrat în întîlnirea directă. Cea mai 
plăcută surpriză, a seriei este, însU 
evoluția celei de a treia clasate. Spar
ta Mediaș, care păstrează multe șanse 
de promovare în primul, eșalon. Răma
să fără antrenor. Jiul Petroșani n-a 
mai putut rezista asprimii meciurilor 
din această categorie și se îndreaptă 
vertiginos spre... campionatul județean, 
tot așa cum face și Universitatea II 
Timișoara.

Campionatul masculin — seria I a 
început furtunos și a adus în fruntea 
plutonului, timp de mai multe etape, 
anonima echipă Știința Bacău, in um- 
b-a căreia două forte
divizionare A : S.C. Bacău și Politeh
nica Galați. Acum. insă, handbaliștii 
de la Sport Club și-au reintrat In

mele trei locuri ale clasamentului 
dențlază marele echilibru de

unei evoluții în 
vreme ce stu- 

___ r.. ___ ___ , ___  Inconstanți, tre
buie să se mulțumească deocamdată cu 
poziția a treia. Cuvinte de laudă se 
cuvin și echipei Comerțul Constanța, 
care începe să emită tot mai multe pre
tenții la locurile fruntașe.

în fine, seria a n-a masculină ne-a ofe
rit cea mai autentică probă de pregăt'ne 
în salturi. Ne referim la duelul dintrt 
ASA Tg. Mureș — aflată mult timp ps 
locul întîi — și CSM Reșița, neașteptat 
de slabă la începutul campionatului, da* 
într-un evident reviriment spre siîrșituî 
turului.

Aceasta este situația la sfîrșitul prime
lor 9 etape din campionatul diviziei B. 
După cum se vede din clasament. <<tît 
liderii, cît și ultimele clasate sînt de
parte de a avea o situație sigură.-Se în
trevede, deci, un retur dîrz. probabil 
fel de presărat cu surprize ca și tu-’U

drepturi, ca urmare a 
continuu progres, In 
denții gâlățeni, cam

Cît de curios poate să pară a- 
ceastă contribuție minoră a Centru
lui universitar Timișoara la ma
rea performanță a sportului româ
nesc, dacă doar un reprezentant al 
studențimii din acest oraș a reușit 
să facă parte din lotul olimpic ! 
Situația este aproape de neexplicat, 
dacă ținem seama că cluburile spor
tive studențești se identifică, pe 
linia pregătirii sportive, cu înseși 
catedrele de educație fizică. Altfel 
spus, specialiștii din cadrul acestor 
catedre au obligația fermă dc a da 
un randament substanțial în reali
zarea unor obiective de performan
ță ale cluburilor.

Am reprodus paragraful din 
H.C.M. nr. 1605, cu privire la obli
gațiile catedrelor de educație fizică. 
Ulterior, prin „Instrucțiunile și re
comandările pentru îmbunătățirea 
activității de educație fizică și sport 
îh instituțiile de învățămînt supe
rior" cu nr. 64075'1971, elaborate 
de Colegiul Ministerului Educației 
și Învățămîntului au fost reactuali-

EXISTĂ POSIBILITĂȚI PENTRU REALIZĂRI PE MĂSURA

(Urmare din pag I)

„Nu lipsește nimic pentru această împlinire* este 
de părere un om care și-a legat de ani de zile 
numele si viata de mișcarea sportivă, care este 
permanent prezent în mijlocul studenților și ii spri
jină nemijlocit, conf. universitar PETRU STANCiU, 
rectorul Universității din Timișoara.

Subscriem, firește, din toată inima 
opinie, 
aborda direct, cu 
Se impune, insă, i 
cluburile universitare, la 
zică ; o muncă izvorîtă 
perspectivă. Scon final 
DFNTI TIMIȘORENI ÎN 
OLIMPICE. Aceasta înseamnă, 
cerințe, adevărata finalitate a activității lor.

Considerăm, de asemenea, că principiul de pro
movare a unui cadru didactic trebuie să aibă drept 
criteriu d® bază activitatea practică, specifică unui 
PROFESOR DE EDUCAȚIE FIZICA. Procedîndu-șe 
astfel s-ar evita multe anomalii de genul aceleia în 
care tehnicieni, practicieni reputați (a se vedea ca-

__  __ .............. ....... ...... .. la această 
La Timișoara nu lipsește nimic pentru a 
direct, cu eficientă maximă, performanța, 

o muncă mai bine organizată în 
cctedrele de educație fi- 
din nasiune și diriiotă in 
- CIT MAI MULTI $T'J- 
LOTURILE NAȚIONALE Șl 

la nivelul actualelor

CE R1NȚELOR

zoi Constantin Laehe) 
de promovare oe cele 
crâri de cercetare.

In spiritul acestei idei este de reținut, 
observația prof. dr. ing. Gheorghe Siiaș, 
al Institutului politehnic si președintele clubului spor
tiv, core condiționează normarea codrului didactic 
de la catedra de educație fizică și sport de răspun
derea nemijlocită pentru destinele unei echipe di
vizionare sau a unor sportivi de performanță. Este o 
măsură care a fost aprobată de senatul Institutului 
politehnic si destinată sâ-i aducă pe specialiștii de 
Ia catedră mai aproape de realizarea unor obiecti
ve de performanță in cluburile studențești. Se înțe
lege că salutăm o asemenea inițiativă si am fi bu
curoși să o vedem generalizată.

Nădăjduim totodată ca aspectele abordate în a- 
ceastă dezbatere despre contribuția centrelor uni
versitare la progresul sportului de performanță să 
declanșeze un puternic curent de opinie în riadul 
celor direct Interesați astfel ca, intr-un viitor cît 
mai apropiat, să intervină apariția unei atitudini noi 
față de nevoia de a aduce în prim planul perfor
manței cît mai mulți sportivi studenți

s!-t obstruetienati in drumul 
didactică din lipsa unor lu-

in final, 
prorector

ALE VÎNĂTORILOR
In poligonul Tunari au continuat 

antrenamentele 
handicap) 
A G V P S. 
terilor si 
și copiilor 
mum 15 ani. 
numeroasă la întrecerile de dumi
nica trecută — 32 de cnncurenți — 
printre care și o serie de vină teri 
începători, membri ai Asociației su
nătorilor și pescarilor sportivi din 
sectorul 8 al Capitalei, care s-au 
prezentat cu acest prilej. 13 proba 
practică de tir cu arma de vină- 
toare. Conform regulamentului, pri
mii zece clasați au primit diplome 
și premii în obiecte. Tn fruntea cla
samentului s-a situat Adrian Pe
trescu (Clubul sportiv Școlarul*, ur
mat de Gh. Marinescu (A G V P.S. 
sector 8), Florin Piersican (Olim
pia), Gabriel Suditu (Steaua) e:c.

Ultimul concurs de acest fel va 
avea toc duminică, de Ia ora F* 
Aceste întreceri cu handicap, care 
s-au dovedit a fi foarte utile vînă- 
torilor, vor fi reluate in aprilie 
1973. Alte informații pot fi obți
nute de la asociațiile vinătorllor și 
pescarilor sportivi de sector, din 
Capitală.

și concursul (eu 
de talere organizat de 
și deschis tuturor vină- 
sportivilor legitimați cît 
lor, în vîrslă de mlni- 

Partieiparea a" fost

Horio ALEXANDRESCU

vă oferă

O CROAZIERA PE MAREA NEAGRA 
cu motonava „TRANSILVANIA" 

3—10 decembrie

A

FEMININ. Seria I MASCULIN,

Seria I

1. Confecția Buc. 9 8 1 0 132— 56 17 1. S.C. Bacău 9 8 0 1 164—im 16
2. Univ. iași 9 7 1 1 128— 94 15 2. Știința Bacău 9 6 0 3 133—100 12
t. Vulturul Ploiești 9 6 0 3 80— 62 12 3. Polit. Galați 9 6 0 3 139—121 12
4. Gloria Buzău 9 4 2 3 84— 86 10 4. Comerțul C-ța 9 6 0 3 117—118 12
5. Voința București...... 9 4 0 5 74— 80 8 5. Rapid București 9 5 0 4 170—165 10
6. Constr. Buc. 9 2 3 4 63— 75 7 6. Univ. Craiova 9 4 0 5 127—115 8
7. Tomlstex Constanța 9 2 3 4 73— 91 7 7. Agronomia Iași 9 3 1 5 133—164 7
8. CSU Construcții 9 2 2 5 59— 79 6 8. Rafinăria Teleajen 9 2 1 6 121—143 5
9. Voința Crai ova 9 2 16 60—102 5 9. Relonul Săvinești 9 2 0 7 138—150 4

10. IGEX București 9 1 1 7 73—107 3 10. Voința Bacău 9 2 0 7 113—173 4
SERIA a Ha Seria a Il-a

1. CSM Sibiu 9 7 0 2 105— 67 14 1. CSM Reșița 9 4 0 3 139—116 12
2. Univ. Cluj 9 7 0 2 110— 72 14 2. ASA Tg. Mureș 9 6 0 3 115- 99 12

3. Soarta Mediaș 9 7 0 2 81— 62 14 3. Gloria Arad 9 5 1 3 120—113 11
4. Chimia Făgăraș 9 6 0 3 73— 72 12 4. Timișul Lugoj 7 5 0 2 101— 80 10
5. Voința Sighișoara 9 5 1 3 104— 75 11 5. Met. Copșa Mică 9 5 0 4 106—107 10

6. Constr. Baia Mare 9 5 1 3 109— 81 11 6. Chimia Făgăraș 8 3 1 4 11.3—111 7
7. Teba Arad 9 3 0 6 79—105 6 7. Știința Lovrin 9 3 1 5 137—136 7
8. Textila Sebeș 9 2 0 7 66— 84 4 8. Banatul Timișoara 9 3 1 5 107—115 7
9. Univ. n Tim. 9 1 0 8 58— 97 2 9. ASA Sibiu 9 3 0 6 107—120 6

10. Jiul Petroșani 9 1 0 8 54—124 2 10. Constr. Oradea 8 2 0 6 99—128 4

itinerar: CONSTANȚA — ODESA — IALTA — SOCI 
CONSTANȚA

BATUMI '-yf

Pentru detalii și înscrieri vă rugăm să vă adresați din timp oficiilor 
județene de turism din întreaga țaiă, sau oficiului de turism al muni
cipiului București

„PUBLITURISM"

CONSILIUL NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE
FIZICA SI SPORT

cu sediul in București, str. Vasile Conta nr. 16, telefon 11.97.87, anga
jează urgent corespondent principal sau corespondent la Secția Relații 
internaționale. Condiții : studii superioare, cunoștințe perfecte de limba 
germană, lucru la mașina de scris, 8 ani vechime minimă in speciali
tate, peniru corespondent principal, și 4 ani pentru corespondent..,,,

* 4 <
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ÎN VIZITĂ LA C.F.R. CLUJ

19 ECHIPĂ CA TOATE CELELALTE ?
• O ședință de acum cîțiva ani are urmări... în locu! excelent din 
campionatul actual ® „In ultimii ani, am străbătut întreaga evolu
ție a tacticii moderne de joc...“ 9 Antrenamente — sîmbătă, du
minică și luni I 9 Să acordăm acesei echipe ambițioase, izvorită 
dintr-un mediu foarte bun, mai multă atenție!

în cursul campionatului 1967—63 
(C.F.R.-ul era pe atunci în divizia 
secundă) la sediul clubului ceferist 
din Cluj a avut loc o ședință furtu
noasă, în care mai mulți jucători, 
obișnuiți cu schimbarea antrenori
lor asemenea unei batiste dintr-un 
buzunar în altul, au cerut „capul“ 
doctorului Radulescu. S-au ridicat 
atunci — cînd sentința părea a- 
proape rostită — Petrescu, M. Bre- 
tan, Dragomir și încă vreo doi, 
luînd apărarea lui C. Rădulescu...

Constantin Rădulescu a rămas la 
C.F.R. Cluj. încet-încet, au plecat 
ceilalți. Au rămas doar jucătorii 
dispuși să ia în serios antrenamen
tele și jocurile, așa cum dorea con
testatul antrenor.

Astăzi, C.F.R. Cluj este — cel pu
țin pînă în momentul de față — 
revelația campionatului. Deși pe a- 
tunci, nimeni nu putea bănui con
secințele acestei ședințe, ea a fost 
un moment decisiv pentru dobîn- 
direa actualei poziții în clasament. 
Un al doilea moment important în 
traiectoria ascendentă a C.F.R.-ului 
s-a produs înainte de returul cam
pionatului trecut. Atunci, Rădulescu 
a putut integra în echipă jucători 
ca O. Ionescu (revenit de la Rapid), 
Penzeș, Gadja (o descoperire), Lupu

Marius Bretan, unul dintre „bătrî- 
nii“ echipei (are... 30 de ani !). Am 
jucat cu libero simplu, apoi cu be
ton și apărare cu marcaj strîns sau 
„om la om“ pe tot terenul. în zonă 
etc. Acum am ajuns, logic, la tac
tica atacului și apărării cu toată e- 
chipa și a rezolvării sarcinilor de 
joc în funcfie de fază (și nu doar 
pe post) din partea tuturor jucăto
rilor". Adică, pe scurt, toți înainte, 
toți înapoi !

Această manevră simplă a fotba
lului este, însă, unul dintre cele 
mai grele lucruri de realizat. Cum 
a reușit C.F.R. Cluj ? „Nu cred că 
fac lucruri prea deosebite în pregă
tire, spunea, ridicînd ușor din u- 
meri, antrenorul C. Rădulescu. 
...Dacă ați venit să descoperi» cine 
știe ce „secrete de fabricație" v-ați 
înșelat ! Am aceleași metode pe care 
le folosesc și alții — poate insă 
doar formal : antrenamentul eu in
tervale. cel in circuit, jocuri bila
terale cu temă, jccuri complimen
tare și distractive (in general la an
trenamentul de joi) etc. E adevă
rat. Ia CJJL se mai tae antrena
mente ți sirabătă. luni si chiar— du
minică. in dimineața jacului (*•— 
60 minute de ușoară pregătire fi
zică. gimnastică) ! Da. da. ți tuni.

spuneau că. prin profesia sa. docto
rul Rădulescu știe să modeleze ad
mirabil curba efortului. C. Rădu
lescu spunea, insă, despre băieții 
săi că, în întreaga sa activitate, n-a 
văzut încă un colectiv așa de unit, 
de „cuminte" și de dornic de pro
gres. începutul actualei echipe ce
feriste clujene a fost legn» de con
diții slabe, dar ți de un.fond afec
tiv excelent care s-a păstrat. S-au 
îmbunătățit intre timp ți condițiile 
mqfprflip Spn iC-1 secției de fotbal
se poate vedea astăzi la locul unde 
CTJL-ul îți eoast.-uiețte oaza spor
tivă proprie. Stadionul, care va a- 
vea in prima etapă aproape 15 000 
de locuri. este aproape tata A u mai 
rămas montarea gradene.or si 
solidarea i».-îa prin 
nului 1973. 
mele jocuri

C u o me 
ani. nu se 
Cluj «te o

con- 
ara a- 
el pri-

26—27 
CTJL

s.

13 *e

fi*
oeae. xr-tre o-» ce ie mternatiooaje 
nc pot ră.~ru.~.e pe shtrnnl loc. —N-am 
jeexl der’t rre* 3 jatmi internatto- 
aate ta * «ta de ctad swa fce- 
proaA. spuneau jucJencu dojeni.

CFA Ctatj — • echipă aortx- 
Luasi. ea =>sd£ti foarte bun. un aa- 
P9OX pesaepcî. • bază nsdi^tală

Peu
2 *

Seriozitatea la antrenamente este una din calitățile recunoscute ale *nflxii|fbr foțnvt etaje ta—
Fote t ? HA Y

și Petrescu (vindecat după boală). 
A avut la îndemînă, pentru prima 
dată poate, un lot de jucători com
plet — deși fără mari individuali
tăți — pe care l-a supus unei pre
gătiri drastice. Se făceau 3 antrena
mente pe zi („înviorarea" de dimi
neață dura 40—60 de minute !). Re
zultatele din retur se cunosc.

Noua „cotitură" reușită, C.F.R.-ul 
s-a văzut proiectat pe o orbită la 
care, desigur, nici cei mai înfocati 
suporteri n-ar fi sperat. Locul foarte 
bun în clasament, cele două victo
rii în deplasare de pînă acum, dar, 
mai ales, jocul excelent practicat 
dau, acum, tuturor certitudinea u- 
nei munci asidue la echipa clu
jeană. Nu puțini sînt cei care spun 
că, astăzi, C.F.R. Cluj joacă... alt
ceva. Bineînțeles, referințele asu
pra jocului practicat pot fi expri
mate în dinamica foarte bună în 
teren, pregătirea fizică excelentă, 
angajamentul total în joc, adică 
exact ceea ce îi lipsește. în general, 
fotbalului nostru... „Am străbătut, 
in cîțiva ani, aproape toată evoluția 
tacticii moderne a jocului, spunea

„duminica fotbalistului" cum se 
zice. A doua zi după jocul cîștigat 
la București, cu Rapidul, am făcut 
un antrenament -ia cataramă"— 
După fiecare antrenament, dăm ju
cătorilor să bea lapte, e foarte bun 
pentru recuperare. Ce să mai spun ? 
Sint ajutat, mă consult, pentru sta
bilirea unei anume tactici de joc, 
sau chiar în alte probleme curente de 
un „stat major* al jucătorilor, for
mat din Marius Bretan. Cojoearu ți 
Adam, cei mai în virstă jucători ai 
mei. în plus am sprijinul excelent 
a! iui Laurenîiu Mumeaivu. Am iz
butit să formăm un colectiv care 
știe să se supună perfect la cele 
mai dure eforturi — cei care n-an 
vrut acest lucru, au trebnit să plece.

Poate ar mai trebui spus că doc
torul O.R.L.-ist Rădulescu. cunoscut 
ca un antrenor temperamental, dras
tic atunci cînd vrea să curme orice 
abatere disciplinară, este și un ex
celent ^meseriaș", un tactician la 
fel de bun, pe care jucătorii îl 
respectă și se străduiesc în conse
cință să ia de la el tot ce este mai 
bun. Cojoearu, Petrescu ți ceilalți ne

in crcioljdare. Ar fi necesar sâ-i
TT-i: multă atenție. Spec- 

tatcen cSujesu au și faacewjt să o

Dumitru GRAUR

0 SOIM [TAPĂ A
j Astăzi, se va desfășura etapa in- 
. termediară a 16-imilor „Cupei Ro-
I nâ.~.;e;-. lată programul t-
: Trr, tușul Ora} Gh. Gheorghiu-
‘ Dej — F.C. Galați, Constructorul 
t Galaț. — Politehnica Galați, C.F.R. 
i Pașcani — Gloria Buzău, Autobu- 
1 mi București — Delta Tulcea. 
; Carpați Sinaia — Ș.N. Oltenița, 

Automatica Alexandria — Metalul 
: București, Ceahlăul P. Neamț — 
I Politehnica Iași. Oltul Sf. Gheor- 

ghe — Progresul București, Știința 
Petroșani — Metalul Drobeta Ti. 
Severin, Minerul Lupeni — Politeh-

■ nica Timișoara, Vagonul Arad — 
I Olimpia Oradea, Aurul Brad —

I

INTR-UN SAT DE LA 
POALELE MUNTELUI GĂINA i

în ultimii 12 ani, sportul șl-a gă
sit prieteni de nădejde în satul 
Risculița (ce aparține de comuna 
Baia de Criș) din județul Hune
doara. Și nu este greșit dacă afir
măm că acest lucru a fost posi
bil, în mod special, datorită pro
fesorului Teodor Micluță. El este 
coordonatorul activității sportive 
din cadrul Școlii generale și pre
ședintele asociației sportive Viito
rul. Deși profesor de limba ro
mână — școala de 8 ani de aici, 
nu are profesor de educație fizică — 
ăcesta a îndrăgit sportul. Datorită 
preocupării sale, prin mijloace lo
cale și cu sprijinul tineretului din 
sat, aici a fost construit un teren 
de volei acoperit cu zgură și un 
teren de fotbal (economiile reali
zate prin munca voluntară efec
tuată se ridică la peste 10 000 de 
(■— c.

lei). Urmează să se construiască 
un portic de gimnastică — toate 
aparatele și echipamentul necesar 
fiind procurate cu ljan‘ strînși din 
valorificarea fructelor de pădure 
adunate de elevi. Formația de fot
bal va patricipa la Cupa Cuteză
torii. Bune rezultate au înregistrat 
și formațiile de volei (fete) cit și 
cea de fotbal a tinerilor săteni care 
s-au întrecut cu echipe din Ribița, 
T^alea Brad, Tomești, Baia de

• în memorialul Elekes De- ‘ 
zso, organizat de către comi
sia de șah de pe lingă C.J.E.F.S. 
Covasna, pe primele două locuri 
s-au clasat : Emil Szokacs și 
Tibor Kelemen care — conform 
regulamentului — vor avea 
dreptul, începînd de anul vii
tor, să participe în cadrul cate, 
goriei A.

Gh. BRIOTA, coresp.

chipă de hochei. în acest an vor 
fi mai mulți jucători la această 
disciplină, ne spunea profesorul 
Micluță. Stocul de șahuri, patine 
și schiuri va fi mult mărit in ve
derea sezonului de iarnă".

• Crosul fetelor, organizat de 
, către _Qonsiliul orășenesc . pen- 
' j tru Eaîfcație Fizică și Sport din 

T?ura ~ Humorului a reunit la 
start peste 400 de tinere. Iată 
eișțigătoarele, la cele cinci ca
tegorii de virstă : Cristina Ca- 

j targiu. Teodora Pașcovici, Eli- 
sabeta Dascăln. Aurica Prelucâ, 

i Veronica Todoși.
J Constantin FIIAPOVICI, coresp.

Ion COTOI, coresp.

Criș. Pentru sezonul de iarnă, în
tr-o baltă din apropierea satului, 
se amenajează acum un patinoar 
„Anul trecut a existat aici o e-

„AJAX"... DE LA VALEA LUNGA

Vă scriu în numele echipei de 
fotbal Ajax înființată in urmă cu

Vela Nuntreiller pc~itește arena, acolo unde, mai bine de două decenii a cunoscut atîtea bucurii...
Foto: Dragoș NEAGU

MECIUL DE ADIO AL LUI NUNWEILLER CEL MARE...

are. om ce s-a cor.topit peste 
mă decern: ca fotbalul și cu D*- 
=m-j. Retragerea lui Nunweiller 
I s-a semnat fatr-ua meci ami
li de mare atracție. Dinamo — 
x-aua. dar chiar dacă jocul acesta 
fost fiuma* ți spectacolcs (balo- 
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formație, acolo, pe meterezele re
dute: unde a biruit în atîtea bă
tălii grele la echipa de club sau 
în cele 41 de jocuri din echipa na
țională. După acele opt minute 
ci.ud tcate amintirile din cei peste 
20 de ani de fotbal s-au strins 
In mintea noastră, a tuturor, cre- 
iociad cu atita forță de expresie 
personalitatea unui mare om și 
fotbalist, admirabil exemplu de 
bărbăție, fair-play și devotament, 
după acele ultime opt minute de 
joc din cariera maestrului emerit 
al sportului. Nelu Nunweiller, a 
început adevăratul spectacol, emo
ționant și revelator prin dimen- 
siunile sale sufletești Atunci, cînd 
Nelu Nunweiller se pregătea să 
predea tricoul său lui Dobrău, pre
ședintele clubului Dinamo, Valeriu 
Buzea. a rostit cîteva cuvinte de 
mare preț șj i-a înmînat o cupă 
de cristal, atunci au venit atîtea 
trofee din partea Federației Româ
ne de Fotbal, din partea clubului

Steaua, din partea C.M.E.F.S. Bucu
rești, au venit fanioane și flori din 
mîinile lui Ilie Oană, antrenorul 
Petrolului și o frumoasă cupă din 
partea unui devotat suporter (N. 
Piștalu), toate însoțite de cele mai 
sincere îmbrățișări, felicitări și 
urări de noi succese. Cu brațele 
încărcate de trofee și flori, cu o- 
brajii umezi de atîta emoție, al 
treilea frate din „dinastia Nunweil
ler" s-a îndreptat printr-Un culoar 
viu format din juniori și din ju
cătorii celor două echipe spre ca
bine, mulțumind tuturor.

Nelu Nunweiller s-a retras din 
activitatea competițională, dar n-a 
părăsit fotbalul pe care l-a iubit 
toată viața cu atîta patimă. Nelu 
Nunweiller a rămas ca antrenor 
la timona echipei care l-a ^ridicat 
și pe care a slujit-o cu atîta dă
ruire. Felicitări, Nelule 1 Succese 
Nelule !...

Mircea M. IONESCU

După 9 etape

CIFRELE VORBESC...
• Cu cele 13 goluri marcate în 

etapa IX-a, totalul tor a ajuns la 
193. Media golurilor pe etapă este 
21,44. Cea mai productivă etapă a 
fost a V-a, în care s-au înscris 28 
de goluri, iar la polul opus se află 
etapa a IH-a cu 12 goluri.

• Echipele Rapid și Petrolul sînt 
singurele . formații ai căror jucători 
au marcat doar cite un gol.

• Tot la acest capitol trebuie să 
consemnăm și pofta de gol ă jucă
torului Roznai, caro incepînd din 
etapa a IV-a a marcat de 8 ori 
(col puțin un gol în fiecare etapă). 
Această eficacitate — dar pe o pe
rioadă mai scurtă — o întilnim la 
Năstase (7 geluiri în trei etape).

• Cronicarii ziarului nostru au 
acordat celor 8 arbitri, care au con
dus partidele acestei etape, 33 de 
stele : 4 au primit cîte cinci stele, 
2 cîte patru, C. Dinulescu trei stele, 
iar M. Bădd'lescu doar două stele.

• în această etapă s-au acordat 
două lovituri de la 11 m, înregiș- 
trîndu-se următoarele similitudinii 
ambele lovituri au fost dictate pe 
motiv de fault, în favoarea gazde
lor, ambele transformate.

• Lică („U“ Cluj) este al 6-lea 
jucător eliminat de pe teren, de la 
începutul campionatului.

• în această etapă, oaspeții au 
obținut 6 puncte (o victorie și 4 
meciuri egale). Din cele 72 de par
tide, 47 au revenit gazdelor, 15 
s-au terminat la egalitate, iar in 
10 victoria a fost de partea oaspe
ților.

• Clasamentul orașelor, pe baza
mediei de spectatori, după nouă 
etape, se prezintă astfel : 1. CRA
IOVA 18 333; 2. București 14 027; 
3. Ploiești 13 750; 4. Tg. Mureș
12 400 ; 5. Reșița 12 200 etc.

• In această etapă cel mai spor
tiv public, care de altfel a primit 
singura notă de 10, a fost cel clu
jean, cu toate că echipa sa favo
rită — C.F.R. — a realizat doar 
un rezultat de egalitate. în rest, o 
notă 9, cinci note 8 și un 7 la Re- 
țița.

• Situația In „Trofeul Petschov- 
schi", după nouă etape este urmă
toarea î 1. CLUJ 9,22; 2—4. Plo
iești, Pitești și Bacău 9,00; 5—6, 
Petroșani și Arad 8,60; 7. Bucu
rești 8,55; 8—9. Tg. Mureș și Con
stanța 8,40; 10. Reșița 8,00; 11. Bra
șov 7,75; 12, Craiova 6,00.

A. VASILESCU
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ara acestui an.

CUPLI BOMÂIIIIH
F.C. Bihor. Metalul Oradea — Uni
rea Dej. Soda Ocna Mureș — Chi
mia Făgăraș, Lacul Ursu Sonata — 
C.S.M. Sibiu și Electroputere Cra
iova — Chimia Rm. Vilcea.

Toate partidele vor începe la ora 
14.

FLACĂRA ROȘIE

SPORTLL STliDEMfESC
Aff** de Ia ora 15, pe Stadionul Fladărâ 

roșie -din Capitală (Calea Dudeșți) ape 
loc întîlnirea amicală dintre divizio
nara C Flacăra roșie și divizionara A 
Sportul . studențesc.

10 luni in comuna Valea Lungă 
din județul Dîmbovița., Cel mai 
mare fotbalist din echipă are 14 
ani, cel mai mic II. La finele lu
nii octombrie am cîștigat Cupa Re
coltei învingînd pe Juventus cu 
7—1 ; Unirea 5—0 și Voința 4—0. 
De altfel să știți că în zece, luni 
am susținut .116 meciuri din care 
am cîștigat 109, fără să fi pierdut 
vreunul. Stăm la dispoziția orică
rei echipe similare care vrea să se 
întreacă cu noi.

Tinel ALDEA, elev în comuna 
Valea Lungă

NOUA PIRTIE DE SCHI...
...s-a amenajat — cu sprijinul 

C.J.E.F.S. Bistrița-Năsăud — la 
locul numit Piatra Fîntînele. Are 
o lungime de 350 m și o lățime 
de 15 m cu perspective de prelun
gire. Aici urmează să șe monteze 
un teleschi, iar în 1973 să se con
struiască un complex turistic.

I. TOMA, coresp.

TENIS DE MASĂ, DAR CU CE ?
Asociațile de locatari — cu 

sprijinul Consiliului popular al 
municipiului Gh. Gheorghiu-Dej 
— au preluat o inițiativă din mu
nicipiile București, Galați și Pi
tești trecînd la construirea, cu po
sibilități locale, a unor mese de 
tenis din beton. Și astfel, mai mult 
de 20 asemenea mese au apărut 
în ultimul an în diverse locuri 
din oraș. Cît de căutate sînt, re
iese din faptul că — tineri sau mai 
vîrstnici — stăteau la rînd ca să 
joace pe ele, uneori pînă ia orele 
22—23. Numai că, din păcate, co
merțul din oraș nu s-a arătat în 
stare... să țină pasul. La magazi
nul universal Victoria am aflat că 
se fac mereu comenzi de mingi 
și palete către I.C.R.M. Bacău so
liciți' du-se aceste articole dar că 
toate apelurile — scrise — rămîn

• Minerul Baia Mare, la 2 puncte de „Poli" Timișoara • Politehnica lași pier
de la Brăila, iar Lupulescu vine la comisia de disciplină (și nu numai el) • 
Metrom face clipe 
schimbat locurile * 
înscrie • Duminică,

grele liderului, chiar la Timișoara • 20 de echipe și-au 
Delta capotează la... Tulcea ® Oaspeților ie e frică să 
Teașcă... reapare in Copou

se pregătește să 
turului actualu-

Divizia secundă 
încheie soco'elile 
lui campionat. Timpul trece atît 
de repede... Parcă ieri echipele fă
ceau cunoștință unele cu altele și 
i$i studiau, reciproc, noile forțe. 
Acum, iată-le aproape de jumăta
tea lunguluj drum 
Divizia A sau_ C!

Duminxa trecută 
•tape a xil-a. Prea 
nu r.e-a oferit Și de data aceasta 
bilanțul (așa cum ne-am obișnuit I) 
este favorabil GAZDELOR. 12 
puncte ciștigate, 4 pierdute, gola
veraj 12—1 (in seria I)! 13 puncte 
cîștigate, 3 pierdute. golaveraj 
12—2 (în seria a II-a) iată rapor
tul cifric al celor 16 jocuri dispu
tate. Două rezultate din seria I 
și două remize din cea secundă 
au surprins. C.S. Tîrgoviște a cîș- 
tigat la Tulcea, oprind echipa lo
cală dintr-un neașteptat șir de 
succese, care ° propulsase pînă 
la locul III. Dacă vom avea în 
vedere, însă, pe cei ce alcătuiesc 
atacul tîrgoviștean (Harapu, Pirvu. 
Sava, Kallo) vom vedea că sur
priza nu e mai mare decît aceea... 
a locului său, de la periferia cla- 
samentufui. F.C. Galați, cîștigă la 
Bacău, în orașul unde Teașcă a 
lucrat mai mulți ani, și se apro
pie de locurile mult visate (dar 
duminică trebuie să dea piept cu 
liderul, chiar pe terenul din 
Copou). Acestea sînt singurele 
succese în deplasare înregistrate 
duminică în prima serie și ele ră- 
mîn aceleași pentru întreaga etapă 

“a diviziei secunde pentru că in 
seria a II-a victoria n-a surîs de
cît gazdelor. Aici, cel mai bun re
zultat l-a realizat Metrom Brașov, 
care a scos o remiză echivalentă

ce duce spre

fără rezultat. Pînă cînd ? Cei mici 
au început să-și improvizeze pa
lete, cu mingile este însă mai 
greu.

Gheorglie GRUNZU, coresp.

CUPA PRIETENIEI 
PIONIEREȘTI...

...a fost organizată Ia Curtea de 
Argeș de către Școala generală nr. 
4 (prof. Scarlat Eudoxiu) în cins
tea celei de a 25-a aniversări a 
Republicii Ia: fotbal, handbal, te
nis de masă. Au participat elevii 
școlilor generale din localitate și 
comunele învecinate. Cîștigătoâre 
au fost : Școala generală nr. 4 din 
Curtea de Argeș (fotbal), Școala 
generală din satul Vîlsănești, co
muna Mușetești (handbal), Școala 
generală Cerbureni, comuna Va
lea lașului — la fete și Școala ge
nerală nr. 4 din Curtea de Ar
geș — la băieți (tenis de masă).
Ilie FEȚEANU. coresp. județean.

SUCCESE ALE CIMPINENILOR

Membrii cercului de aeroniodele 
de pe lingă A. S. Metalul Cimpina 
au participat la diverse concursuri 
cu caracter republican organizate 
de către federația de specialitate

• Recent, Trustul de cons
trucții industriale din Cons
tanța a amenajat în cartierul 
Tomis Nord din Constanța un 
modern complex de tenis cu 
trei terenuri de joc și vestiare. 
Urmează a fi date în folosință 
trei săli noi de sport : la liceul 
Ovidiu, liceul nr. 5 și la Gru
pul școlar profesional și tehnic.
Cornel POPA, coresp. județean.

aproape cu o victorie Ia Timișoara, 
pe terenul celor ce visează să re
vină în Divizia A. într-o perioadă 
de frămîntări. F.G. Bihor,, găsește, 
resurse să se întoarcă de la Satu 
Mare cu un punct și să mențină 
contactul cu plutonul fruntaș. Dar, 
chiar dacă includem și punctul 
cucerit de C.S.M. Sibiu la Oradea, 
bilanțul oaspeților în seria a Il-a 
e foarte slab: doar 3 puncte cu
cerite și două goluri marcate. De 
altfel, in 12 partide, oaspeții n-au 
reușit să înscrie măcar un gol. F. 
o performantă !

Etapa a XH-a a fost cam vi
tregă pentru lideri. Timișorenii 
(vorbim de studenți), cu chiu cu 
vai, au obținut un punct, pe teren 
propriu, în fața Metromului. în 
timp ce ieșenii au pierdut la Bră
ila. Că liderul pierde în deplasare, 
nu e o noutate, dar Politehnica 
Iași, se 
(ca, de 
angajat 
valoare, 
cului ocunat. La Brăila a trebuit, 
ca la pauză, căpitanii și antrenorii 
celor două formații să fie chemați 
Ia ordine pentru ca spiritele să 
se mai calmeze. Și totuși. Chițu 
(Progresul) și Lupulescu (Politeh
nica) au fost eliminați, după pau
ză, pentru 
proteste la 
meciul de 
federal nu 
lanul. Prea 
cu pretenții. Și la alte 
s-au constat abateri de la spiritul 
sportiv : Fătu (Metalul Buc.) — eli
minat, Răuț și N. Constantinescu 
(Delta Tulcea), Grigore (C.S. Tît- 
goviște), Tudor și Cojoearu (Du
nărea Giurgiu), Mustață (Ceahlăul)

ordinea 
rămas a- 
a 
în

XlI-a 
clasa- 

schim- 
Vîlcea,
Bucu- 
urest

pare, n-a știut să piardă 
altfel, nici gazdele) și s-a 
într-un joc dur, de slabă 
departe de pretențiile lo

joc dur și respectiv, 
deciziile arbitrului. La 
la Brăila, observatorul 
l-a evidențiat decît pe 
puțin pentru o echipă 

meciuri

obținînd o serie de rezultate bune. 
Astfel la concursul din Arad, Va- 
sile Miculescu a cucerit locul I la 
modele radiocomandă cu aterizare 
Ia punct fix și locul TI la proba 
de evoluții planoare, radiocoman
dă iar Soiu loan — locul II la 
proba de planoare radiocomandă 
cu aterizare la punct fix. Echipa 
a obținut locul III din 15 parti
cipante. în concursul de la Clin- 
ceni, Stoican Androne a stabilit 
două noi recorduri naționale la 
proba de planoare radiocomandă, 
zbor de durată, cu aterizare la 
punct fix. în fine, la concursul de 
la Bacău Vasile Miculescu — a 
cărui fotografie v-o trimit — a 
ocupat locul I cucerind titlul de 
campion republican la proba de 
planoare tip A. 2 NORDIC. Proas, 
patul campion republican, este 
strungar Ia Uzina Ncptun din Cim
pina.

C. VÎRJUGHIE, coresp.

au fost avertizați pentru joc dur, 
trageri de timp, proteste la deci
ziile arbitrilor. Și din păcate nu 
numai ei. O surpriză pentru toți, 
severa înfrîngere a Metalului Bucu
rești la Rm. Vîlcea. Bucureștenii 
au primit trei goluri, deși în 11 
etape nu aveau Ia pasiv decît 
patru. La Baia Mare, la interval 
de o săptămînă, Mircea Sasu... 
recidivează într-un record greu de 
egalat i înscrie din nou patru go
luri într-un joc pe care echipa sa 
îl cîștigă tot cu 4—0 (!). Astfel, 
Minerul ajunge la două puncte de 
lider.

Deși, în ambele serii, 
primelor cinci echipe a 
ceeași rezultatele etapei 
au dus la multe mutații
mente. 20 de formații și-au 
bat locurile. Chimia Rm. 
Dunărea Giurgiu, Progresul 
rești, C.S. Tîrgoviște au ___
multe locuri. în seria secundă sînt 
de evidențiat pozițiile Metromului 
și Metalului Drobeta Tr. Severin, 
saltul Corvinului. Au coborît, însă 
Știința Bacău 
Chimia Făgăraș, 
Metalul Plopeni, 
tat, a ajuns pe 
desigur consecințele unui 
defectuos alcătuit, pentru că în 
ultimele cinci etape a disputat pa
tru jocuri în deplasare. Dar să ne 
oprim aici și să așteptăm ce ne 
vor aduce următoarele etape, și 
în primul rînd derbyurile de du
minică : Politehnica Iași — F.C. 
Galați, C.S.M. Sibiu — Minerul 
Baia Mare, Gloria Bistrița — Poli
tehnica Timișoara.

Ș.N.O., 
Minerul 
în mod 

locul 15

Ceahlăul, 
Anina, 

neaștep- 
suferind, 
program

Constantin ALEXE

MARI
CÎȘTIGĂTORI

LA LOTO
Așa cum am mai semnalat și cu 

alte ocazii, marile premii la LOTO 
se succed cu regularitate în fiecare 
săptămînă. Omologarea tragerii Loto 
din 27 octombrie a.c. ne-a adus alta 
numeroase și mari cîștiguri.

Vom menționa în primul rînd cele 
2 variante a cite 82,787 lei de la 

categoria I, cîștiguri realizate pe 
variante jucate 10%. Aceste impor
tante premii au revenit participan- 
ților Iosif Vincze din Baia Mare și 
Aurel Dobias din București. Dar 
performerul tragerii Loto din 27 oc
tombrie a.c. este participantul Con
stantin Boca din Sibiu care — cu 
o variantă jucată 25o/0 — a reali
zat un premiu de 100.000 lei la categoria A.

Iată destule motive pentru a !:fi 
prezenți la fiecare tragere Loto care 
vă oferă posibilitatea unor mari 
cîștiguri în numerar sau autoturisme.
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA 
PRONOEXPRES NR. 45 DIN 8 NOIEM

BRIE 1972

Fond general de premii : 1 388 902 lei, 
din care 911 373 lei report.

Extragerea I : 24 12 27 28 14 41

Extragerea a n-a : 21 4 5 42 44

Plata premiilor se va face In Capi
tală tnceipînd din 16 noiembrie pină la 
21 decembrie 1972, inclusiv ; iar in tară 
tncepînd aproximativ din 21 noiembrie 
Dină Ia 21 decembrie 1972, inclusiv.

PREMIILE TRAGERII LOTO DIN 3 
NOIEMBRIE 1972

Extragerea I: categ. 1 : 1 variantă 
25% a 41 370 lei și 4 variante 10% a 16 543 
lei' ; categ. 2 : 1,55 a 41 637 lei ; catcg. 
3 ; 6.20 a 10 409 lei ; categ. 4 : 14 a 4 610 
lei : categ. 5 : 105.15 a 614 lei ; categ. 6 : 
175.90 a 307 lei.

Extragerea a n-a : Categ. A : 1,25 va
riante a 84 714 lei ; categ. B : 2,25 a
26 620 lei ; categ. C : 14,20 a 4 218 lei ; 
categ. D : 21,05 a 2 845 lei ; categ. E : 
27.10 a 2 210 lei ; categ. F : 41,75 a 1 435 
lei ; categ. Z : 1 043,63 a Too lei. 4

Premiul de 84 714 lei de la categoria A 
l-a obtinut DANAILA LazAr din Ga
lati.

Rubrică redactată de LOTO- 
PRONOSPORX



Campionatul feminin de șah

PARTIDE
ANIMATE

IN RUNDA
A 11-a

MWSWH Șl AlfXAIWM MtOU« LEIN
SE APROPIEPRINTRE NUNTAȘELE TURNEULUI ZONAL

ASTA-SEARA, LA MADRID. IN FAȚA LUI REAL

f.C ARGEȘ ARE UN MECI GREU,
DAR SE VA STRĂDUI SA SI APERE

Partidele de, țel maj mare inte
res ale rundei a 11-a a finalei 
campionatului național feminin de 
șah au fost, bineînțeles, acelea care 
au opus pe patru dintre fruntașele 
competiției: Polihroniade — Gheor- 
ghe și Pogorevici — Makai.

Tînără Anca Gheorghe s-a apă
rat cu deplin succes în fața maes- 
trei internaționale, lideră autori
tară a clasamentului. Toate încer
cările campioanei de a înșela vigi
lența adversarei sale s-au dovedit 
infructuoase și la sfîrșitul celoi' 
cinci ore regulamentare de joc a 
fost consemnat rezultatul de ega
litate.

Deși 
revici 
intenții 
petate rînduri remiza. Suzana Ma
kai, care încearcă s-o ajungă pe 
Elisabeta Polihroniade, le-a respins. 
Dar, la întrerupere poziția este e- 
gală.

Timișoreanca Lizia Jicman. de
butantă în finala campionatului, a 
condus excelent un atac ir 
nirea cu experimentata Vera Zsig- 
mond și a' obținut 0 victorie de 
toată frumusețea. Cu un pios evi
dent de experiență, maestra inter
națională Magareta Teadoresca a 
întrecut-o pe campioana de jam- 
oare. Mariana BaJctanu. Zări
Karibian pe Ioana Kradev. Par
tida Margareta Joaca — Clan 
Borsoș s-a întrerupt cu ua mor 
avantaj pentru cea ftotfi. Rene 
Farkaț are o posțăe net cițQBMi 
la Virginia Steroio.

Cu patru runde ir:.- 3»
șit, clasamentul ecti ncaltand

.Polihroniade 1*. Makai < ’. .
gorevici și Te adere «ce 
Gheorghe I .. Zs<mM*d C : 
Farkaș 5 a <1). KariMan JFh, Mo- 
cu 4 (2), BâMaen ti Aoaen L 
Steroin 3'7> (ȘL Meata 3 » Mrae- 
lav 3, Borso* 2 (li Eie 1

Patru reprezentante ale României, 
maestrele internaționale Alexandra 
Nicolau, Gertrude Baumstarck, Eli- 
sabeta Polihroniade și Suzana Ma- 
kai, sînt angajate în întrecerea din 
cadrul actualului ciclu al campio
natului mondial feminin de șah.

m t rtnKiK

avea albele, Maria Pogo- 
n-a manifestat prea mari 
ofensive, propunînd în re-

P*- 
(1K 
flb

TROFEUL
LONDRA, g. — ; 

național ie pa -
tic dotat cu .TȘtfed R 
s-a încheiat ta aceM aa e 
tinere: sport,v» i—er rî.--ș 
Hamill, în vîrsta t ■- -
totalizat 262’1 ps^re. 
mată in ciasamra; ie 
Karin lien — it- '• 
Scott (Ar.gltal — : ’ -- 
olandeza Dianne Lcaa* 
puncte.

întreceri
DE TENIS
DE MASA

(A&U RCM. 
» a «otesr 

-S de =a

ȘTEFAN POP 
(Dinamo Brașov), 

MEDALIAT
CU ARGINT

LA DINAMOVIADA
DE JLDO

7
cea oe
oet ee
ix sport

a TX- 
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Primele două participă, în aceste 
zile, ÎS turneul zonal organizat în 
orașul Pernik din Bulgaria, cele
lalte (care acum luptă cu deplin 
succes în finala campionatului țârii) 
urmează să joace la un concurs si
milar în Olanda.

Turneul zonal de la Pemi’; re
unește 15 concurente, printre care 
se află multa jucătoare cu nume 
de rezonanță in arena eșichierului 
internațional.

Competiția a debuta? sub sem
nul succesului pentru reprezentan
tele noasr-e După trei runde. Ger
trude Bawmstarrk si Alexandra Ni- 
cola« ce află in frunte, neinvittse.

ia ruptaa a 3-a Xicoiau a obținut 

tor:e~Ia campioana bulgară Gheor- 
ghtavx’ Tn fînfp' ce WasuBS&rck a 

f-rtr-o potie corupi.tată. 
€î2 TWwircip

lata tata rezultata: 1
? «—- •, SJco*ra— ;

7: Soiboiov* (SbCKaisrfcovsiQO — H
9 r-dî a Jans

- z: G. Jovanov

2M0C.

DE VICTORIE
BELGRAD, 8 (Agerpres). In tur

neul internațional de șah de la 
Novi Sad, marele maestru sovietic 
Lein, liderul clasamentului, după 
o victorie obținută la I^ngyel, a 
întrerupt — in penultima rundă — 
cu Benko.

înaintea ultimei runde 
loc în clasament se 
(U.R.S.S.) cu 11 puncte
Benko (S.U.A.) — 9'h p, Ivkov (Iu
goslavia) — 9 p, 
(ambii Bulgaria), 
(ambii Iugoslavia;

pe primul 
află Lein 
urmat de

Rsdulov, Minev 
Laninxi. Măriei 
— 871 p.

TURNEUL
DE ȘAH

DE LA HALLE
iraeul ir

cîștiga:

AVANTAJUL DE UN 601.

reper r-1e* de senior; k janîcri.
a tas: reprezentată de e- 

ehipa Dioaina Ensev. care, dec- 
drintand tatr-o competiție Inter- 
naț-reLală de zmpxxaie. a avut o 
ccciporure rr.ulprtatoare. ctasîn- 
da-se a V-a pe ectape. isr sperti- 
ruâ AN POP a evoluat foarte
bene, eșrigind medalia de antin', la 
categoria 63 kg. Șt. Pop a fost în
trecut doar de sovieticul Serghei 
itejaicenko. medaliat cu bronz la 
GF d» «minri

Excațional feminin de 
lie (R D. Germană) a 

fost cîșrigat de maestra sovietică 
Ladmila Belareneț. cu 9 puncte din 
Ti posibile. Pe locurile următoare ; 
Marian Worth (R.D.G.) 7’ j p,
Briziue Hofmann (R.D.G.). Jana 
Kraxoki ilova .C-.-h >-’.ovac— 7 p. 
Ilcelzlein (R.Î3 G.) — 6’j p. EMI
LIA CHIȘ (România). Poruhski 
{Ungaria) — 6 p. Boettcher. Gautz- 
sch (R.D.G.) — 4 p. Hartlapp
(R.D G). Kasprzyk (Polonia) — 3'/2 
p, Kroggel (R.D.G.) — 2 p.

TURNEUL DE TENIS DE'LA STOCKHOLM
C ;v-centul pe echipe : L Dy- 

aaaw Berlin 41 p : 2. Dinamo Mos
eeva 33 p : 3. Dozsa Budapesta 
16 p; 4. Gsrardia Varșovia 15 p ; 
3l Dmamo Brașov.

AL. DINCA

RICHMOND

HOCHEIȘTII
DIN R P. CHINEZĂ

ÎNVINGĂTORI
7 -U : ; '.z.-.-c- —

d_rtaea de boehef
= gheață dmtre ectapa R-P. Chi- 

tineret a
3.P. Cîu-

PRAGA. 8 
de-a 18-a ed 
temațional de ter. 
Bratislava a tas: d 
tivii maghiari care aa teeminae ta- 
vingătorî ta » Prcca
de simplu bărbufi a tat 
de M. Beleznav. iar cea de rimpin 
femei s-a inch? ai cu v.cșcria ' —- 
rei jucătoare A. Kotos. La Mta 
masculin, pe orimol tac *-au 
Beleznay și Duboczy. j 
femei au terminat 
Molnar și Kolos.

La actuala ediție a 
an partic:Dat sportivi 
Ucraineană. Ungaria si 
cia.

I RS S

ILONA MARCHEAZAI

Cunoscuta atletă austriacă Ilona 
Gusenbauer, medaliată cu bronz ia 
J.O și fostă recordmană mondială 
în proba de săritură ta înălțime, 
și-a făcut debutul internațional ta 
baschet. Ea joacă la „Union-Fires- 
tone Viena" și această echipă a _ 
întîlnit în „Cupa campionilor eu
ropeni", formația belgiană Log’.s 
în meciul disputat la Bruxelles, 
duminica trecută. Tot atît de bine 
acomodată cu panoul de aruncări, 
ca și cu ștacheta de sărituri. Ilona 
a trimis de 3 ori mingea în inte
riorul inelului.

DILEMA LUI NEPELA

Campionul mondial și olimpic de 
patinaj artistic, cehoslovacul Ondrej 
Ilepela se pregătește intens pentru 
importantele competiții ce-l așteap
tă îh actualul sezon. După cum se 
știe, viitoarele campionate mondia
le se v&r desfășura la Bratislava, 
în orașul său natal, ceea ce face 
ca multiplul campion să privească 
păstrarea titlului său drept o da
torie de onoare.

Una din preocupările sale ele că
petenie ește alegerea muzicii pen
tru programul său de figuri li
bere, de calitatea cărora depinde 
o evoluție perfectă. In compania 
antrenorului Milo Novacov, el în
cearcă sute de benzi comparîndu- 
le cu graficul figurilor de concurs. 
Dintre compozițiile reținute „concu
rează" Simfonia a V-a de Ceaikov- 
ski, melodii din baletul „Spartacus 
de Haciaturian, „Fîntinile 
de Respighi, sau partituri 
vel și Prokofiev. Alegerea se do
vedește dificilă. Oricum.
noul său program, cuprinzind ele
mente speciale de mare dificulta
te. Nepela și consultantul său vor 
să alcătuiască o coloană sonoră de 
același nivel.

Romei" 
de Ra-

pentru

să 
va

j-

STOCKHOLM. 8. — Turneul in
ternațional de tenis „open" de la 
Stockholm a continuat cu dispu
tarea pai (idelor din turul doi al 
•probei de simplu. Capul de serie 
nr. 2. Ilie Năstase. care a jucat di
rect în această fază a concursului, 
l-a întîlnit pe suedezul Kenneth 
Andersson în fața căruia a obținut 
victoria ta două seturi, cu 6—4. 
6—3. Viitorul său adversar va fi 
francezul Pierre Barthes, care s-a 
calificat cu 6—4. 6—1 în fata lui 
Roy Barth (S.U.A.).

Asul american Stan Smith, a 
trebuit să facă apel la toate re
sursele sale pentru a-1 putea în
trece pe tenacele său adversar, sue
dezul Ove Bengtsson. La capătul 
unui meci care a necesitat trei se
turi, Smith a cîștigat cu 6—7. 7—5, 
6—4. O altă partidă echilibrată s-a 
disputat intre Jan Kodes (Ceho- 
Uovacia' și John Alexander (Aus
tralia). Victoria a revenit cu 6—1, 
'—6 7—3 tetasmanuta! cehoslovac. 
Tcgodaml Nikola Pilici l-a învins 
ca fc ■ L 7—5 pe chilianul Jaime Fil-

Alte rezultate: simplu (turul D : 
Connors CS.U A) — El Shafei (RAE) 
6—L 6—l ; Riessen (S.U-A.) — Dent 
(Australia) 6—X 7—6 ; Okker 
4<Aaxda) — Engert (R.F.G.) 5—3. 
8—3 ; Gimeno (Spania) — iîattrick 
(AncEa) *—*, *—2 ; Emerson (A- 
ustraka) — PhiHips Moore (Aus-

TEMSAIEXJI \OSTRI IAL STARTLL î\

CUPA EUROPEANA
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DRUMUL INCAțilO*

A luai sftașA cel mai dificC ra 
Eu autemobiiistic din aee.a
al Azxzilor. Ei se cesfășoerA, ta 
bună parte, pe drumuri ~.m_,dve. 
tăiat^ ta piatră de recita r*.~ap 
2 695 de kilometri pesie prfpăsta st 
stînci. necesitind ua 
atît din partea piloți 
șinilor !

O mulțime de ași zi miantata sa 
fost nevoiți să abandoneze, iar cursa 
a fost cîștigată de un pilc: crasi- 
necunoscut. peruvianta Teexdoro 
Yaingally. E adevărat că ar exista 
o explicație a victoriei sale deoare
ce Yaingally este de profesie șo
fer de autobuz intr-o regiune mun
toasă.

efert exeesrr 
r eft s 2 =a-

OMAGIU

Unul din statele arabe a emis 
de curind o serie de mărci paftale, 
compusă din două valori și închi
nată excelentei schioare elvețiene 
Marie-Therese Nadig, ciștigătoare a 
două medalii de aur la Jocurile 
Olimpice de iarnă de la Sapporo. 
Un omagiu care a fost apreciat de 
poșta elvețiană. Forurile poștale din 
„Țara cantoanelor" au mulțumit or
ganelor de resort arabe pentru ser
viciul pe care singură nu l-ar fi 
putut îndeplini, fiind socotit ile
gal. In adevăr, o lege aflată in vi
goare, în Elveția nu îngăduie re
prezentarea pe mărci poștale decit 
a figurilor

DE

sir M

unor persoane decedate.

LA ETAJUL DOI...

Ilonei Bekessy era cu-Numele ...
noscut mai înainte ce ea să devi
nă campioană de gimnastică a Un
gariei. La ediția mexicană a Olim
piadei ea a fost cea mai tînără 
concurentă, avînd pe vremea aceea 
numai 14 ani. La Munchen, ea s-a 
situat în lupta pentru podium, ală
turi de fruntașele competiției.

Este interesant de văzut, 
și-a început cariera sportivă 
ceasta tînără și talentată gimnastă.

cum
a-

tralia) 7—6, 6—0 ; Gisbert (Spania) 
— K. Johansson (Suedia) 6—3, 7—6; 
dublu: Emerson, Dibley 
lia) — Gimeno, Gisbert 
4—6, 6—3. 6—2.

La închiderea ediției, ne 
rezultatul partidei Ion
Frank Froehling. A cîștigat Froeh- 
ling cu 6—4, 7—6.

(Auslra- 
(Spania)

parvine 
Tiriac —

(

MADRID, 8 '(prin telefon de la 
trimisul nostru). Am vizitat, îm
preună cu fotbaliștii piteșteni. sta
dionul „Santiago Bernabeu", pe ga
zonul căruia va avea loc mîine 
seară (n.r. astă searăy întîlnirea re
tur din turul al doilea al „Cupei 
campionilor", dintre Real Madrid și 
F.C. Argeș. Antrenorul Florin Ha
lagian și elevii săi. după un scurt 
popas în vestiare, au făcut o acomo
dare vizuală la -lumina reflectoarelor 
— aprinse pentru cîteva minute —, 
plimbîndu-se oe marginea terenului. 
Ploaia în rafale, care n-a contenit 
nici o clipă să cadă în capitala 
Spaniei în tot cursul zilelor de 
marți și miercuri, a lăsat urme vi
zibile și pe prelata care acoperă 
cimpul de joc. Oameni în salopete 
lucrează fără încetare pentru a în
depărta băltoacele de pe suprafața 
foliei din material plastic.

Cunoscînd programul fotbaliștilor 
noștri, mai multi ziariști și fotore
porteri au însoțit echipa și în vizita 
ei la stadion. In atenția tuturor s-a 
aflat Dobrin. jucător care după pri
mul meci, cel de la Pitești, se 
bucură de o mare popularitate. Ope
ratori ai televiziunii spaniole au sur
prins aspecte de la antrenamentele 
jucătorilor de la F.C. Argeș și, în 
cadrul emisiunii „Sport" de marți 
seară au fost redate cîteva secvențe.

O dată încheiate pregătirile, toate 
gindurile jucătorilor piteșteni, se în
dreaptă itătre disputa cu Real Ma
drid. Antrenorul Halagian ne-a in
format că nu s-a decis asupra for
mației. Singurul semn de întrebare 
se referă la alcătuirea compartimen
tului defensiv : sau îl va prefera pe 
Barbu ca libero, sau îl va utiliza 
pe Pigulea ca al treilea mijlocaș. 
Jucător cu o mare mobilitate acesta 
ar îndeolini un rol de acoperire a 
zonei din fața fundașilor centrali 
Oltcanu și Vlad. Dilema antrenoru
lui Halagian este legată numai de 
starea terenului, care fiind acoperit 
de prelată, nu se știe în ce condiții 
se ve prezenta la ora jocului, O 
ultimă “prospecție a gazonului îna
intea fluierului de începere a par
tidei va elucida dilema Barbu sau 
Pigulea. Dacă terenul de joc va fi 
moale, Pigulea are mai mari șanse 
să facă parte din 11-le piteștenilor : 
dacă terenul va fi uscat, 
Barbu va deveni titular, 
(să nu uităm că ploaia nu 
înceteze) formația va avea, 
următoarea alcătuire : Stan

atunci 
Așa că 
pare să 

probabil. 
— Cio-

DOBRIN: — Prietene Amancio, poți 
te... bătaia !
lan. Olteanu, Vlad, Ivan — M. Po
pescu, Pigulea. Prepurgel — Radu. 
Dobrin Jercan.

în ciuda cărții de vizită pe care 
o are echipa Real Madrid, în ta
băra jucătorilor argeșeni domnește 
o atmosferă plină de optimism. Fie
care dintre ei este conștient, de im
portanța jocului, și nutrește speran
țe în privința unei comportări pe 
măsura așteptărilor. „Chiar dacă în 
campionat nu am depășit în evolu
țiile noastre nivelul mediu — ne 
spunea Olteanu — întotdeauna in 
fața unor formații puternice sîntem 
capabili să ne mobilizăm. Băieții au 
o ambiție extraordinară și cred că 
ei vor face un joc de zile mari".

Despre fotbaliștii spanioli se păs
trează o tăcere totală. Antrenorul 
Miguel Munoz a găsit de cuviință 
că. după efortul depus de jucătorii 
săi în meciul de duminică de la 
Valencia, acestora le e necesară re
facerea prin odihnă activă. De luni, 
echipa se află la cantonamentul de 
la Arcihipestre De Hita, acolo unde 
nu are la dispoziție un teren de 
fotbal și unde antrenamentele obiș
nuite au fost înlocuite cu plimbări 
în cadrul montan. De altfel, jucă
torii lui Real nu vor reveni la Ma
drid decît cu o oră înaintea începerii

TREI LUPTĂTORI ROMANI PE PRIMUL LOC
LA „TROFEUL

trecute, s-a 
un turneu 
luptătorilor

încheiat. la 
internațional 

juniori de la 
cu ..Trofeul

Zilele 
Belgrad 
iezervat 
greco-romane, dotat 
Campionilor". La acest concurs atr
participat luptători din Bulgaria (o 
echipă completă). Iugoslavia (două 
echipe) și România. Selecționata 
țârii noastre a avut următoarea al
ertare in ordinea categoriilor : C. 
Alexandru. M. Neagu, M. Boțilă și 
I. Dulică. M. Ciutan, Gh. Ciobotaru, 
■(. Drescaru. I. Fiscuteanu, Z. Szi
lag ș: C. Leca, R. Codreanu.

La înspoierea in țară, i-am soli
cita: cîteva amănunte referitoare 
la aceste întreceri antrenorului Vic
tor Dona, care a însoțit selecționa
ta noastră.

— Ce ne puteți spune despre 
disputele de la Belgrad ?

— Modul de desfășurare a com- 
netitîei a avut un caracter inedit. 
Ir dorința de a aduce un plus de 
spectaculozitate întilnirilor de lua
te federația de specialitate din 
țara vecină si prietenă, al cărei 
președinta. Milăn Herțegan, este și 
președintele F.I.L.A.. a hotărît să 

mer.teze. intr-un concurs ofi
cial. o serie de modificări ce se 
intenționează să se aducă regtila- 
mentta-Ji F.I.L.A.. pentru a constata 
oportunitatea lop în acest sens, 
sportivi- care au concurat au fost

statului 
fiecare 

ale ca-

Acești doi dirzi competitori d:n campionatul de karate al 
New York — disputat recent la Wadiaoa Sqtrrc Garden — au 
abia 10 ani împliniți— F.i și-au disputat unul din primele locuri 
tegoriei „minime".

Părinții săi. atît tatăl cit și mama, 
sînt profesori de educație f.z;că 
și antrenori. Pentru a o deprim e 
cu curajuk tatăl ei a invitat-o în- 
tr-o zi să sară de la al doilea etaj, 
el prin’zînd-o în brațe. Avea r.umm 
trei ani cînd a făcut saltul „cel 
mare". Pentru aceasta, părintele a 
fost aspru criticat de ceilalți mem
bri ai familiei.

Se pare, totuși, că Ilonei i-au 
folosit asemenea metode exîreme. 
căci la numai șase ani sărea deja de 
la trambulina mare a bazinului de 
înot. Ușurința cu care se mișcă a- 
cum pe suprafața îngustă a bîrnei 
de concurs, este fructul acestei în
delungi experiențe, a dibăciei și — 
desigur — a curajului.

REVANȘA FATALA

O coincidență aproape neverosi
milă, mai apropiată prin finalul ei 
de cronicile polițiste decit de cele

tratăsportive, a fost 
rele din Buenos 
de categorie gr 
q joaL p^tns G- 
timp ce 
rimile capitalei 
cercarea sa de 
fost zădărnicită 
tului de poliție Chico 
care in scurta încăierare

realiza saltul numai dacă-ți reușeș- 
Desen de AL. CLENCIU

jocului, atunci cînd va fi comuni
cată și formația care va intră pe 
teren. Totuși, din informațiile culese, 
este de așteptat că va fi folosită e- 
chipa : Garcia Remon — Jose Luis, 
Benito, Zocco, Verdugo, — Grosso, 
Velasquez — Amancio, Grande, San- 
tillana. Anzarda. Absența lui Pirri 
se datorează faptului că, în ultima 
vreme, randamentul 
fost satisfăcător.

Meciul — care va 
posturile- noastre de 
ziune — va începe la ora 20,30 (n.r. 
21,30, ora Bucureștiului) și va fi 
condus de o brigadă iugoslavă. în 
frunte cu Milivoje Gugulovici.

Gheorghe NERTEA

acestuia nu a
fi transmis de 
radio și televi-

RAPID BUCUREȘTI 
-RAPID VIENA 3-1

(Urmare din pag. 1)

CAMPIONILOR" DE LA BELGRAD
supuși unui nou mod de arbitraj 
în care cele mai importante modi
ficări au fost următoarele :

— luptătorul care încearcă o ac
țiune din picioare și este „contrat" 
nu pierde puncte, ci lupta se reia 
din vechea poziție ;

— acțiunea începută în interiorul 
spațiului de luptă și terminată afa
ră este considerată valabilă :

— cînd un luptător începe o ac
țiune din picioare și reușește să-și 
treacă adversarul prin „pod", pri
mește trei puncte în Ioc de două ;

tas prin aceeași acțiune dacă reu
șește să-și fixeze adversarul și să-T 
mențină „în pod" primește patru 
puncte in Ioc de trei

— în cazul în care 
face adversarul tuș, 
întrerupe, ci pentru
zare el obține cinci puncte: 
de al doilea tuș, în aceeași 
dă. lupta se întrerupe ;

— autotușurile nu se mai 
deră tus, ci luptătorul 
pierde două puncte.

Toate aceste propuneri de modi-

un sportiv își 
lupta nu se 
această reali-

consi- 
respectiv

ficări ale regulamentului — la care 
federația noastră și-a adus o con
tribuție însemnată — au menirea 
de a dinamiza lupta, de a-i stimula 
pe concurenți să execute cit mai 
multe procedee tehnice. în același 
timp, se poate realiza o mai bună 
apreciere a valorii sportivilor.

— Cum s-au comportat tinerii 
luptători români in aceste condi
ții deosebite ?

— Evoluțiile tinerilor noștri re
prezentanți au fost pe măsura aș
teptărilor. Ei au confirmat faptul 
că sportul luptelor din țara noas
tră are o certă valoare pe plan in
ternațional. Trei dintre 
români au ocupat locul 
goriile respective: C. 
DRU (semimuscă), M.
(muscă) și R. CODREANU (grea). 
I. Dulică. M. Ciutan, M. Drișcaru 
și Z. Szilag s-au clasat pe locul II.

Un premiu special a fost atribuit 
luptătorului iugoslav D. Nisaviei, 
sportiv creditat cu rezultate valo
roase și în întrecerile seniorilor.

sportivii 
I la cate- 
ALEXAN-

NEAGU

Mihcii TRANCĂ

ORGANIZAREA J.O. DE IARNĂ 
ÎN STAȚIUNEA DENVER ESTE INCERTĂ

atacanții români dorind vizibil 
înscrierea golului. Cursele lui 
Năsturescu (strașnic păzit) și Ma
rin Stelian pun deseori îri derută 
pe Pajenk sau W-alzer, obligați să 
trimită multe mingi spre propria 
poartă sau să le expedieze în aut. 
Dar, în ciuda dominării clare, 
gazdele nu pot „deschide" apăra
rea adversă și golul se lasă mult 
așteptat. Bucureștenii plăteau ast
fel tribut jocului pe sus (unde su
perioritatea era de partea viene- 
zilor), acțiunile pe „metru-pătrat" 
ca și lipsei de decizie a liniei de 
atac, evident nu în forma ei cea 
mai bună. Aceasta face chiar ca 
la mijlocul reprizei I inițiativa să 
treacă de partea oaspeților, 
renz șutind puternic în min. 
spre poarta lui Răducanu.

în min. 40. giuleștenii iau 
tuși conducerea. La- un fault 
lui Hof asupra lui M. Stelian, 
apropierea liniei de 16 m, 
trul dictează lovitură liberă, . 
care o execută Angelescu. Șutul 
său este interceptat de Krankl, 
venit în ajutorul apărării, care 
trimite mingea în propria poartă’ 
1—0. Un avantaj care a durat 
doar 10 min. Pentru că în min. 
50, o acțiune de atac a oaspeților 
îi aduce pe Jajenk și Hof în a- 
propierea careului nostru, un șut 
al ultimului spre poartă, mingea 
se strecoară printr-o 
picioare și intră în plasă 
zîndu-1 și pe Răducanu: 
bună perioadă, gazdele se 
tot mai greu, acțiunile 
leagă cu dificultate, atacurile sînt 
palide, greșelile .se înmulțesc. A 
trebuit să vină min. 75 pentru a 
se schimba 'fața jocului. La 
corner al gazdelor, Angelescu 
xecută scurt la Petreanu, care 
mite mingea în

1.0-
27

to- 
al 
în 

arbi- 
pe

pădure de 
surprin- 
1-1. O 
regăsesc 

lor se

Luni, la Lausanne,
NEW YORK, 8 (Agerpres). — 

După cum s-a mal anunțat, este 
incertă organizarea Jocurilor Olim
pice de iarnă din 1976, in stațiunea 
americană de sporturi de la Den
ver (Colorado). în urma referen
dumului organizat în rindul locui
torilor acestui stat din S.U.A., gu
vernatorul John Love și William 
McNichoIs, primarul orașului au a- 
nunțat că stat puține speranțe ca 
Olimpiada de iarnă să aibă loc la 
Colorado. Dacă orașul Denver va 
renunța — remarcă corespondenții

ședință extraordinară a C. I. 0.
de presă 
ale unor

agențiilor internaționale 
— atunci alte oficialități 
stațiuni' ca de pildă Innsbruck șl 
Grenoble, vor candida la organiza
rea Olimpiadei Albe din 1976.

Luni la sediul C.I.O. de la Lau
sanne va avea loc o ședință extra
ordinară condusă de lordul Kll- 
lanin, președintele acestui for, care 
va lua în discuție problema „Den
ver”, urmînd să accepte candida
tura orașului care va fi gazda ma
relui eveniment al sporturilor de 
iarnă din 1976.

un 
e- 

tri- ’ 
fața porții lui 

Antrich. După ce depășise aproa
pe întregul buchet de jucători 
masați acolo. Boc execută o sări
tură 
tură 
pun 
tent 
prin 
Savu.

Arbitrul turc Dogan Babacan a 
condus următoarele formații i

RAPID BUCUREȘTI: Rădura- 
nu — Pop, BOC, Grlgoraș, Co- 
drea — SAVU. ANGELESCU — 
NASTURESCU (min. 42 Dumitriu 
III), MARIN STELIAN, Neagu, 
Petreanu.

RAPID VIENA: Antrich —
WALZER, Pajenk, FAK, HOF — 
Ullman, Ey (min. 46 Muller), 
Scheffel — Krankl, LORENZ, Gal
los.

înaltă, o spectaculoasă lovi- 
cu capul și gol i 2—1. Gazdele 
stăpînire pe joc, atacă insis- 
și obțin un nou gol (min. 85) 
Petreanu, la o combinație cu

A3■ IHh ii MiifhMlJlVA 7" Ui i IM■MhiilJMMIM A liWiiO ~ ffiTIu iii."

IN CUPELE EUROPENE LA FOTBAL
- Hocf<3 Uthii

venit pirâ la î:

1FC9 TDdjOntdtC 3 
Tui de al doilea
Iată rezultatele 
ea ediției.

meciurilor din 
tur din cupele 

care ne-au par-

Echipele subliniate s-au calificat în 
(Intre paranteze, rezultatele din prima

turul următor, 
manșă).

CUPA CAMPIONILOR EUROPENI

Alte amănunte în ziarul de mîine.

CUPA U.E.F.A.

de zia- 
■Aires. Fostul boxer 
?a Pueblo Hortense 
upra faptului. in 
3 vilă din impreju- 
argentiniene. In

ii scăpa fu fuga a 
de apariția sergen- 

de p>ltțre Chico Gonzales, 
in scurta încăierare ce a ur- 
l-a făcut K.O. pe Hortense— 

Cînd lucrurile s-au lămurit, s-a 
putut afla — spre surprinderea 
tuturora — că Gonzales, fost și el 
boxer de categorie grea, îl mai in- 
tilnise pe spărgătorul reținut, dar 
intre corzile ringului, pe vremea 
cind amindoi erau pugiliști profe
sioniști. Aceasta se intimplase cu 
trei ani in urmă și atunci meciul 
se sfirșise la egalitate.

De atunci, drumurile celor doi 
s-au despărțit. Unul a apucat pe 
căile greșite ale delicventei, celă
lalt pe făgașul ordinei publice.

S. C A.nderiecht
Be'.ftco Lisobcro 
Gomik Zobrze 
Ujoesti Dozsc
F. C Magdeburg
Ț.SJCA. Sofia

— Spartak Tmavo
— Derby County
— Dinamo Kiev
— Celtic Glasgow
— Juventus Torino
— Ajax 

(meci
Amsterdam 
tur)

Meciul Reol Modrid — F. C
Bayern Munchen a susținut 

nia Nicosia (9—0, 4—0) și 
lll-iea. Rezultatul meciului Benfica -
primit pină la închiderea ediției.

CUPA CUPELOR
Spartak Moscova 
Leeds United 
Rapid București 
Hajduk Split 
Schalke 04_____
Sparta Praga 
F C. Besa

o—i

2—1
3—0
O—1
1—3

(0—1) 
(0—3) 
(0—2) 
(1—2)
(0—1)

Argeș (1—2) 
ambele meciuri 
s-a caliiicat in 

Derby

se ioacc azi. 
cu Omo- 
trrul ol 
nu l-am

— Atletico Madrid
— F.C. Cari Zeiss
— Rapid Viena
— Wrexham United
— Cork Hibernian
— Ferencvcros
— Hibernian Edin.

1—2
2—0
3—1
2—0
3— 0
4— 1
1—1

(4—3) 
(0—0) 
(1-1) 
(1—3)
(0-0)
(0—2)
(1-7)

F. C. Bruges 
Levski-Spartak 
Hvidovre
Olympiakos Pireu 
Valencia
Norrkoping
F. C. Koln 
Honved Budapesta 
O.F.K, Beograd 
A.E.K. Atena 
Ararat Erevan
F. C. Kaiserslaut 
Slovan Bratislava 
Dynamo Dresda 
Frem Copenhaga

— F. C. Porto
— Dynamo Berlin
— Borussia Monch.
— Tottenham
— St. Roșie Belgrad

— Internazionale
— Vikinger Stav.
— Beroe St .Zagora
— Feyenoord
— F. C. Liverpcol
— Grasshoppers
— C.U.F. Barreirense

- Las Palmas
— Ruch Chorzov
— Twente

3— 2
2—0
1— 3
1—0 
0—1 
0—2 
9—1
1—0
2— 1
1—3
4— 2 
0—1 
0—1
3—0

(0—3)
(0—3)
(0—3)
(0—4)
(1—3)
(2—2)
(0-1)
(0—3)
(3—4)
(0—3)
(3—1)
(3—1)
(2—2)
(1—0)
(0—5)

Vitoria Setubal s-a 
na (1—0, 1—2) prin 
Frem Copenhaga —

Tragerea la sorti pentru turul al lll-lea va avea loc
la 10 noiembrie, la Zurich.

calificat după meciul
golul marcat în deplasare. Meciul 
Twente s-a întrerupt.

cu Fiorenti-
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