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DEZVOLTAREA VIGUROASĂ A MIȘCĂRII SPORTIVE HUNEDORENE -

î 21 — 26 noiembrie, la lași

Iă XlII-a EDIȚIE 
! A „TROFEULUI 
■ CARPATl"
I LA HANDBAL
i FEMININ

Marii Adunări Naționale PE TEMELIA TRADIȚIILOR SPORTULUI MUNCITORESC
J

In temeiul articolului 64 punctul 1 din Constituție,
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România decre

tează :
Articol unic. — Se convoacă Marea Adunare Națională în a 

noua sesiune a celei de-a șasea legislaturi, în ziua de 22 noiem
brie 1972, ora 10,00 dimineața.

Președintele Consiliului de Stat,

NICOLAE CEAUȘESCU

f ÎNTRECERI ENTUZIASTE

IN CINSTEA 

JUBILEULUI
REPUBLICII

Tnscriindu-se in ansamblul mișcă
rii sportive autohtone cu un poten
țial ridicat, cunoscut și recunoscut, 
activitatea de educație finei și sport 
din județul Hunedoara păstrează u- 
nele particularități de origine și de 
dezvoltare, care ii dau o personali
tate aparte. Ne gindim. in primul 
rind, la izvoarele acestei mișcări pla
sate cam la începuturile activității 
sportive organizate in tara noastră — 
asociații si cluburi ca Jiul Petroșani, 
Jiul Petriia. Minerul Luper.i, Mine
rul Vulcan. C.FR. Simeria. Mure
șul Deva ș.a. asind o vechime de 
peste cinci decenii.

Mai semnificativ, mai important, 
cu implicații generale mult deosebite 
este. insă, faptal că aceste asociații 
și cluburi, ca și unele mai noi. au 
fost și sînt excinsiv muncitorești, or
ganizate pe lingă unitățile miniere 
din Valea Jiului, uzinele și fabricile 
din numeroasele centre industriale 
ale județului.

Faptul pare firesc, dacă avem in 
vedere o pondere industrială a ju
dețului nostru. Dar singură această 
particularitate a-ar C Însemnat mult 
pentru sport dacă acea conștiință îna
intată muncitorească n-ar fi acțio
nat pentru organizarea timpului li- 

j ber si a mijloacelor de destindere 
și recreare, de întărire a sănătății 

’ minerilor, siderurgicilor, constructo
rilor. oamenilor muncii in general.

Și dacă trecutul a însemnat in- 
j cepului, prezentul confirmă, argu- 
l mentează că pe meleagurile hunedo- 
I rene mișcarea de educație fizică și 
I sport cunoaște o dervoltare înflori

DAVID LAZAR
secretar al Comitetului județean Hunedoara al P.C.R.

toare. fiindu-i rezervat un viitor și 
mai strălucit. Cu atit mai mult cu 
cit. izvorind tocmai din acele prin
cipii sănătoase ale clasei muncitoare, 
ea iși continuă evoluția urmînd mă
rețele învățăminte desprinse din vas
tul program educațional stabilit de 
Congresul al X-lea al P.C.R., de 
Plenara C.C. al P.C.R. din 3—5 no
iembrie 1971. Ințelegind perfect sar
cinile ce revin activității sportive de 
masă ca factor de educație, de dez
voltare a conștiinței politico-ideolo- 
gice a tuturor oamenilor muncii, în- 
susindu-și-Ie ca linii directoare ale 
activității lor, sportivii hunedoreni, 
profesorii, antrenorii, instructorii, în
tregul activ acționează ferm hotăriți 
să facă, din deziderate fapte. Rezul
tatele — numeroase și de natură di
versă — confirmă o bună coordonare 
a activității sportive de masă, o te
meinică însușire a sarcinilor ce re
vin organelor specializate și colabo
ratoare in organizarea mișcării spor
tive din județ.

Disciplina competițională, conduita 
morală a sportivilor, încadrarea lor 
în producție și activitatea la locul 
de muncă sint astăzi trăsături a- 
proape generate ale mișcării noastre 
sportive. Coeficientul relativ scăzut 
de sancțiuni dictate împotriva spor
tivilor și spectatorilor hunedoreni 
confirmă cele spuse și atestează că

acțiunile diverse și atractive între
prinse de la nivelul secțiilor, echi
pelor, la cel al asociațiilor și clubu
rilor, pină la orașe și municipii, au 
dat rezultate bune. Se confirmă tot
odată și receptivitatea, înțelegerea 
sportivilor că activitatea lor are se
rioase implicații social-edueaționale, 
că ea are o anumită semnificație în 
complexul activității generale umane 
pentru afirmarea unei națiuni civili
zate, multilateral dezvoltate. Aceasta 
cu atît mai mult, cu cît ea răspunde 
și unor prețioase indicații date de 
către secretarul general al partidului, 
tovarășul NICOLAE CEAUȘESCU, cu 
prilejul recentei vizite de lucru în 
județul ■ nostru. Cu acest prilej, la 
adunarea activului de partid din 
Valea Jiului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU arăta : „ESTE NECE
SAR, TOTODATĂ, CA ORGANIZA
ȚIILE DE PARTID, DE SINDICAT 
ȘI TINERET SA ACORDE MAI 
MULTA ATENȚIE ORGANIZĂRII 
TIMPULUI LIBER. TREBUIE SA NE 
GINDIM REALMENTE ȘI LA MO
DUL CUM ISI PETREC OAMENII 
TIMPUL LIBER. ÎN TIMPUL LI
BER OAMENII SĂ MAI ÎN
VEȚE CEVA, SĂ PARTICIPE SI 
LA ACTIVITATEA CULTURALĂ, 
SPORTIVA, DISTRACTIVA".

Pe aceste baze solide de masă s-a 
clădit o structură complexă a sportu

lui de performanță, concretizată ci
fric în 3 900 sportivi legitimați ac
tivi, dintre care 15 maeștri ai spor
tului. in 33 echipe divizionare, 18 
titluri de campioni naționali in 1972, 
recorduri republicane și chiar mon
diale, numeroase alte rezultate va
loroase. O largă bază de masă a fot
balului, de pildă, ne-a dus in situația 
de a avea 10 echipe divizionare în 
județul nostru, in fruntea lor situin- 
du-se una dintre cele mai vechi for
mații de primă divizie din țară — 
.lini Petroșani. Numai relativ la acti
vitatea fotbalistică putem afirma că, 
în județul nostru, acumulările canti
tative au determinat și un salt cali
tativ. Dacă, în urmă cu ani, fotbalul 
hunedorean era recunoscut numai prin 
volum, iată că astăzi o serie de e- 
chipe — Jiul, Mureșul. Victoria Că- 
lan, Aurul Brad — ocupă poziții frun
tașe in campionatele respective, iar 
unii fotbaliști hunedoreni — Mul- 
țescu, Rozsnai, Szabados. Ion Ga
briel, Naghi — au promovat în lo
turile naționale.

(Continuare tn pag. a 2-a)

I Intre 21 și 26 noiembrie se des- 
, făsoară la Iași cea de a XIII-a edi- 
3 ție a „Trofeului Carpați" la hand- 
» bal feminin. Sala sporturilor din 
! localitate va găzdui, deci, în pre

mieră, o mare întrecere a handba
lului feminin. Timp de 5 zile se

• vor confrunta, în cadrul acestui 
• prestigios turneu, primele patru cla- 
Isate la ultima ediție a campiona

tului mondial disputat în decembrie 
11971 în Olanda : R. D. GERMANA 

— medalie de aur, IUGOSLAVIA — 
medalie de argint, UNGARIA — me-

I dalie de bronz și ROMANIA — lo
cul IV. De asemenea, participă re
dutabila echipă a UNIUNII SOVIE-

ITICE, una dintre cele mai puternice 
din lume. Cea de a șasea formație, 
REPREZENTATIVA DE TINERET

IA ROMÂNIEI este alcătuită din 
speranțele handbalului nostru fe
minin.

IAșa cum ne-au informat cores
pondenții noștri, toate cele 4 for
mații oaspete vor prezenta la Iași

Icele mai bune garnituri naționale, 
cele cu care se contează să parti
cipe la ediția din 1973 a campiona-

I tului mondial găzduită de Iugo- 
I slavia.

aCLOCROSUL ÎN ACTUALITATE

Astă-seară, la Dinamo, in Cupa cupelor la baschet

SĂRBĂTOAREA 
CROSULUI

Duminică tîrzie de toamnă. 
O vreme rece, dar însorită, 
bună pentru sport. în majo
ritatea sectoarelor Capitalei 
au avut- loc întreceri de cros 
la care au participat mii de 
tineri și tinere. Consiliul pen
tru Educație Fizică și Sport al 
sectorului 4 a organizat pe 
stadionul „Olimpia" concursul 
rezervat iubitorilor alergării 
pe teren variat din această 
parte a Bucureștiului. Mobili
zarea bună a făcut ca la ora 
9. peste 3 000 de alergători să 
răspundă „Prezentla ape
lul startului în diferitele 
probe pe categorii de vîrstă. 
A fost o plăcere să urmărim 
o serie de tineri și tinere 
care, la prima lor participare 
într-o competiție destul de di
ficilă, au demonstrat promiță
toare calități de alergători.

Am văzut fetițe între 11 și 
13 ani, care pe distanța de 
400 m au imprimat un ritm 
surprinzător de rapid, elevele 
Elena Marinescu și Ionica 
Tima luptînd cot la cot pînă 
aproape de linia de sosire, 
pe care au trecut-o în această 
ordine. Lucruri la fel de fru
moase se pot spune și despre 
celelalte grupe și, mai ales, 
despre concurența acerbă pen
tru întîietate în seria tinerilor 
de peste 19 ani, care au avut 
de străbătut 1 500 m.

___________________

IATĂ REZULTATELE TEH
NICE : cat. 11—13 ani (f) : 
1. Elena Marinescu (Șc. gen. 
21), 2. Ionica Tima (Șc. gen. 
89), X Liana Angelescu (Șc. 
gen. 196) ; cat. 14—16 ani (f) :
1. Roxana Sclădescu (Lie. 43),
2. Constanța Scarlat (Șc. gen.
200), 3. Horica Piratu (Lie.
Ind. Construcții) ; cat. 18—19 
ani (f) : 1. Paula Ionescu (Șc. 
gen. 88), 2. Margareta Stoian 
(Lie. Ind. Construcții). 3. Ana 
Begles (Șc. gen. 84); Cat. 19— 
30 ani (f) : 1. Ileana Hațiganu 
(I.R.M.E.), 2. Mirela Scurei 
(I.RJ4.E.), 3. Ileana Mireson 
(Spartac) ; cat. 11—13 ani (b) :
1. Ion Ovaschi (Șc. gen. 79),
2. Viorel Popa (Șc. gen. 86),
3. Adrian Angelescu (Șc. gen.
80) ; cat. 14—16 ani (b) : 1. 
Costel Olar (Șc. gen. 195), 2. 
Teodor Sava (Șc. gen. 200), 
3. Petrică Paxalin (Șc. prof. 
I.O.R.) ; cat. 16—19 ani (b) : 
1. Otinel Iancu (Lie. Ind. Con
strucții), 2. Eugen Dumitrescu 
(Lie. Ind. Chimie), 3. Constan
tin Gardin (Grupul șc. con
strucții montaj) ; cat. 19—30 
ani (b) : 1. Alexandru Meren- 
zoi (I.R.M.E.), 2. Dan Petrescu 
(Lie. 43), 3. Daniel Lupu
(I.R.M.E.) ; cat. 31—45 ani (b) : 
1. Ion Novac (Spartac), 2. Ia- 
noș Hoga (Anticoroziv), 3. Ni- 
colae Ion (I.D.G.B.) : cat. peste 
45 ani (b) : 1. Costel Moraru 
(Timpuri Noi), 2. Vasile Io
nescu (Spartac), 3. Cornel Va- 
siliev (I.D.G.B.).

STEAUA riACCABI RAMAT
Astă seară, de la ora 19.30, sala 

Dinamo găzduiește al doilea meci 
Steaua — Maccabi Ramat Gan din 
cadrul turului inaugural al Cupei 
Cupelor la baschet masculin. După 
cum se știe, în primul meci victo
ria a revenit, la Ramat Gan, spor
tivilor din Israel cu scorul de 
83—72. Deci, o diferență de 11 
.puncte, pe care bucureștenii o pot 
recupera, ,dar numai cu condiția 
abordării întrecerii cu toată serio
zitatea, cu spiritul de răspundere 
cuvenit unei întîlniri decisive. A-

gresivitatea in apărare, precizia 
acțiunilor ofensive și a aruncărilor 
la coș, respectarea disciplinei de 
joc, combativitatea în lupta pentru 
recuperări sub panouri, iată ele
mentele care pot determina califi
carea baschetbaliștilor de la Steaua 
în al doilea tur al Cupei cupelor.

După cum s-a văzut la Ramat 
Gan, oaspeții alcătuiesc un lot pu
ternic. capabil de' rezultate valo
roase. Vedetele echipei (Gordon, 
Waxman, Hill, Newmark și Ka
minski) sînt jucători cu certe cali

tăți tehnice și fizice. 
Maccabi din Ramat 
Gan (al patrulea oraș 
din Israel, avînd 200.000 
de locuitori) ocupă ac
tualmente locul secund 
în clasamentul campio
natului național, cuce
rind 4 victorii și avînd o

Ieri, la ultimul antre
nament al steliștilor, a- 
runcări la coș și recu

perări

Foto : S. BAKCSY

AZI, ETAPA A Xl-a A DIVIZIEI A DE FOTBAL
înaintea acestei etape clasamen

tul se prezintă astfel 1

8.

1. Steaua 10 5 3 2 21— 9 13
2. Steagul roșu 10 5 2 3 14— 4 12
3. Dinamo 10 5 2 3 14—10 12
4. S.C. Bacău 10 5 2 3 14—11 12
5. Jiul 10 5 2 3 15—16 12
6. Univ. Craiova 10 4 3 3 18—15 11
7. C.F.R. Cluj 10 5 1 4 10— 9 11

Petrolul 10 34 3 116— 7
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Farul
U.T.A.
F. C. Argeș
Rapid
„U“ Cluj
A. S. Armata 10
C.S.M. Reșița 10

10
10
10
10

.10

5
4
3
3
4
4
9

1
2
3
3
1
0
o

7— 10
15—14
17— 14
8— 7

10—20
18— 21
9— 17

4
4
4
4
5
6
6

Sp. studențesc 10 1 2 7 10—22

O fază caldă, dintr-un 
meci (al etapei trecute), în 
general destul de rece î 
clujenii Mureșan și Barba 
nu pot însă decît admira, 
alături de constănțenii Bă- 
losu Și Stoica, cum Plică 
va prinde balonul (MU“ »-* 
Farul, 1—0).

Foto : I. MIHAICA

OAN
singură înfrîngere, în fața forma
ției Maccabi Tel Aviv.

Formații: STEAUA (intre paran
teze, numărul de pe tricou) : Tarău 
(4), Grădișteanu (5), Baciu (6), 
Savu (7), Pîrșu (8), V. Gheorghe 
(9), Poleanu (10), Dimancea (11). 
Dumitru (12). Oczelak (13). Ronav 
(14). Ioneci (15) : MACCABI : Bar- 
tie (4). Levin (5), Ben Ari (6), Ka
minski, (7), Kdhen (8). Mozes O), 
Zilbermart (10), Mendes (11), Hill 
(12). Gordon (13), Newmark (14), 
Waxman (15).

Arbitri : P. Evangelatos (Grecia) 
și G. Pschera (Austria).

★

Tot astăzi, la Helsinki, are loc 
returul partidei Dinamo București 
— Honka Tapiola (în tur 95—58) 
din cadrul primului tur al C.C.E.

Luna noiembrie este — pentru 
sportul cu pedale — a eiclocrosu- 
lui. Duminică a avut loc campio
natul municipal, ciștigat de Geor
ge Negoescu (in fotografie, al doi
lea in plutonul condus de Con
stantin Popescu), la 19 noiembrie

se va desfășura „Cupa Olimpia"), 
pentru ca la 26 noiembrie să se 
dispute. Ia Poiana Brașov, finala 
campionatului national.

Citiți în pag. a 4-a cronica în
trecerii pentru titlul de campion 
al Capitalei. <

Ediția jubiliară a campionatului feminin de șah

o întrecere a tinereții
Clujului i-a revenit onoarea de a 

găzdui ediția a 25-a, jubiliară, a fi
nalei campionatului național femi
nin de șah. iar autorului acestor 
rinduri, aceea de a-1 arbitra. Am 
urmărit, așadar, competiția zi de 
zi, timp de aproape trei săptămîni, 
și socotesc necesare cîteva conclu
zii care nu au reieșit din relatările 
laconice asupra fiecărei runde.

O primă și cea mai îmbucură
toare constatare pe care o putem 
face acum, cind ceasurile s-au o- 
prit și pasiunile s-au stins, se re
feră la faptul că a fost una dintre 
cele mai tinere finale din cite a 
cunoscut competiția. Viorica Ilie are 
12 ani, Daniela Nicola și Ligia 
Jicman — 16, Mariana Băloianu — 
17 (pe care i-a împlinit în timpul 
concursului, fiind sărbătorită cu 
tradiționalul tort împodobit cu 17 
luminări), Anca Gheorghe — 20, 
Ioana Miroslav — 21, Margareta 
Juncu — 22, media de vîrstă a fi
nalei — sub 28 de ani!

Pe plan sportiv, întrecerea s-a 
caracterizat printr-o luptă aprigă și 
foarte interesantă, printr-o evoluție 
a clasamentului care devenise pa
sionantă către sfîrșitul concursului.

Valoric, aș . împărți concurentele 
în patru grupe distincte. Prima cu
prinde pe cele patru maestre in
ternaționale, înșirate pe distanța u- 
nui singur punct și care și-au dis
putat titlul. A învins pe merit, dar 
mai greu decît lăsase să se între
vadă la început, Elisabeta Polihro- 
niade. autoarea unui start senzațio
nal de 8 puncte din 8 partide ! Ea 
a fost foarte constantă în toate sta
diile luptei, a jucat ușor, nu a in
trat in criză de timp, a întrerupt 
puține partide. Polihroniade mi se 
pare foarte aproape de apogeul ca
rierei sale șahiste.

Maria Pogorevici și Suzana Ma- 
kai, de asemenea neînvinse, s-au 
prezentat excelent pregătite, talo- 
nînd-o permanent pe lidera turneu
lui. Margareta Teodorescu a pier
dut o 'singură partidă, la Clara 
Borsoș. a avut apoi o serie de cinci 
victorii consecutive,- dar nu a putut 
depăși dificultățile unui finiș foar
te greu (cu Pogorevici și Polihro
niade).

în grupa a doua — cinci jucă
toare de la. locurile 5 la 9. O re
marcă specială pentru Anca Gheor
ghe, eleva iscusitului pedagog, bra-

Maestra internațională ELISABETA' 
POLIHRONIADE (Universitatea 
București) pentru a 4-a oară cam

pioană de șah a țării

șovean, prof. Ion Seitan. Ea se pre
zintă ca o jucătoare formată, cu 
vaste cunoștințe teoretice, cu o bună 
pregătire în final, cu rutină de con
curs. Este timpul să fie încercată cu

dr. VICTOR MALCOCI 
arbitru internațional de șah

(Cdntinuare în pag. a 3-a)

MARGINALII LA FINALA JUNIORILOR
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4 CONSOLIDA POZIȚIILE GIMNASTICII NOASTRE MASCOLINE

în cele trei zile „pline" de gim
nastică pe care le-a găzduit Clujul 
la finele săptămînii trecute, una a 
fost rezervată întrecerii băieților. Au 
evoluat sportivi de categoria a II-a, 
categoria a I-a și candidați maeștri. 
Ca și în competiția feminină, la 
categoria a II-a, clasamentul s-a 
făcut atît pe echipe cît și la indi
vidual compus, în timp ce la cele
lalte categorii de clasificare disputa 
a avut un caracter strict individual.

In Divizia A de fotbal se va disputa astăzi o nouă 
etapă (a Xl-a), în care sînt programate următoa

rele meciuri:

• SP. STUDENȚESC — FARUL
(Stadionul 23 August, de la ora 14,45) ;

• STEAUA — F. C. ARGEȘ
(Stadionul 23 August, de Ia ora 16,30) ;

© JIUL — SPORT CLUB BACĂU

STEAGUL ROȘU 
U.T.A.
C.S.M. REȘIȚA
PETROLUL
C.F.R. CLUJ

— UNIV. CRAIOVA
— A.S, ARMATA
— RAPID
— „U" CLUJ
— DINAMO

Azi, începe la Snagov

CONSFĂTUIREA ANUALA A CADRELOR TEHNICE DIN ATLETISM

Meciurile din țară
(Citiți avancronica partidelor in pag. a 3-a)

vor începe la ora 1
Timp de 5 zile, începînd de astăzi, va 

avea loc la Snagov consfătuirea anuală 
a cadrelor tehnice din atletism. Princi
palul punct de pe ordinea de zi a lu
crărilor îl va constitui analiza activității 
fiecărui antrenor in anul 1972. în cola-

borare cu direcția de specialitate din 
Ministerul Educației și Invățămîntului 
se va analiza, de asemenea, activitatea 
cadrelor cu specializare în atletism care 
lucrează în școlile sportive si liceele cu 
orogram de educație fizică.

Trebuie s-o spunem din capul lo- 
cului, concursul băieților a fost 
mult mai sărac în impresii decît 
cel al fetelor, din toate punctele 
de vedere. Dacă în întrecerea femi
nină remarcam, de pildă, numărul 
mare al participărilor, nu același lu
cru se poate spune despre compe
tiția rezervată băieților, pentru că 
la categoria a IX-a de clasificare au 
fost prezente numai patru (!) e- 
chipe, iar la candidați maeștri doar 
cinci (!) concurenți.

Toată stima pentru micii gimnaști 
din Buzău, clasați pe locul I ! Pro
fesorul Ștefan Popescu, beneficiind 
de sprijinul organelor locale com
petente, a pus acum cîțiva ani ba
zele unei activități organizate, a- 
flată azi la ora primelor rezultate 
rodnice, iar succesul repurtat la 
Cluj recompensează pe merit efor
turile și pasiunea investite în gim
nastică de cadrele de specialitate

și de harnicii elevi buzoieni. Date 
fiind rezultatele obținute în gim
nastica feminină prin crearea li
ceului cu program de educație fi
zică din Orașul Gh. Gheorghiu-Dej, 
folosindu-se pasiunea și interesul lo
cal pentru gimnastică, considerăm 
că n-ar fi de Ioc rău dacă federa
ția de specialitate ar studia con
dițiile organizării unui liceu ase
mănător pentru băieți în orașul Bu
zău. Cu siguranță că gimnastica 
noastră masculină ar avea numai de 
ciștigat dacă o asemenea idee ar 
deveni realitate.

Respectînd munca și eforturile 
depuse de antrenorii timișoreni, tre
buie să spunem că și elevii lor au 
fost foarte aproape de victorie, pe 
care poate că ar fi și obținut-o

Constantin MACOVEI

(Continuare în pag. a 3-a)
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asigurării bazei

Petrila în divi-

la dispo- 
cu șase

de pildă, are o pu- 
de

sarcinilor stabilite de 
executiv al Consiliului 
U.G.S.R., organele și or- 
sindicale, asociațiile si

■Uz -Uz x*z Mz

s-au 
prielnice. Principa- 
care se practică a- 
sint Petroșanii și

urează 
oatArii 

secții 
pe un

POCEA BRlNCOVEANU 
președintele Consiliului județean

al sindicatelor Hunedoara

Recordmana mondială Elena
Bailo

navomodelism, 
activează maes- 

Leontin Ciortan, 
campion și recordman

CĂRȚI DE VIZITĂ ÎN CETATEA

IA UN I AREA ȘIRICJUAIIIA OAMMOK «II

Cluburi sportive
Asociații sportive
Școli sportive
Licee cu program de ed. fizică 
Secții afiliate
Sportivi legitimați
Sportivi clasificați :
— maestri 
—• I
— II
— UI
— juniori

Echipe în camp, republican 
Titluri de campioni naționali 
Recorduri naționale
Recorduri mondiale
Sportivi in loturi
Antrenori
Profesori de ed. fizică 
Instructori
Arbitri
Baze sportive

Pe baza 
Comitetul 
Central al 
gantzațiile 
cluburile sportive din întreprinderi 
și instituții manifestă o atentă 
preocupare pentru continua dezvol
tare a activității sportive de masă.

Ținîndu-se cont de preferințele 
salariaților și de condițiile natu
rale pe care le oferă județul Hune
doara, majoritatea sindicatelor și 
asociațiilor sportive au organizat 
diferite acțiuni turistice și duminici 
ealtural-sportive. Astfel, au iost or- 

izate excursii pe trasee mon- 
e din Retezat, Paring, Apuseni 

i stațiunile balneare Geoagiu, 
la locurile de agrement Lunca 

Cimpul lui Neag, Rusu și 
de acumulare Cinciș, pe Va- 
ureșului și Valea Streiului, ia 

rezervația de zimbri Hațeg, la di
ferite locuri istorice ca Sarmize- 
getusa.

ȘÎ 
ceste

In acest glorios sfert de veac, miș
carea sportivă hunedoreană a cunos
cut o dezvoltare continuă. Rezulta
tele bune înregistrate și afirmarea 
tot mai largă pe plan național au fost 
posibile datorită sprijinului multila
teral, preocupării și grijii permanente 
manifestată de Comitetul județean, de 
organele municipale, orășenești și 
comunale de partid.

Faptul că județul Hunedoara, în ul
timii cinci ani, s-a aflat pțrmqnent 
în plutonul județelor fruntașe, iar în 
anii 1969 și 1970 a ocupat chiar locul 
III și, respectiv, IV în întrecerea 
dintre județe, demonstrează capacita
tea. munca plină de abnegație a ca
drelor din mișcarea sportivă, profe
sori, antrenori, activiști salariați. și 
obștești.

Una din preocupările noastre prin
cipale în ultimii ani a fost aceea 
a consolidării secțiilor de performanță 
și dezvoltării lor în raport de ce
rințe, tradiții și posibilități materiale 
de menținere, întărire și progres.

în acest sens, putem enunța cîteva 
dintre ramurile de sport prioritare 
în preocupările noastre. Pe lingă fot
balul divizionar, am încercat să dez
voltăm atletismul, cu tendințe și po
sibilități de afirmare în Petroșani, 
Hunedoara, Brad, Orăștie, Deva și 
Hațeg. Luptele libere, disciplină adec
vată specificului județului nostru, au 
cunoscut un important progres, dis- 
punînd de condiții corespunzătoare 
în municipiile Petroșani, Hunedoara 
și Deva, care s-au afirmat cu spor
tivi ca Florian Moț, Ion Carculea, 
Gheorghe Grigore, Ștefan Kașler șl 
Roșea Tomuța. Asemenea preocupări 
au existat și în ceea ce privește rea
ducerea pe prim plan a boxului și 
halterelor, cu posibilități bune de 
dezvoltare în cele trei municipii din 
județ.

Vorbind despre jocurile sportive, 
putem nota în primul rînd rugbyul, 
reprezentat de Știința Petroșani, cu 
echipe în diviziile A și B, și de Mi
nerul Lupeni. Baschetul, pentru care 
sf manifestă interes in orașele Brad 
și Deva, nu a putut ajunge la co
tele înaltei performanțe din lipsa u- 
nor săli de sport, iar voleiul — din 
aceeași cauză — este reprezentat doar 
în divizia B prin Corvinul Deva 
(fete) și Corvinul Hunedoara (băieți).

Tenisul de cîmp și de masă bene
ficiază, în prezent, de o bază cores
punzătoare și are o frumoasă per
spectivă la asociația sportivă Con
structorul Hunedoara. Popicele s-au 
dezvoltat pe măsura 
materiale, rezultatele concretizîndu-se 
în promovarea Jiului 
zia A și in afirmarea rapidă a Corvi- 
nului Hunedoara, care are 
ziție o modernă popicărie 
piste.

O ramură de sport nouă 
județului nostru. — este 
caiac-canoe — s-a afirmat 
ti- a.
la Cinciș, dar are perspective de dez
voltare ' 1 ~
cui de 
Mintia, 
răștie, 
pentru 
poate spune și despre tirul cu arcul 
în Valea Jiului. Sporturile tehnico-

aplicative — modelismul, racheto șl 
navomodedismul ne-au adus satisfac
ții — se consolidează la Petroșani și 
Deva. Schiul și alpinismul, ramuri de 
sport specifice zonei noastre, au ob
ținut rezultate și se dezvoltă cu suc
ces în Vaflea Jiului.

Desigur, ar fi nejust să vorbim 
despre posibilitățile de afirmare în 
ramurile de sport citate mai sus fără 
a evidenția aportul școlilor sportive 
din Petroșani, Deva și Hunedoara la 
selecționarea și pregătirea unui mare 
număr de elemente și dirijarea lor 
spre secțiile de performanța. în ul
timii ani, aceste școli s-au orientat 
spre dezvoltarea acelor ramuri de 
sport care să aibă corespondență în 
secțiile de performanță din locali
tățile respective, asigurînd astfel o 
infuzie permainentă de elemente ti
nere, talentate. Izvorul cel mai bo
gat de cadre 11 constituie, însă, șco
lile de toate gradele, care urmează a 
se profila pe anumite ramuri de 
sport cu tradiții și corespondență în 
secțiile de performanță existente în 
localitățile respective. Profesorii de 
educație fizică și sport devin astfel 
primii selecționeri ai elementelor ta
lentate, dirijîndiu-le spre școlile spor
tive, grupele și centrele de copii. In 
acest fel, vom avea o sursă conti
nuă de împrospătare a secțiilor de 
performanță cu cele mai talentate 
elemente de perspectivă. Aceasta este 
singura cale ce poate asigura men
ținerea șl consolidarea sportului de 
performanță hunedorean în vederea 
afirmării lui tot mai puternice pe plan 
național.

Analizlnd mai atent condițiile de 
care dispune județul nostru din 
de vedere material și uman, 
afirma* cu tărie că av 
resurse pentru o dezvc 
plă. Perspectiva fotbal 
se referă la menținerea numi 
chipelor actuale de divizia C 
la extinderea lui. avînd în vedere 
orașele Vulcan și Orăștie, la creșterea 
numărului divizionarelor B prin pro
movarea echipelor din Deva și Lu- 
peni. Totodată, se va avea în vedere 
consolidarea Jiului Petroșani și spri
jinirea echipei hunedorene Corvinul 
pentru a-și atinge scopul de a pro
mova în divizia A.

De asemenea, vom consolida în cele 
trei municipii și în școlile sportive 
din județ atletismul și atletica grea, 
tenisul de masă și cel de cîmp.

Pe măsura asigurării condițiilor 
materiale, vom sprijini promovarea 
în divizii superioare a echipei de vo
lei Corvinul Deva (fete) și Corvinul 
Hunedoara (băieți), iar la baschet e- 
chipele Rapid Deva și Știința Pe
troșani.

Pentru a realiza ceea ce ne propu
nem, va fi necesară o mai insistentă 
preocupare în direcția asigurării unei 
baze materiale corespunzătoare cerin
țelor actuale, a formării cadrelor ne
cesare, astfel ca în acest cincinal nu
mărul antrenorilor să ajungă la 257. 
al instructorilor sportivi la 1 337. al 
arbitrilor la 1 358 și al profesorilor 
de educație fizică la 180.

MIRCEA BIRiȘ 
președintele CJ.E.F.S.

Hunedoara

Echipa feminina de volei Corvinul Deva, care c •

locuri istorice ca
Gorunul lui Horea. Grădiș- 

altele, unde au avut loc cu 
ocazii jocuri sportive și pro- 
artistice. acțiuni care au 
la petrecerea timpului liber 

in mod plăcut și cu folos.
Factorii investiți cu responsabili

tăți in domeniul educației fizice și 
sportului din județ manifestă o 
continuă preocupare in vederea cu
prinderii oamenilor muncii în prac
ticarea organizată a acestor activi
tăți, utilizind cu eficiență forme 
multiple și variate. în acest sens, 
printre acțiunile sportive inițiate 
care s-au bucurat de o largă popu
laritate in rindurile salariaților și, 
în special, ale tineretului se înscriu

# # # # # # # # # # # V- V V v # * • ■- <■-
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Luoeni.

în 1330
Marcel GundeiHngc 
ce și-au câștigat u 
vremea aceea, cete 
tot in Lupeni. în
întreținut vie flacăr 
tă așezare minieră s-a aflat 
Aron, un mare animator al 
ei însuși fost jucător de fot 
by, precum și Iuliu Peter, ca 
timp de două decenii culoroe 
de fotbal din Lupeni. De altfel 
echipă care a activat cu ani 
și în prima divizie de fotba!. 
cîteva autentice talente, cum 
frații Carpineț, Nicșa, Onisie și Crlini- 
ceanu.

în prezent, Minerul Lupeni are r-atmt 
de asociație aportivâ (președint 
tov. Ladislau Panciur). Ea a 
eub îndrumarea sindicatului Ex; 
miniere din localitate, avînd 13 
pe ramură de sport. Dintre e'.e 
loc de frunte In privința perfo 
lor realizate se situează secția de hal
tere — mai nou înființată — ca 
are în componența ei și pe ma 
sportului Ștefan Pintilie, fost re 
man național. Urmează secțiile de 
și schi (de nivel republican), de i 
(echipă în divizia B) !
C).

în preocupările 
figurează, printre 
mai accentuată a schia 
de posibilitățile pe car 
de slalom de la Stra; 
se menține pină prin

atea ei din par-
1 prunul rind a 

ir.e oâ direct.

51 nul

cele pe ramură de producție, do
tate cu diferite trofee, cum sînt : 
„Cupa minerului”, „Cupa construc
torului”, „Cupa metalurgistului", 
„Cupa ceferistului" etc.

Dar activitatea sportivă de masă 
nu se rezumă numai la aceste ac
țiuni. In prezent, se află in plină 
desfășurare campionatul asociației 
la șah, popice, volei, fotbal, tenis 
de masă, handbal și alte ramuri de 
sport, la care participă cu regu
laritate numeroși salariați, împreună 
cu membrii lor de familie. Fie că 
este vorba de „Constructorul" și 
„Corvinul" Hunedoara, „Energia" 
Paroșeni, „Minerul" Lupeni, C.F.R 
Simeria sau „Victoria" Călan, în
trecerile sportive simple au Ioc in
tre echipe reprezentative de secții 
și sectoare, mergînd pînă la nivel 
de asociație.

Pornindu-se de la premisa că nu
mai dispunînd de o pază materială 
adecvată se vor putea obține suc
cese în activitatea sportivă, în ulti
mii ani s-au depus eforturi susți
nute în această direcție. Putem 
arăta, astfel, că în perioada 1971— 
1972 au fost efectuate lucrări de 
construcții și amenajări la peste 14 
baze sportive. Printre acestea, se 
numără popicăria cu 6 pis te de la 
Hunedoara, aceea cu 3 piste de la 
Teliuc, noul complex din orașul 
Brad, amenajările făcute la stadi
oanele din Lupeni, Orăștie, Sime
ria, Călan, Constructorul Hunedoa
ra, Certej, Aninoasa și altele. Ast
fel, numărul bazelor sportive pen
dinte de sindicate a ajuns Ia 84 
fată de 43 cite au existat in 1968.

De un real folos în dezvoltarea 
bazei materiale pentru activitatea 
sportivă au fost subvențiile acor
date de U.G.S.R. și contribuția sin
dicatelor, care au fost repartizate 
unor asociații și cluburi din muni
cipiile Petroșani și Hunedoara, din 
orașele Brad, Călan, de pe lîngă 
exploatările miniere Certej, Teliuc 
și Ghelar.

în același timp, consemnăm cu 
-satisfacție preocuparea unor con
silii sindicale municipale și orășe
nești pentru folosirea cît mai judi
cioasă a subvențiilor acordate, a 
bazelor sportive existente, pentru

dezvoltarea acestora, prin antrena
rea largă a oamenilor muncii și 
îndeosebi a tineretului la amena
jarea unui număr cit mai mare de 
sectoare de aruncări și de sărituri, 
piste de atletism, terenuri de volei, 
baschet, handbal, fotbal, popice și 
altele. La aceste acțiuni s-a avut 
în vedere, mai ales, întrebuințarea 
de materiale ieftine, procurate pe 
plan local, 
folosirea 
gurarea 
voluntar 
de baze 
riale și

care — împreună cu 
muncii patriotice și asi- 

asistenței tehnice in mod 
— au permis amenajarea 
sportive cu eforturi mate- 
financiare minime. Putem 

da, astfel, ca exemplu Consiliul sin
dical municipal Hunedoara care, îm
preună cu comitetul sindicatului din 
C.S.H. și cu sprijinul conducerii 
Combinatului, au reparat și rega- 
zonat stadionul „Corvinul", unde 
sînt create în prezent condiții bune 
pentru desfășurarea activităților 
sportive. De asemenea, merită să fie 
evidențiată preocuparea Consiliului 
sindical orășenesc Brad care, îm
preună cu asociația sportivă „Au
rul”, organizația U.T.C. și Consiliul 
popular orășenesc, construiesc un 
stadion prevăzut cu teren de fot
bal, pistă de atletism, terenuri de 
baschet, handbal, volei și tenis de 
cîmp, anexe pentru aruncări și să
rituri. La fel, apreciem activitatea 
depusă de comitetul sindicatului de 
la E. M. Teliuc care, împreună cu 
asociația sportivă și conducerea Ex
ploatării, au construit o popicărie 
cu 3 piste.

Rezultate bune s-au obținut si 
în municipiul Petroșani, unde au 
fost amenajate sau reparate o se
rie de baze sportive, dintre care 
amintim lacul de navomodele, po- 
picăria și sala de sport a asocia
ției Minerul Lupeni, bazinul de mat 
de la Jiul Petrila, popicăriile de la 
Dîlja șl Aninoasa și altele.

printr-o activitate mai intensă, 
sindicatele vor avea în viitor un 
aport tot mai mare în dezvoltarea 
sportului de masă din întreprinderi 
și instituții, contribuind la întări
rea sănătății, la reconfortarea fizică 
și psihică a oamenilor muncii, în 
vederea îndeplinirii și depășirii sar
cinilor economice.

și la Deva, unde există la- 
pe Mureș, al termocentralei 
Judo-ul caută, la Deva și O- 
să-și facă tot mai mult loc 
afirmare. Același lucru se

pe harta 
vorba de 

______ ... la Hune- 
după construirea barajului de
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rugby Știința Petroșani.

xooucpe 
ectoare si

Fază dintr-un meci de campionat al echipei de 
naționalul Dinu

conduceri 
al'

Cel care joacă balonul este inter- 
Foto : AUREL DULA-Petroșani

ce ua 
Sălâ c
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nume ființează 
ea de construc- 
ioara. Are 280 

imați, cuprinși în 7 
tenis de masă, 
•ar.oe, box și 
le mai valo- 
iă. Echipa de 
ă in divizia A, 
r;e. printre al- 
carea locului 3 
can de juniori, 
mpioană națio- 

La tenis 
ii valoros 
locul 3 în 

i din acest an 
10a Dunării". în 

care l-a dat 
Jumitru Hă- 

voleibalistul 
almerte la 

Ion Bivol (acum

Sporturile tehnico-aplicative, cu 
mare priză la tineret, au cunos
cut o amplă dezvoltare pe melea
gurile hunedorene, unde _li 
creat condiții 
lele centre în 
ceste sporturi 
Deva.

Clubul Jiul, 
ternlcă secție 
în cadrul căreia 
trul sportului 
multiplu < 
național (num'ai In acest an a cu
cerit 5 titluri), desemnat drept 
cel mai bun sportiv la navomode
lism în anii 1970 și 1971, precum și 
Frederic Csaszar și Adalbert Pop, 
la rinduî ror colecționari de tit
luri de campioni ai țării. De altfel, 
la Petroșani s-a amenajat și o fru
moasă bază de navomodelism, 
unde au loc campionatele națio
nale.

Asociația sportivă Voința Deva 
se afirmă îndeosebi prin rezulta
tele secției sale de rachetomodele. 
Performanțe excelente a obținut 
Elena Bailo, campioană națională 
și deținătoare a două recorduri 
mondiale. Ea s-a clasat pe locul 2 
la prima ediție a campionatelor 
mondiale, din Iugoslavia, și 
primul Ioc la Criteriul 
din Cehoslovacia.

Din asociația sportivă 
Deva fac parte, printre 
ții Ștefan și Petru Horvath, cam
pioni naționali la aeromodelism.

pe
european,

Sanitarul
alții, fra-

Adevărate pepiniere ale acestor Z 
cluburi și asociații sînt casele pio
nierilor din perimetrul județului, 
6 dintre ele avînd secții speciale 
de navo șj rachetomodele. N-ar 
strica,-.. însă, ca și organizația ju
dețeană de tineret să ia inițiativa 
înființării unui club profilat pe 
sporturile tehnico-aplicatjve. După 
cum oportună s-ar dovedi și re
înființarea aeroclubului din Dev

- j

Unități reprezentative ale sportului universitar și școlar
Municipiul Petroșani reprezintă, ca 

și Hunedoara de altfel, un adevărat 
centru de greutate al mișcării spor
tive din acest județ. Aici ființează, 
după cum se știe, clubul Jiul, cu 
vechea și binecunoscuta lui echipă 
de fotbal, aflată acum printre frun
tașele Diviziei A, cu valoroasa lui 
secție de navomodelism și CU alte 
ramuri de sport de nivel republican.

Dar tot aici își duc, cu frumoase 
rezultate, existența și două unități 
reprezentative ale sportului universi
tar și școlar, nu numai din județ, ci 
din întreaga țară.

Clubul Știința Petroșani, de pe 
lîngă Institutul de Mine din același 
oraș, va împlini în 1973 un sfert de 
veac de la înființare. El are 11 sec
ții pe ramură de sport, dintre care 
se detașează aceea de rugby. După 
cum se știe, echipa de rugby a stu
denților din Petroșani este vicecam- 
pioană republicană, iar unii dintre

componenții ei — Dinu, Ortelecan, 
Florin Constantin, Bărgăunaș și Bur- 
ghelea — sînt selecționați în lotul na
țional pentru confruntările interna
ționale din acest sezon. Clubul dis
pune de o sală, iar din toamna vii
toare va avea și o bază proprie — cu 
terenuri de fotbal și pentru alte 
jocuri, cu pistă de atletism —, la 
car.e se lucrează în prezent. Darea 
în folosință a acestei baze,' * lă care 
s-a depus un volum de muncă enorm, 
fiind situată pe dealul institutului, 
va rezolva nu numai nevoile de spa
țiu pentru antrenament ale .secțiilor 
clubului — îndeosebi cele de rugby 
și fotbal —, ci și problema orelor de 
activitate didactică cu studenții, afla
tă în suferință acum.

Secretarul clubului Știința, Gh. Iri- 
mie, ne-a asigurat că se încearcă in 
prezent șl o revitalizare a sportului 
feminin în cadrul Institutului, dpua 
echipe studențești din Petroșani par-

ticipînd în campionatul de calificare.
Școala sportivă din Petroșani a 

luat ființă în 1955, cu secții de hand
bal și baschet. Acum, are 7 secții, cu 
33 de grupe, însumind 478 de elevi. 
Cea mai puternică secție este aceea 
de schi (cu 230 elevi), care se • pre
zintă și cu cele mai bune rezultate, 
doi dintre membrii ei, Gabriela Leib 
și Iosif Kroctus, fiind campioni na
ționali la categoria copii.

în cadrul școlii ființează și o sec
ție de gimnastică sportivă, sjngura 
din județ cu acest profil, a cărei 
echipă feminină a participat la cam
pionatul național de maestre.

Directorul școlii, Eugen Peterfi. 
ne-a mărturisit însă că această uni- 

. tate sportivă întîmpină o serie de 
dificultăți în privința asigurării unor 
condiții mai bune de lucru, pentru 

■ depășirea cărora este necesar un 
< sprijin mai eficient din partea orga

nelor locale și a celor județene.

Feste 1 de oa- 
nportul in mod or
ile campionatului 
ti, la fotbal (36 
echipe), tenis, de 

pe ra-

ale Com
ele trad> 
ciiltural-

fUrmare din pag I)

Apoi, in mod deosebit trebuie men
ționată tradiția popicelor în Valea 
Jiului și in întregul județ, atit sub 
formă competițională de performanță, 
cît și ca mijloc de recreare, destin
dere și distracție a muncitorilor.

Nu putem omite, totodată, că ia 
Jiul Petroșani s-a format o adevă
rată școală a navomodelismului româ
nesc. avind ca promotori pe maeștrii 
sportului Leontin Ciortan și Frederic 
Csaszar — multipli campioni și re- 
cordnteni naționali, componenți ai Io
turilor reprezentative. Dar, modelis
mul hunedorean a cunoscut înalta 
performanță prin sportiva Elena Balo, 
recordmană mondială în anul trecut 
și vicecampioană mondială, în pre
zent, la rachetomodelism. De aseme
nea, performanța sportivă hunedo
reană este materializată prin alpi
nismul și atletismul practicate la clubul 
Corvinul, la Jiul și C.F.R. Petroșani, 
prin echipa de rugfey Știința Petro
șani, vicecampioană republicană, fur
nizoare a citorva compenenți ai lo

C-J 2 
cu 5*)(

rul, care, la fel 
, îndrumă ac- 

e masă din între- 
ror.ează, dispune 

M) de locuri, o 
locuri, terenuri 
o bază nautică

e lingă Liceul 
Are secții de 

fotbal.

tului reprezentativ, prin activitatea 
a numeroși sportivi care au părăsit 
județul nostru după ce s-au format 
și afirmat aici (Mariana Goth, Du
mitru Hărădă’j, Mihai Bucos, R. 
Vlad, Naghi, Stan).

In același timp, trebuie recunos
cut că, pe iingă atitea rezultate bune, 
in județul nostru mai sint multe lu
cruri de pus la punct. Organul ju
dețean de specialitate, C.J.E.F.S., îm
preună cu ceilalți factori colaboratori 
vor acționa sub îndrumarea Comi
tetului nostru județean de partid asu
pra citorva pirghii menite să mobi
lizeze resursele existente pentru o 
dezvoltare și mai viguroasă a miș
cării de educație fizică si sport. Sta
bilite de organele respective, anali
zate și completate în biroul Comite
tului județean de partid, măsurile se 
referă la dezvoltarea bazei materiale 
a sportului, în prezent aceasta fiind 
deficitară sub raportul existent între 
terenuri și săli și numărul de spor
tivi.

De asemenea, la baza perspectivei 
dezvoltării sportului hunedorean a 
fost pusă creșterea elementelor lo

Echipa de tenis de masă Constructorul Hunedoara, antrenată de Nicolae 
Suciu (în mijloc — jos)

SPORTIVE
cale, prin consolidarea secțiilor și 
asociațiilor, a centrelor de copii și 
îndrumarea lor cu specialiști, oameni 
pasionați, care să prospecteze și să 
selecteze bogatul tezaur uman exis
tent, axindu-se pe discipline speci
fice populației active, preponderent 
masculine a județului : box, haltere, 
lupte, atletism și altele.

S-au asigurat, de asemenea, o se
rie de nuclee ale perspectivei spor
tive prin existența celor trei școli 
sportive la Deva, Petroșani și Hune
doara, ale căror secții au fost orga
nizate în corespondență cu secțiile de 
performanță din aceste localități. în 
aceeași idee a fost concepută și orga
nizarea programei de învățămînt la 
Liceul cu program de educație fizică 
din Deva. Această dezvoltare va ur
ma și un tratament de profilare, în
cadrat într-un triunghi DEVA — PE
TROȘANI - HUNEDOARA, în peri
metrul căruia va crește o generație 
tînără de sportivi de performanță, cu

țelul reprezentării olimpice chiar Ia 
următoarea ediție a supremei compe
tiții mondiale. Profilarea o între
zărim și prin constituirea cluburilor 
axate pe o singură ramură sau două- 
trei, urmînd ca, în ansamblu, spor
tul hunedorean să prezinte o paletă 
armonioasă, complexă ca diversitate 
de discipline și omogenă în valoare.

Pentru împlinirea acestor dezide
rate, însă, va trebui — așa cum am 
mai spus — să întărim si să diver
sificăm munca pojitico-educativă în 
primul rînd în cadrul mișcării noastre 
sportive, pentru ca toți factorii de 
competență să acționeze cît mai bine 
înarmați asupra pîrghiilor ce stau Ia 
îndemîna sportului nostru județean. 
Bazați pe experiența cucerită pînă 
acum, asimilind tot ce e nou și în- 
sușindu-ne sarcinile de creștere a 
eficienței muncii cultural-educative, 
acționăm în așa fel ca educația fizică 
și sportul să-și realizeze cît mai bine 
menirea lor socială.

Pagină realizată de Constantin FIRANESCU-

t
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0 „RUNDA" CU MULTE MECIURI PROMIȚĂTOARE
Așadar, azi vom avea din nou 

o după-amiază eu fotbal. Echipele 
divizionare A își continuă între
cerea, la mijloc de săptămînă. cu 
meciurile etapei a Xl-a, o „rundă" 
cu multe întîlniri ce se anunță 
interesante și, sperăm, de bună 
calitate, cu cîteva partide care 
pot constitui, fiecare în parte, un 
„cap de afiș": C.F.R. Cluj — I)i-
namo. Steagul roșu — Universita
tea Craiova. Jiul — Sport Club, 
Steaua — F.C. Argeș

Dar să trecem în revistă cele 
opt jocuri de ‘ ‘ '
Brașov. Arad, 
și București.

• JIUL — 
CAU. Arbitru: 
rești). După un drum de o noapte 
și o zi, cu escală la Pitești, prici
nuită de o pană a autobuzului cu 
care călătoreau de la București, 
jucătorii din Valea Jiului au avut 
de recuperat nu numai oboseala 
fizică, dar și pe cea psihică. Dar, 
după o înfrîngere în deplasare 
Jiul, după cîte știm, acasă joacă 
altfel. Misiunea lui Sport Club e 
dificilă, iar rezultatul său depinde 
în bună măsură de comportarea 
lui Ghițâ și a apărării, mai ales 
că lipsește și Dembrovschi. acci
dentat la Pitești.

O STEAGUL ROȘU — UNIVER
SITATEA CRAIOVA . Arbitru : 
F. Sotir (Mediaș). Brașovenii au 
avantajul consecutivei evoluții 
teren propriu. Și cum Steagul roșu 
se simte bine iîngă Tîmpa, jucînd, 
mai ales, ofensiv, duelul cvartetu-

azi, de la Petroșani, 
Reșița, Ploiești, Cluj

SPORT CLUB BA- 
V. Pădureanu (Bucu-

Iui Zotincă (sau Anghel). Gher- 
gheli, Pescaru, Gydrfi cu cel for
mat din Niculescu, Bădin. Sameș, 
Velea, sigur sprijinit de Desel.nicu 
(atacant acasă, apărător in de
plasare) Iși va pune amprenta pe fi
zionomia meciului.

• U.T.A. — A.S.A. Arbitru: C. 
Petrea (București). După .plecarea" 
cam întîrziată în acest campionat, 
pe nesimțite U.T.A. a ajuns în 
zona fără bătăi de cap, mareînd 
un ușor reviriment sub 
evoluției (la Ploiești a 
greu). Situația precară o 
A.S.A., revelația sezonului

raportul 
pierdut 

i are 
........IPIL. .... . trecut,
acum aflată într-o postură neplă
cută (locul 14) datorită jocului și. 
se pare, și unor carențe de ordin 
afectiv. La Arad se întîlnesc două 
apărări care au 
luri. Cine va 
dă'

iriznit multe gc- 
reusi să se .închi- 

mai bine azi ?
• C.SAt. 

Arbitru : T. 
meci dificil 
Reșița. Va 
.sflr’.eze'.or— 
cu conDartimen 
giuleștear.ul cel 
Rapid, Năsturescu continuă 
indisponibil, ia- la C.SAL 
Știe dacă va juca Bddeanu.

• PETROLUL — JU- 
Arbitm : 
Deci. Pe 
propriu.
Ion Cor.s 
doilea sâ

Victoria

REȘIȚA — RAPID. 
Leca (Brăila). Un nou 
pentru fotbaliștii din 
f: interesant duelul 
din atacul gazdelor 

ui condus de Boc, 
mai în formă.

Să
nu

La 
fie 
se

CLLJ. 
C N icul eseu (București), 

roiul din nou pe 
La Pk>eșc a rei

lere

PROBLEME MAI MARI SAU MAI MICI
ALE CAMPIONATULUI REPUBLICAN

DE JUNIORI
O discuție cuVasile Feldman, antrenorul Școlii sportive din Sinaia

Da școala sportivă Sinaia, schiul do
mină fotbalul in proporție (Je... 12 grupe 
la două. Nu-i de mirare, dacă ne gîndim 
la poziția geografică a „Perla Carpa- 
ților“. Și. totuși, deși este In minoritate, 
părind acolo un intrus, fotbalul se zbate, 
se străduiește să existe șl. la nivelul 
competițiilor la care se aliniază. să 
atragă atentia asupra sa. Concludente in 
această privință sînt realizările anuiui 
1972. In campionatul republican de ju
niori. ediția încheiată tn iunie, echipa 
școlii s-a clasat pe locul 3 in serie, iar 
In vara acestui an, grupa mică, a ajuns 
pinii în finala pe tară a Criteriului șco
lilor sportive. întrecere ctștlgată de Li
ceul de fotbal București. Acum, în cam
pionatul național. Juniorii sinălenl țin
tesc ceva mai sus, lupttnd de la egal 
la egal eu Școala sportivă Brașov, fa
vorita seriei. Este o dispută pasionantă 
în această 
văzut cine

— Dorim
noi — ne ____ . _
elevilor sinăienl, prof. Vaslle 
Dar nu va fi ușor, mai ales că, în ceea 
ce ne privește, tntîmpinăm foarte multe 
greutăți de tot felul. Ne pregătim pe un 
teren necorespunzător, de beton, unde 
nu există vestiare conform cerințelor. 
Eu unul slnt șl antrenor șl magazioner 
și masor. Tot eu trebuie să am grijă șl 
de teren, să trasez tușele etc. Poate, cu 
timpul, șl, mai ales, cu ajutorul tuturor 
factorilor direct răspunzători, această 
stare de lucruri — pe care o veți întîlni 
și la alte echipe din campionat — să 
se schimbe, iar noi să fim mai aproape 
de cerințele unei competiții de nivel re
publican.

— Și pentru că ap generalizat, vor- 
biți-ne puțin despre problemele campio
natului de juniori.

— Voi face referiri doar,, la seria a 
Vil-a. în care joacă școala sportivă Si
naia. Și voi începe cu ceea ce ne supără 
cel mai mult — condițiile în care joacă 
juniori meciurile oficiale. S-a hotărit 
ca aceste partide să se dispute pe ce'e 
mai bune terenuri din respectivele orașe. 
Nu este așa. Un exemplu recent Cu 
Școala sportivă „Brașovla" am jucat pe

serie a Vil-a. Greu de pre- 
va eîștiga pînă la urmă.
din toată inima să ciștigăm 

spunea, deunăzi. antrenorul 
- ■- Feldman.

fertantă. dar a venit greu, eonfir- 
mînd acuta ineficacitate. „U" vaa- 
vea de făcut față unor repetate 
atacuri, dar apărarea sa a mai oprit 
asemenea furtuni...

• C.F.R. CLUJ — DINAMO. 
Arbitru: V. Liga (Galați). Meci ce 
nu se mai cere a fi prezentat pe 
larg. Rămîne de văzut dacă ma
turitatea echipei bucureștene va fi 
suficientă pentru a face față unei 
formații în Dlină ascensiune.

• STEAUA — F.C. ARGEȘ. 
Arbitru : M. Rotaru (Iași). Am a- 
juns la cuplajul de Ia București al 
cărui .clou" îl constituie întilni- 
rea dintre lider și campioană. 
Steaua are necazuri, pricinuite de 
accidentările Iui Iordănescu (cu 
piciorul In ghips după jocul de la 
Craiova) Și Năstase (încă incert 
după accidentarea, din amicalul 
cu Dinamo). Este așteptată cu in
teres 
doua 
râm 
pom

•
FARUL
(Vaslui). Două echipe ce vin dup; 
cîteva .nereușite. Studei ' 
luat duminică puncte d 
tești. însă Sțl jUCât mai

tul lider a pierdut două meciuri 
și acum vizitează Capitala de pe 
poziția a noua în clasament. E de 
așteptat ca ambele să confirme 
substanțialele, totuși, progrese.

Deci, meciuri interesante. Să 
sperăm și bune, ca și arbitrajele. 
La - - - - ■
ai 
tu 
la 
iești. 
Rai nea 
țese — Farul). Poate că experien
ța și valoarea lor îi vor ajuta pe 
cei de la centru. Regretăm insă că 
forul central al arbitrilor conti
nuă rotația celor de centru în nu
mele unei presupuse echități in
terne, dar în detrimentul calității.

tușă vor figura cîțiva cavaleri 
fluierului recunoscuți (A. Ben- 
— la Petroșani, C. Dinulescu — 
Arad, N. Petriceanu — la P’o- 

Gr. Bîrsan — la Cluj. N. 
la jocul Sportul studen-

Constantin ALEXE

evoluția campionilor, la a 
apariție în Capitală. Să spe
ed acest joc nu va fi un... 
lăudat.
SPORTUL STUDENȚESC — 

Arbitru : Em. Păunescu 
â 

■nții n-au 
ie la Pi- 
btne. Fas-JCdț

P.S. Incepînd cu etapa de as-ăzi. 
jucătorii care vor fi avertizați de 
către arbitri în timpul unui meci, 
și vor primi și intr-un al doilea 
meci un nou avertisment, vor fi 
în mod automat suspendați o eta
pă. Este o ultimă hotărire a Co
misiei centrale de competiții și

DUPĂ ZECE ETAPE

CIFRELE VORBESC...
• DiN NOU 13 GOLURI MARCATE, DINTRE CARE 7 LA BUCU
REȘTI • 12 ARBITRI AU DtCTAT 16 PENALTYUR1 • 217 DE 
JUCĂTORI AU EVOLUAT IN 10 DE PARTIDE, DAR NUMAI 51 IN

TOATE CELE 900 DE MiNUTE.

...Craiova, duminică dimineață. în 
față la „Minerva". După-amiază e 
derbyul cu Steaua. Teama îi stă- 
pînește ps toți. în față la „Minerva" 
cel mai mult se discută. însă, despre 
Oblemenco. La bursa sufletiștilor 
afli și cel mai mic amănunt legat 
de starea din ultima vreme a „tu
narului Cralovei". Afli și ziua cînd 
s-a declanșat blestemata criză de 
ulcer. Afli și motivul celei de a 
doua operații. Afli și numărul ca
merei unde este spitalizat. Afli și 
că, atunci cînd a fost nevoie de 
singe pentru transfuzie, au venit 
grupuri de oameni ca să doneze. 
O școală profesională a venit chiar 
cu toți elevii săi ca să se poată 
recolta cît mai mult sînge din grupa 
AII. Un singur lucru nu poate fi 
redat de nimeni : chipul și gîn- 
durile actuale ale celui mai iubit 
fotbalist din Oltenia...

...Spitalul nr. 1. Clădire impună
toare. Urcăm la V, la camera 519. 
Veneam la Craiova să-l admirăm 
pe atletul acesta superb sfărîmînd 
atitea redute... Și acum... Bucuriile 
și tristețile vieții... Pe ușa came
rei 519 e scris cu litere mari : „In
trarea strict interzisă". Și așa, insă, 
surorile medicale se plîng de prea 
mulți vizitatori. Nelu Oblemenco e 
in baie. Iși dă cu puțină apă pe 
față. Pe unul din paturi, o carte, 
„Simbure’.e", cu semn pus la ju- 
mâ'.ate. Deasupra caloriferului un 
tranzistor și o tavă cu mîncare. 
Pi ne prăjită, lapte șî mușchi de 
vaca. înseamnă că Oblemenco a de- 
pășu. faza aceea acută, cînd era 
hrănit numai cu glucoza. Apare 

u Oblemenco, cu mișcări greoaie. 
Cnip de argilă de toamnă după 
ploi. Fața îi e tare suptă. „Am slă
bit 16 tg". va spune mai tirziu. Dar 
ociid 1— calmi sint plini de viață, 
sir.t clari, au atitea speranțe, și 
acesta e cel mai important lucru.

r efacem drama care a afectat 
toată Craiova sportivă...

. Intr-o m?rți, la prînz, după jo
cul eu JiuL Și după un examen dat 
lani dapă-amiază. Marți 24 octom- 
zr.e Venise fără un scop anume pe 
la dux Antrenorul Oțet »: Ion Do- 
bnțoxu 1-aa văzut galben ca ceara. 
S-au temut de icter. Și l-au anunțat 
rtiedla: pe doctorul Frincu'.escu. 
Medical a chemat un taxi și au 
plecat la .urgență*. Pe drum, in 
taxi, a început er za de ulcer. „Am 
arat nwac ! Dacă nti te intimpla 
acasă «aa pe «radi, rine știe ce 

De atunci, de cînd 
ua_ Oblemenco nu-si

neața „stare generală alterată, res
pirație superficială, limba ușor des
hidratată..." La ora 13,30 se decide 
o nouă intervenție chirurgicală. Doc
torul Arthur Tică avea să spună 
atunci „Nu mi-a plăcut fotbalul 
niciodată, dar pentru băiatul acesta, 
pe care-1 iubesc, voi face tot ce e 
cu putință să-l redau fotbalului". 
La ora 14,15 a început a doua ope
rație. Operație reușită. Intre timp a 
apărut și o ușoară complicație la 
plămîni („am venit cu organismul 
foarte obosit, respingeam mai toate 
medicamentele..."). Acum, însă, to
tul e bine. Oblemenco așteaptă să 
plece acasă în aceste zile...

...Dialoguri fără hîrtie și creion.

f

joc la

— Doctorii ce spun, cînd vei 
juca ?

— In primăvară ! Nici nu mă gîn
desc să nu joc în primăvară. Tace 
cîteva clipe. își îndreaptă puțin 
corpul parcă spre a uita de banda
jul care-1 ține strîns Ia brîu. Doc, 
(orii și-au făcut datoria. Toată lu
mea a fost lingă mine. Familia, me
dicii, colegii de echipă, clubul, prie
tenii, oameni pe care nu i-am vă
zut in viața mea. Acum, totul de
pinde de mine. Aștept primăvara 
asta cum n-am așteptat alta în 
viață. Știu că toți oamenii aceștia 
care au fost alături de mine în cli
pele cele mai negre, mă așteaptă din 
nou în arenă. Toți se vor bucura 
deplin abia atunci cînd voi deveni 
iar numărul nouă... Atunci va fi șî 
bucuria mea mai mare, și voi uita 
că odată, într-o toamnă, mă 
team pe un pat de spital în 
cu moartea.

...Exact la plecare una din 
rile medicale, Maria Pîncu spune, 
dojenindu-ne blînd : „Iar atîta lu
me ?! Aseară a făcut febră din 
cauza vizitatorilor 1 Lăsați-1 liniștit 
că vrem să-l vedem curînd pe sta
dion, să dea goluri!“

Nu știm dacă femeia aceasta cu 
părul încărunțit a fost vreodată la 
un meci de fotbal...

Mircea M. IONESCU

zbă- 
luptă

suro-

ASTAZI ON NOU MECI
DE VERIFICARE

Al NAJIONAEEI DE JUNIORI

.Nici nu mă gîndesc să nu 
primăvară"

în cadrul pregătirilor pe care le 
efectuează în vederea apropiatei in- 
tîlniri oficiale cu Iugoslavia, din 
preliminariile turneului U.E.F.Ă., e- 
chipa națională de juniori întîlnește 
astăzi divizionara C, Flacăra roșie, 
Partida va avea loc pe terenul Fla
căra roșie, cu începere de la 
ora 11.

care-1
Spune

iei,

Di

termenul vali- 
greșit, este fo
care și-ar găsi 
cazul cînd ar-

r. rioi ztce 
nu ».

ÂTUTCO. Cil- 
Brașov, ur 
dion. să n 
ca lumea ? Un alt caz. La SîWu, de 
cei. juniorii sînt programați pe un țere: 
C.F.R., răzlețit de... lume, pe care
găsești după ce dai de vreo trei on ocri 
orașului ! Toate acestea țin. desigur, de 
organizare, de popularizarea meciul 'or 
din campionatul republican. în al do .ea 
rînd, doresc să remarc și un alt aspect 
care ar trebui să dea serios de rir.d.t : 
numărul mic de echipe bune din seria 
noastră (Șc. sp. Brașov. Șc. sp. Brss>- 
via. Tractorul și cam atit) și, in xacd 
deosebit, numărul extrem de redus d* 
jucători susceptibili de progres, de pro
movare în eșaloane!e superioare.
într-un tur de campionat, mie unui 
doar vreo cîțiva mi-au făcut
deosebită. Este vorba de portarul Trac
torului Brașov, Gh. Berbec, de căP *=*- 
nul Școlii sportive Brașov. 5L Pave-^uc 
și de I. Mocanu de Ia Poiana Cimprr 
La același nivel valoric trebuie 
adaug, fără falsă modestie, ș: pe elevi 
mei M. O an cea și I. Gătej. ambii funda1', 
centrali. în sfîrșit aș vrea să maj re
amintesc rcazul“ echipelor școlilor spor
tive din Sfmtu Gheorghe și Miercurea 
Ciuc. care și în acest an evoluează foarte 
slab. Faptul constituie pentru tr. r-e o 
veritabilă enismă. De ce ? Noi. profeso
rii de la școlile cu profil sportiv. 2verr 
în programa săptămînaiă. obligator.u !< 
ore de instruire și două tt iw uali cnin 
petiției. Să te 1< ore sâpttflbi-
nai și. un tur întreg de campionat, si 
obții doar trei puncte ! Nu știu, dar eeva 
pare în neregulă. Ori nu se fac orc-3 
respective, ori juniorii acestor =•?' ce 
n-au absolut nici o înclinație per.tru 
fotbal. Eu unul nu văd altă expC.nț.e-

Cîteva realități ale seriei a VU-a a 
campionatului republican. Dar. oare, nu
mai ale seriei în care evoluează Școala 
sportivă Sinaia ! Nicidecum.

Laurențiu DUMITÎESCU

• Cronicarii ziarului nostru an 
cordat celor opt arbitri carr an con
dus partidele etapei a N-a. 3£ de 
stele. In zece etape cei îî de cava
leri ai fluierului au primit M3 de 
stele : de 41 de ori cite cinci, de SC 
de ori cite patru, de 
de 3 ori cite dcui și 
o stea.

• ta areaslâ euo= 
IE2 singj- debut: Or.rta 
tn prezeeL cele 16 divtz 
I=sn 2S7 de ;uedtori : C E R. C! 
15; U T.A țj Steagul rocii, cît 
F.C. A-ees. „U" Cluj. A.S.A, 
Bacău. Dinamo șt Petrolul, dl 
Rapid si Farul, dte 16 ; Jiul si C.S.M. 
Rmrța. dte 19; Steaua — 20: Univ. 
Craiova — 21 ; Sportul sti 
23 (la care se vor adăuga, 
cele două noi achiziții — 
si Moldoveanul. Din totalul 
nuaiai ăl au fost utilizați

9 ori cile trei, 
o singnrâ dacă

14

.Trt4r«l 
■tape.

PerrrWv 
este «rmAteș 
S* in si PIo- 

9J9 etc.
A VA-SILESCU

Dialoguri lungi, bărbătești, 
definesc pe Nelu Oblemenco. 
că ulcerul era mai vechi, din ’68, 
dar niciodată nu-1 supărase prea 
tare. Iar în meciul cu 
țit chiar excelent.

— Și atunci, atunci 
a fost cauza ?...

— Ea sint un om 
mine toate supărările, 
consumă enorm. Echipa mergea 
totuși pierdeam. La Bacău am pier
dut in ultimul minut... Mai e și 
țigara de vină. Fumam 
mult...

— Ți-a fost teamă cumva că 
să mai joci fotbal ?

— Nu, de așa ceva nu mi-a 
teamă! Vasilescu, portarul de la 
„Electroputere" a avut două ope
rații de ulcer. Și tot joaeă.

In divizia c
Jiul s-a sim-

care crezi

care ard 
Și fotbalul

că

în 
te 
Și

prea

n-ai

fost

Giur- 
etapa

CER SENIN..

ASTAZI. PE MICUL ECRAN
Meciul ce fotbal Steaua — 

r C. Argef va fi transmis la 
televiziune, în direct, astăzi, 
cu începere de la ora 16,30.

)r ae 
■vato- 

meciu- 
t sur- 
idevâr, 

inim apre- 
din partea 
i a trimi- 

Ia a- 
antrenorilor și a 

s-au întrecut, 
■a partidelor o 
i, in a crea o 

în care lupta 
n să nu excludă 
adversar, iar sus- 

a echipei favo- 
juge. obligatoriu, 
nsultele adresate 
irilor. atunci cînd 

stora penalizează o in- 
mației locale.
m. de altfel, asupra 
ri să ne oprim mai 

întfi. Vom da. totuși, întîietate, ce
lor scrise pe marginea meciului de 
la Craiova, mai ales că în acest 
joc s-a întîmplat un fapt puțin o- 
bișnuit: arbitrul n-a validat trei 

două înscrise de Steaua și

unul marcat în final de Universi
tatea. (Am subliniat 
dat, fiindcă, în mod 
losit cuvîntul anulat 
justificare numai în 
bitrul ar acorda întîi gol și apoi ar 
reveni asupra acestei decizii). Cel 
mai interesant ni s-a părut cuvîn
tul conducătorului partidei de la 
Craiova, Grigore Birsan : „Partici
parea entuziastă și corectă a pu
blicului a dat o culoare deosebită 
jocului. A fost un meci aspru, s-a 
luptat cu maximum de ardoare pen
tru fiecare balon, dar, odată me
ciul încheiat, jucătorii S-AU FELI
CITAT RECIPROC ȘI AU PĂRĂ
SIT TERENUL PERECHI-PERECHI, 
ca adevArați prieteni" (n.a. 
Sublinierea noastră). Confirmînd at
mosfera sportivă din teren și din 
tribune și notînd cu 10 arbitrajul, 
observatorul federal, Robert Cosmoc 
nu uită, însă, să amintească faptul 
că iar s-a aruncat cu petarde pe 
stadionul din Craiova. Ciudată — 
ca să nu spunem stupidă — dis
tracție pentru unii spectatori...

Cum spuneam, în aproape toate 
foile de arbitraj, ca și în rapoartele

O ÎNTRECERE
(Urmare din pag. I)

[Urmare din pag. I)

Pe

GIMNASTICĂ

dacă nu intervenea accidentarea u- 
nuia . dintre sportivi înaintea intră
rii în concurs și înlocuirea lui în 
ultimul moment. Oricum, rămîne 
un fapt incontestabil că antrenorii 
Marin Trincă și Paul Horvath pro
spectează cu perseverență potenția
lul uman al Timișoarei și că ei în
registrează rezultate remarcabile.

Deși și-a propus să obțină lo
cul I, Municipiul București n-a reu
șit decît o prezență modestă, cele 
două selecționate ale sale, alcătuite 
din gimnaști de la mai multe clu
buri din Capitală, neavînd forța 
a se impune ca echipe.

Din păcate, aici se și încheie 
numerarea echipelor participante 
finala categoriei a II-a, pentru 
restul orașelor sau județelor țării 
n-au fost în stare să alinieze decît, 
în cel mai bun caz, concurenți in
dividuali. Situația, aproape inexpli
cabilă. este de natură să alerteze 
imediat forul nostru de specialitate, 
care ar trebui să supună unei te
meinice analize munca antrenorilor 
și. împreună cu persoane compe
tente din Ministerul Educației și In- 
vățămîntului, a tuturor profesorilor 
care lucrează în gimnastică. O ana
liză egre nu poate omite probleme 
de bază ca selecția, pregătirea fizică 
și tehnică, munca în perspectivă. 
Pentru că finala de la Cluj ne-a 
oferit prea multe mostre de in
struire insuficientă (încălzirea și e- 
voluția la bară, de pildă, a prilejuit 
cîteva regretabile accidentări), de 
execuții penibile 
meroase la cal cu mînere) sau de 
sportivi lipsiți, pur și simplu, de 
capacitatea de a se mișca corect, 
frumos, așa cum cere gimnastica. 
Ca să nu mai vorbim de unele 
apariții sub orice critică, cum ar fi, 
de exemplu, unicul reprezentant al 
Aradului, Marinei Albu, ale cărui 
note — 7,50 ; 4,50 ; 5,85 — 7,35 ; 4,00 
— ne scutesc de orice comentariu.

în aceste împrejurări, poate că 
n-ar trebui să ne mai surprindă

(cele mai nu-

MARGINALII LA FINALA JUNIORILOR

NICOLAE OPRESCU

Rezultatul meciului Olimpia 
giu — Voința București (din 
a XIII-a, Divizia C seria a V-a) a 
fost 1—0 (1—0) și nu 1—1 (1—0) 
cum, dintr-o greșită relatare tele
fonică, a apărut în ziarul nostru de 
ieri. Cele două echipe ocupă urmă
toarele locuri. în clasament : Olim
pia Giurgiu 10 (11 p), Voința Bucu
rești 12 (10 p).

SANCȚIONAREA ARBITRULUI
MIRCEA DADULESCU

Deși n-am primit nici o comuni
care oficială, am aflat, însă, că, în 
cadrul Colegiului central al arbitri
lor a fost analizat arbitrajul Iui 
Mircea Bădulescu, la meciul Steaua 
— Universitatea Cluj.

Apreciindu-se ca juste 
părute în presă, precum 
rile nefavorabile asupra
lui, făcute de către observatorul fe
deral, Colegiul central al arbitrilor 
a decis, pe de o parte, suspendarea 
pe timp de țrei luni a lui Mircea 
Bădulescu, iar pe de altă parte, 
scoaterea Iui din lotul A.

criticile a- 
și aprecie- 
arbitrgju-

numărul redus de concurenți de la 
categoria I (doar 29), la care lupta 
pentru întîietate s-a dat între spor
tivii bucureșteni și brașoveni, și nici 
faptul că la candidați maeștri au 
putut fi reuniți abia 5 sportivi. Dacă 
acceptăm că dintre aceștia doar Ni- 
colae Oprescu face obiectul selecției 
în echipa reprezentativă atunci vom 
înțelege bine situația precară a lo
tului reprezentativ masculin.

Date fiin 1 aceste serioase neajun
suri manifestate în finala juniorilor 
de la Cluj, considerăm că federa
ția de gimnastică trebuie să elabo
reze de îndată un plan de măsuri 
cu obiective concrete, imediate, cu 
responsabilități precise, urmărind în 
final redresarea gimnasticii mascu
line de la cele mai inferioare eșa
loane ale sale, cu beneficiu final 
pentru lotul național și pentru e- 
chipa reprezentativă, pe care o aș-

teaptă în curînd 
tante.

examene impor-

CATEG. A II-A :
P. Hașdeu- Buzău

Timiș 259.75
Rezultate tehnice : 

echipe: Liceul „B. 
260.63 p, selecționata jud. 
p, selecționata București I 255,75, selec
ționata București II 244,45 ; individual 
compus: Lazăr Toma 54,60, Sorin Ce- 
poiu 54.15, D. Corlan 53,45, Petre An
drei 53.35, Iosif Szabo 53,25, Kurt Silier 
53,15; pe aparate: sol : c. Ungureanu 
9,25; cal: R. Sattinger 9,30; inele: c. Un
gureanu 9.30; sărituri: C. Vidican 9,20; 
paralele: Iosif Szabo 9.45; bară Sorin 
Cepoiu 9,20; _ - -- -- -
compus: Nicolae 
50,95 p, Cristian 
50,90, Ion Moraru 
pe aparate: sol: 
Gh. Neagu 8,80; 
sărituri: Adrian 
Chectcheș 9,00; bară; Cr. Enoiu 8,90; la 
candidați maeștri victoria a revenit la 
individual compus lui Nicolae Oprescu, 
care a ciștigat locul I și la cinci apa
rate: sol (9,25), inele (9,35). sărituri 
(9,20). paralele (9.25), bară (9,30); la cal 
cu mînere pe primul loc s-a clasat Lu
cian Grindeanu (8,45) <

curaj in competiții internaționale, 
deoarece sint convins că are forța 
de joc a unei maestre.

Clujeanca Margareta Juncu, 
care numeroșii ei simpatizanți ar fi 
dorit s-o vadă în lupta pentru ti
tlu, a început slab, dar a avut a- 
poi un finiș de 6 puncte din 6 par
tide, terminînd onorabil turneul. 
Trei jucătoare din acest pluton au 
îndeplinit norma de „candidat ma
estru" : Vera Zsigmond, Renee Far- 
kaș și Zări Karibian.

în grupa a IlI-a, de la locurile 
10 la 15, figurează multe jucătoare 
tinere și talentate. Pentru timișo- 
reanca Ligia Jicman (locul 10) re
zultatul obținut este promițător. Ea, 
ea și campioana de junioare, Ma
riana Băioianu, sau Daniela Nico
la sînt jucătoare de mare perspec
tivă : ambițioase, modeste, silitoare.

în sfîrșit, cîteva cuvinte despre 
mezina campionatului, Viorica Ilie. 
însăși faptul că ia 12 ani ea se 
califică în finală, reprezintă un 
mare succes și reprezintă un caz 
unic în analele șahului nostru. Din 
ea și colega sa de club, Daniela 
Nicola, antrenorul ploieștean Carol 
Partoș va scoate două jucătoare de 
elită.

A TINEREȚII
Aș sublinia în încheiere că, chiar 

dacă nivelul tehnic general al par
tidelor nu s-a aflat totdeauna la 
înălțime, ambiția și spiritul de lup
tă au fost de-a dreptul excepționa
le. Ce altă dovadă mai bună decît 
faptul că 51 de partide (43 la sută 
din numărul total) s-au întrerupt, 
unele de două și chiar de trei ori, 
iar pe parcursul întregii competiții

observatorilor federali, se insistă 
supra felului corect în care echipele 
și-au apărat șansele. Așa s-a în- 
tîmplat la Cluj (arbitru C. Petrea, 
observator federal E. Stepleanu), la 
Brașov (arbitru Emil Vlaiculescu, 
observator federal I. Pișcarac), la 
Ploiești (arbitru I. Cimpeanu, ob
servator federal Traian Tomescu), 
la Pitești (arbitru Gabriel Blau, ob
servator federal Mihai Botez). De 
fapt și însemnările pe care nu 
le-am mai amintit reflecta aceeași 
atmosferă bună din terenul de joc 
și din tribune, asigurată de jucători, 
de spectatori și de... arbitri, care 
au primit note de la 8 în sus, din 
partea observatorilor federali.

Asupra unei faze de joc există, 
însă, păreri diferite. Este vorba de 
faza în care Sportul studențesc a 
înscris, la Pitești, golul fiindu-i, însă 
refuzat de arbitrul de ceptru Ga
briel Blau, la semnalizarea insis
tentă a tușierului I. Boroș. Există 
păreri că golul a fost marcat în 
condiții regulamentare și că, deci, 
tușierul n-ar fi trebuit să ridice 
steagul, după cum am întîinit și 
opinii care confirmă existența unei 
poziții de ofsaid la M. Sandu, „încă 
înainte de a fi primit mingea". O 
asemenea apreciere a făcut-o ob
servatorul federal, Mihai Botez, 
care se declară, de altfel, mulțumit 
de arbitrajul „ferm, decis", al lui 
G. Blau. A fost ? N-a fost ofsaid ? 
Nimeni n-ar putea susține o ver
siune sau alta, sub prestare de... 
jurămînt. Dar, oricum, la asemenea 
faze, cel care are, în principal, cu
vîntul, este arbitrul de linie, și nu 
cel de centru. Este adevărat, însă, 
pe de altă parte, că arbitrii de cen
tru pierd dar și cîștigă pe mîna tu- 
șierilor și, deci, împart cu ei bucu
riile și necazurile fotbalului...

a-

CITIȚI AZI IN NUMĂRUL

338 AL REVISTEI

Q0HS00
• O amplă analiză asupra 

cului fundașilor de margine in 
tapa a X-a a Diviziei A.

jo-
a

• Un articol de comentariu 
analiză asupra evoluției echipelor 
noastre in această toamnă, in 
competițiile europene intercluburi.

• La „Interviul săptămînii", an
trenorul Valentin Stănescu.

?>

• Cronici de la cele mai im
portante meciuri ale penultimei e- 
tepe a Diviziei B.

• O pagină consacrată Cupelor 
europene intercluburi, cu comen
tarii speciale asupra ultimelor evo
luții ale lui Rapid

• Italia spune 
de jucători.

• Va mai juca 
Banks ?

și F. C. Argeș.

„nu" importului

celebrul portar

Magazin extern.• O pagină de

• Rubricile obișnuite ■ Prim-plan, 
Carnetul scriitorului, Carnet extern, 
Din fotbalul internațional, Campio
natele naționale in Europa, precum 
și numeroase știri și reportaje de 
peste hotare.

CATEGORIA I individual
Mihai (Lie. 35 Buc.) 

Enoiu (Lie. 2 Brașov) 
(Șc. sp. Brașov) 50,75; 
Ion Moraru 9,20; cal: 

inele; Gh. Neagu 8,70; 
Stan 9,10; paralele: I.

CLASAMENTUL FINAL
1. EL.ISABETA POLIHKONIADE

12
2— 3. Suzana Makal ll‘/2
2— 3. Maria Pogorevici llVs

4. Margareta Teodores-cu 11
5. A.nca Gheorghe 9‘/2
6. Margareta Juncu 9

7— 9. Vera Zsigmond 8Vj
7— 9. Renee Farkaș
7— 9. Zări Karibian 8l/î

10. Ligia Jicman 5‘/a11—13. Daniela Nicola 5
11—13. Mariana Băioianu 5
11—13. Virginia Steroiu S

14. Ioana Miroșlav 1%15. Clara Borsoș S’^
16. Viorica Ilie

s-au înregistrat doar 
din acelea pe care, Ie numim 
salon“, și ele între maestre inter
naționale.

îmi face impresia că această a 
25-a finală a campionatului națio
nal reprezintă un punct de cotitură 
în șahul nostru feminin, care pri
mește o puternică și atît de nece
sară infuzie de tinerețe.

CAMPIONAI INIEREACUITÂJI IA UNIVERSITATEA BUCUREȘTI
ATLETISM

Pentru a da posibilitatea unui nu
măr cît mai mare de studente și 
studenți să participe la o activitate 
com^^/ională permanentă, secția 
ItiM a Universității București 

t indru Bizim, lector Zoi- 
de I și asistent Vlad Do- 
- jrganizat în acest an o 
> .de atletism interfacuități. 
' tă originală și interesantăî

competiție au fost angrenate 10 e- 
chipe de băieți și tot atîtea de 
fete.

Iată cum arată, după două etape, 
clasamentele campionatelor de atle
tism ale Universității București : 
fete : 1, MATEMATICA 217 p,
2. Biologia 215 p, 3. Chimia 173 p, 
4. Limbi Germanice 149 p, 5. Ro
mâna 110 p ; băieți : 1. FILOZOFIA 
230 -----
tul 
150

Jack BERARIU

două remize, 
„de

21 noiembrie 1972
tragerea excepțională LOTO

AUTOTURISME,BANf 
Șl EXCURSII cu avionul 

la MOSCOVA, 
LENINGRAD Șl 
PARIS

de 
de

p, 2. Matematica 214 p, 3. Drep-
207 p, 4. Chimia 155 p, 5. Fizica 
P.

Participarea se face pe bilete de 2, 5 și 15 lei varianta. Variantele 
15 lei dau dreptul de participare la tonte extragerile cu mari șanse 
cîștig.
Procurați-vă din vreme biletele.

PRONOSPORT

CATFCC?,CURSîyVV1 NR 46 DIN 12 NOIEMBRIE 1972
~ATEGORIA I (13 rezultate) : 18,45 variante a 7 007 lei •

a n’a (12 rezultate> : 480,40 variante a 327 le’ ; 
CATEGORIA a IlI-a (11 rezultate) ; 4 852,60 variante a 49 lei.
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PUNCTE DE VEDERE

FINALELE „CUPEI ROMÂNIEI"-0 INVITAȚIE
LA RESTRUCTURAREA LOTURILOR NAȚIONALE

Finalele „Cupei României", ulti
ma întrecere de anvergură din 
acest an, la nivelul seniorilor, 
ne-au creat un sentiment stenic, 
de încredere în prospectivele scri
mei românești. Seriozitatea cu care 
marea majoritate a concurenților 
s-au pregătit, rezistența ce au do
vedit-o în această competiție-mara- 
ton (fiecare participant avînd de 
susținut cîte 15 asalturi în aceeași 
zi, exceptîndu-i pe sabrerii care au 
evoluat în două zile) cit și calită
țile etalate de unii reprezentanți 
ai generației tinere, iată tot atîtea 
motive de optimism în perpetuarea 
unei discipline sportive (și olim
pice) care ne-a adus de-a lungul 
anilor, multe satisfacții.

Subliniem, în primul rînd, com- 
partarea lui Mihai Țiu, floretistul 
care la această oră este singurul 
dintr-o fostă pleiadă de specialiști 
la o asemenea probă, care își men
ține nealterată valoarea. Țiu, evi
dent. reprezintă floreta nr. 1 a 
României. Sigur, se pune întreba
rea, cine îl va seconda și. mai ales, 
care vor fi trăgătorii în măsură să 
formeze iotul național de floretă ? 
După cele văzute în „Cupa Româ
niei", care confirmă unele observa
ții înregistrate anterior, în întrece
rile de Pe planșă din întregul an 
1972, privirile noastre trebuie să se 
îndrepte net către elementele tine
ret Promovarea cu fermitate a 
unor floretiști ca Heim, Kuki, Bă
nică și Hetz, ca și
lui Ștefan și Ardeleana, ;
gura soluție pentru a relansa flo
reta masculină

Ecaterina Iencic-Stahl ne-a de
monstrat și de data aceasta că ră- 
mîne o mare valoare. a.ț: _r-. âe 
Olga Szabo. Ana Ene-Pascu « Bea 
na Gyulai. Cele p=tr-j f :oe 
fruntașe constituie încă muiți mU

FloretiSa A 
țîa finalei _Ci 
19/72. Repreae 
experimente 
prima o-nț
nara

-a

asta 
bră

rec

■

G. NEGOESCU (Steaua)-CAMPION 
DE C1CL0CR0S AL BUCURESHULU

Campionatul municipal ce 
cros s-a disputat tot pe trase 
Balta Albă — Titan, devenit 
sic Organizatorii au adăuga 
această dată vechii bucle c 
porțiune, dificilă, supunind: 
concurenți la un examen 
întrecerile — la toate categ-x-
— au fost deosebit de 
Ioase, disputate, palpitante. La 
miori — deși George Negoesct 
cîștigat, sporindu-și opțiun_5e p« 
tru finala campionatul-:
— am observat o imboBMifln 
pregătirii majorității concwofl 
cu șanse la primele locuri"* *8 
cerea de la Poiana Brașov.

Iată rezultatele tehnice :
Biciclete de turism ~1 

km) : 1. C. FAUREANV 
20 :20 ; 2. A. 
22:06 ; 3. Gh 
22:07 ;

Semicurse (
1. C. JELEV
2. I. Dumitru 
M. Ciufu (St«

Juniori miri '4 ture
1. T. CIUMETT (Șe s
2. I. Totora (Șc. sp î 
Simion (Șc. sp. 2 J7

Sv •

■A,

JimaT.

£

U

•c

.gy

4 sk: ,a

• C* Să.

REMARCABILA COMPORTARE
A REPREZENTATIVEI ICECOM
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Orieniariștii romă 
te, recent, la o in 
festare internaționa 
de fapt, de reprezen 
care a luat startul 
competiție deschisă 
cooperația meșteșuș 
șurată anul acesta 
asociației Spartakus cm Uc

La întrecerile desfășurate 
prejurimile localității Pili» 
participat reprezentativele 
din Bulgaria, Polonia ș. c 
gazdă. Sportivii noștri an 
foarte bună comportare ocu; 
cui al II-lea in toate p;
samentele la ștafete ș: pe 
Ei au fost întrecuți numai de cor.- 
curenții maghiari care au benefi
ciat de aportul campioane: m:r.- 
diale Sarolta Monspart și al tutu
ror componenților echipei Ungarie: 
care s-a clasat pe locul al III-!ea 
la C.M. în clasamentele individua
le, reprezentanții Voinței au obți
nut următoarele locuri : I. Mutu 
(Voința București) — III, P. Hor- 
vathy (Voința Cluj) — IV, St. Laza 
(Voința Cluj) — V, iar în proba fe
minină : Ileana Scully — V. Geor- 
geta Liță — VI și Alieta Cotițcsu 
(toate, Voința București) — locul 
VII.

Tot la Pilis s-a disputat și un 
mare concurs internațional cu par
ticiparea sportivilor din

d

s-a(așa cum. de altfel, federația 
angajat să procedeze) este o ma
nieră directă de a stabili un echi
libru valoric. Ia nivel înalt, al 
r.orotisîelor noastre.

D;n punctul de vedere al fluxu
lui elementelor tinere către perfor- 
manță, proba de spadă ne oferă, 
pxste. cel mai edificator tablou. 
Paul Szabo s-a impus încă odată 
atenrie:. E; va avea, desigur, porți 
deschise către lotul național al se- 
r.xor-.lor. comp’etîndu-1 pe cel cu- 
noscu: din care nu pot lipsi Pon- 
craț. Bărăgan, Istrate și Iorgu. Vor 
trebui urmăriți mai îndeaproape 
Dutti, care prezintă unele oscilații 
valorice, precum și Zidaru, a cărui 
maturitate competițională a sporit 

*>55  ̂n ? i a 1
F naleie „Cupei României" ne-au 

a sabrer de mare clasă in 
lui Dan Irimiciuc, repre- 

u generației tinere, de ca- 
■opie C. Marin, D. Popescu, 
Vlad. De bună seamă că 
al eșalon al valorilor nu-i 

pe C. Nicolae, Vintilă. 
Nikă si Culcea (și chiar pe L Pop, 
ru Ls e câ ne-a dezamăgit la a- 
ceastâ ultimă evoluție a sa) dar 
vrem să credem câ lotul național 
de sabie trebuie privit într-o vi- 
ziaae mai largă și nu limitat la 
4—5 trăgători.

Sub aspectul participării, com- 
pentia la care ne referim ne-a dat 
si fațeteflem că în multe cluburi 
soruaa se bucură de atenția cuve- 
mti. ie sn sprijin larg și compe
tent. In afara de Steaua, această 
sbaerraue vizează pe Politehnica 
Lasz. Tractorul Brașov. Electropute- 
re Craiova. C.S. Saru Mare. Viito
rul. C > M. Cluj. Medicina Tg. Mu
res. Clubul sportiv școlar și Politeh- 
■ica Timisoara, din Păcate au fost 
să excepții. Le-au oferit unele clu
buri bucurestene
L Diversitatea —
NICIVN concurent in 
LEJ’jS., eu o prezență 
simbolică.

Csăki

— Progresul și 
care n-au avut 

finale și 
aproape
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DE LA DINAMO BUCUREȘTI
ÎNVINGĂTORI ÎN R.P. CHINEZĂ

— Conti- |
PEKIN, 14 (Agerpres). ■ 

nuindu-și turneul în R.P. Chineză, 
echipa Dinamo București a întilnit, I 
la Pekin, selecționata orașului Vo- | 
leibaiiștii români au repurtat o 
frumoasă și aplaudată victorie, cu I 
scorul de 3—0. Primul set a prile- | 
juit o luptă sportivă spectaculoasă 
Gazdele au condus la un moment I 
dat cu 11—9. însă voleibaliștii di | 
namoviștii au remontat, cîștigînd se
tul cu 15-12. în setul doi, dinamoviștii, I 
în vervă, și-au impus jocul, tern» | 
nînd victorioși cu 15—5. Setul al 
treilea a revenit echipei bucureș- 
tene cu 15—8. I

VOLEIBALIȘTII

DE IA STEAUA, LA PICA
Echipa masculină de volei Steaua 

București va lua parte la un tur
neu internațional organizat la Riga 
de Clubul local Daugava. Compe
tiția. dotată cu „Cupa Radiotehnik", 
va avea loc intre 17 și 19 noiembrie.

LUPTĂTORII OE LA PROGRESUL
AU EVOLUAT LA BUDAPESTA

I
I
I
I
I
I
I
I

Zilele acestea echipele de lupte 
greco-romane și libere ale clubu
lui sportiv Progresul București au 
evoluaț -Ia Budapesta, fiind invitate 
aie clubului F.T.C. în prima par- I 
tidă. cea de libere, Progresul a fost | 
întrecută cu 6—4. iar la «reco-ro- 
mane, echipa bucureșteană a > ' 
tigat cu 5,5—4.5. Punctele au I 
obținute de următorii: C. Drăgu- 
lin (cat. 57 kg). M. Marian (62), * 
Al. Dumitru (68). care au <" 
la puncte, V. Antonie (82), M. 
Scinteie (100) — au terminat me- I 
ciuriie lor la egalitate — la li- | 
bere, FI. Gheorghe (48), P. Arca- 
die (62), V. Dinu (74), St. Olteanu 
(90) — învingător: la puncte și î 
Drăgunoiu (38 kg) — egal — la 
greco-romane.

i

ciș- I 
fost I

in (62), I
cîștigat |

îl

I

2000 km ÎN 32 DE ORE!
• bicri. stan

• î echipaje
O

t.

ei ce 
vei

Xâi *

in Paliul Balcanic • Irascul raliului: 2000 hm
românești prezente la întrecere

ii importantă cursă auto- 
ă prevăzută în calendarul 
:r.il intern se va disputa, 
de vineri seară pe un 

? aproxinnativ 2000 km. 
na ce ediția a Vil l-a a 

competiție de o 
duritate, cel mai se- 

verifîcare a cunoștințe- 
ucere. a cirzeniei și a 
xmpetitorilor. Câ este 
poate fi lesne Înțeles, 
un neavizaL dacă ară- 
-șarea va avea loc in 
tocai sneciate. Ea se 

I pe pacv^rsul a deoâ 
d • ru c -* J fnt e-

de

4 on
—jor. 
o în

oria a tr 
de apă. 1

ce

-3

de dte d

— Tg Jiu — Petro- 
—■ GcIttmt — 3u- 

tbaza Sloboda — Copșa

Mică — Tîmăveni — Praid — Bor- 
zent — Gheorghieni — Lacul Roșu
— Bicaz — Poiana Teiului — To- 
plița — Gheorghieni — Lacul Ro
șu — Toplița — Praid — M. Ciuc
— Caș inul Nou — Tg. Secuiesc — 
Poiana Sărată — Lepșea — Tg. 
Secuiesc — Brasov — Poiana Bra
șov.

După cum se vede, traseul aces
tei a VlII-a ediții a Raliului Balca
nic, are. in generai, un profil mun
tos. iar faptul nu este de loc în- 
tîmplător. Organizatorul, Automo
bil Club Român, a prevăzut ca pe 
parcursul celor 2000 km ai raliului 
ccacurenții să participe la nu mai 
puțin ce 13 probe (pentru depar
tajare) de viteză în coastă. Dintre 
acestea cele de la Moeciu, Dragos- 
lavele. Gheorghieni, Toplița, Praid 
și Poiana Sărată vor avea loc în 
nocturni

La actuala ediție a Raliului Bal
canic și-au anunțat participarea 
echipaje din Bulgaria, Iugoslavia, 
Turda și bineînțeles din Româ
na. Automobilist» din Grecia au 
Ir.cunoștijnțat pe organizatori că. 
datorită unor dificultăți de ordin 
tehnic, nu se vor putea prezenta 
la startul acestei a VlII-a ediții 
a competiției.

Iată acum echipajele care, ne 
vor reprezenta țara ia această im
portantă cursă: E. Tcnescu Cris ■ 
tea — P. Vezeanu, C. Pescari + 
A- Puia. H Graef 4- N. Curtov, D. 
Motoc — C. Căpriță. FI. Morase — 
rncă nu și-a stabilit navigatorul). 
St. Lință -r D. Rusu, I. Olteanu + 
L Hem?..

In întrecerea grupei B a campionatului de hochei

ASTAZi, DERBY-UL I.P.G.G.-AGRONOMIA
In serie 

’.G.G. si 
sare. Ia

ne;
1 marc
izat jocuL s-au a 

excelent a-

ce ' 
In v

intui vor 
ri pe o

AGRONOMIA
2-1 (1—0,

— TIRNAVA
1—1, 6—0)

Dupâ galopul de săniuțe 
rida cu Avîntul, studenții s 
de un adversar mult mai 1 
mai tenace. Hocbeiștii din 
eonștienți câ sînt mai slabi 
tolele viteză de pa 
au căutat — și a: 
penseze acest h

iii

£î at> pra: 
ta csn. au 
glomerat ic faja pe 
pârâta de

Ori de cîte ori clujenii s-au des
fășura: pe front larg, purii nd atacu
rile in mare viteză, ocaziile de gol 
se iveau cu duiumul Din păcate, 
ei au uzat sporadic de această tăc- 
tică încercîr.a să-și creeze poziții fa
vorabile de șut din acțiuni indivi
duale. Făgăraș, cu clasa sa recunos
cuta. a făcut curse și driblinguri 
lungi, dar adversarii i-au închis cu 
regularitate căile spre poartă, l-au 
împins lateral, către mantinelă, de 
unde pasele puteau fi mai ușor in
terceptate.

De partea cealaltă, Tirnava are 
meritul de a-șl fi utilizat Ia maxi
mum DOtențialul Iotului de care dis-

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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I
I

pune. pierzind. ca și în primul joc, 
la numai un gol diferență. Spre sflr- 
situi partidei, M. Gyorgy. scăpat 
singur pe contraatac, a ratat egala- 
rea.

Au marcat : Baka și Deneș (Agro
nomia), respectiv M. Gyărgy.

I.P.G.G. — AVÎNTUL
11—1 (6—o, 2—0, 3—1)

Sezonul internaționa»

AZI, PATRU MECIURI UE FOTBAL PE CONTINENT
• Alf Ramsey nu are portari * Numai astăzi Țara Galilor poate prezenta
cel mai bun

Odată încheiate 
etape, competițiile

„11" ! @ Reintra Overath • Franța
primele două 

europene inter- 
ciuburi fac loc partidelor din 
liminariile „Weltmeistersehaft“-ului, 
care domină — pînă la 29 noiem
brie — scena fotbalistică europeană. 
Săptămîna în curs este una din
tre cele mai bogate : sînt anun
țate nu mai puțin de nouă jocuri 
oficiale, dintre care șapte în Europa 
unul în Africa Și încă unul în 
America Centrală, cel de al 10-lea 
fiind amicalul dintre reprezentati
vele R. F. a Germaniei și Elveției. 

Dintre jocurile de azi (Scoția — 
Danemarca, Țara Galilor — Anglia, 
Irlanda — Franța și amintitul R.F.G. 
— Elveția), cel mai interesant se 
anunță meciul de la Cardiff unde 
Țara Galilor poate prezenta cel mai 
bun „11“ și asta pentru bunul mo
tiv că... adversara ei este Anglia 
și deci nu există activitate nici în 
campionatul englez ! Se știe că cei 
mai buni fotbaliști galezi fac parte 
din echipele englezești. Este inte
resant de urmărit dacă Alf Ramsey 
va întrebuința în acest meci oficial 
tinerii încercați în ultima apariție 
a echipei albionului (după acel 1—1 
în partida de pe Wembley cu Iugo
slavia). Antrenorul englez a selec
ționat în ultimul moment în lot 
doi portari : Bill Glazier (Coventry) 
și Phil Parkes (Queen’s Park Ran
gers). în lipsa celebrului Banks, 
rănit la ochiul drept într-un acci
dent de automobil, selecționata ră-

pre-

apetitul retrezit

Iată-l in plină acțiune pe Peter Shilton (Leicester City), unul din posibilii 
înlocuitori ai lui Banks, in meciul ele azi de la Cardiff, dintre reprezen
tativele Țării Galtlor și Angliei. Fotografia a fost făcută cu prilejul parti
dei Leicester — Chelsea (1—1), in care Shilton s-a comportat foarte bine 

In imagine, el salvează un »cap“ al londonezului Garland

măsese fără goalkeeper, deoarece 
și rezervele echipei, Peter Bonețti 
și Peter Shilton sînt în prezent ac
cidentați. Specialiștii englezi îșipun 
pe bună dreptate întrebarea dacă

„CUTREMURELE" DIN FOTBALUL

PROFESIONIST FRANCEZ
Fotbalul profesionist francez 

este zguduit din temelii. „Cutre
murele" se țin lanț de la un timp. 
Numai in această toamnă, pe „lis
ta neagră" a soccerului ilustrat 
altădată de un Kopa, un Fontaine, 
un Piantoni, listă, de altfel, destui 
de bogată încă din sezoanele tre
cute, s-au adăugat alte și alte 
„afaceri" dintre cele mai puțin 
plăcute. Insatisfacțiile s-au accen
tuat o dată cu cea de a doua 
manșă a primului tur al cupelor 
europene, cînd fotbalul francez s-a 
trezit... afară 
reprezentante 
Marseille, în 
tea- speranțe, 
mele interne 
zistat în fața lui Juventus Torino 
în „Cupa campionilor europeni" ; 
Bastia, bătăioasa formație corsi- 
cană, revelația ultimului campio
nat, nu numai că a plecat steagul 
în fața lui Atletico Madrid în 
„Cupa cupelor", dar, datorită scan
dalului produs cu prilejul meciu
lui tur, de la Ajaccio, s-a trezit 
suspendată de forul suprem al 
fotbalului european pe doi ani ! ; 
Angers, Nîmes ' și Sochaux, parti
cipante în „Cupa U.E.F-A.“, au 
pierdut și ele în fața lui Dynamo 
Berlin, Grasshoppers ..................
Frerr. Copenhaga. Deci 
dureros.

Totul a început cu 
Marcel Leclerc", adică 
președinte al celui mai puternic 
:lub francez, Olympique Marseille, 
și care a răscolit dedesubturile 
'portului cu balonul rotund. A in
tervenit mai întii fiscul, acum și 
justiția. In plus, datorită nereguli
lor financiare găsite la echipa din 
Marsilia în urma gestiunii Leclerc, 
controalele fiscale s-au extins și 
la celelalte cluburi.

în al treilea rînd, transferarea 
cvnoscuților Keita și Tresor la 
echipa Ol. Marseille s-a făcut cu 
foarte mult tam-tam. Se spune 
că cei doi ar încerca să sustragă 
fiscului o parte importantă din 
suma primită Ia semnarea con
tractului. Federația a aflat și a 
anunțat ea însăși fiscul, care a și 
intervenit.

„Afacerea Libuda" a consumat 
și ea multă hirtie și cerneală. 
Suspendat de Bundesliga pentru 
„participare" la scandalul binecu-

cu toate cele cinci 
ale sale. Olympique 
care se puneau atî- 
măcinată de proble- 
ale clubului, n-a re-

Ziirich și 
un 0—5

„afacerea 
a fostului

I Marele Premiu — F.I.I.T

I
I
I

START IN ULTIMUL
TURNEU...

un fel 
actua- 
Stras- 

în 
Racing afirmă că nu-1 va 
plece (pentru transferare, 
alsaciană a achitat lui 

04 o sumă frumoasă care, 
acesta, va fi pierdută de

noscut, Libuda a devenit 
de măr al discordiei între 
Iul său club, Racing Club 
bourg și federația franceză, 
timp ce ~ 
lăsa să 
echipa 
Schalke 
în felul _____ . .
clubul din Strasbourg), președin
tele Federației franceze de fotbal. 
Jacques Georges, declară că nici 
nu se pune problema ca un fot
balist suspendat de o federație 
străină să poată juca în Franța.

Să mai amintim de conflictul 
dintre Uniunea fotbaliștilor pro
fesioniști și Gruparea cluburilor, 
conflict care s-ar putea să aibă 
ca final o grevă a jucătorilor dacă 
gruparea reușește să-și impună 
punctul de vedere, adică o serie 
de modificări ale contractelor, In 
defavoarea fotbaliștilor.

Să încheiem „lista” cu o știre 
transmisă recent de agențiile de 
presă și anume aceea că actualul 
președinte al F.F.F.. Jacques Ge
orges, de care a mai fost vorba 
în cuprinsul rîndurilor de față, 
a anunțat că renunță la funcția 
sa...

Deci, suficiente elemente pen
tru ca în fotbalul francez să exis
te destule frămîntări și foarte mul
te semne de întrebare asupra vi
itorului său.

Dar iată, a venit acea zi de vi
neri 13 octombrie, în care, pe 
vestitul Parc des Princes din Pa
ris, naționala cocoșului 
reușit ceea ce publicul, 
nii, ziariștii și înșiși 
francezi nu îndrăzneau 
dească : victoria în fața 
tativei U.R.S.S. în preliminariile 
C. M. Deodată totul s-a schimbat. 
Tonul sumbru a devenit vesel, fi
gurile posomorite s-au luminat, 
încrederea t-a cuprins, din nou, 
pe toți. In France Football, Jac
ques Ferran, directorul publicației, 
Intr-un foarte pertinent comenta
riu, reușește să păstreze echili
brul atunci cînd scrie : „Victoria 
asupra Uniunii Sovietice nu redă 
viață și sănătate fotbalului fran
cez. dar mai alungă norii".

Da, victoria a venit, dar amin
tita „listă" continuă să existe.

criza de portari va fi rezolvată prin 
titularizarea unuia dintre cei doi 
tineri selecționați.

Scoția are prima șansă în fața 
naționalei daneze (pe care a între
cut-o cu aproape o lună în urmă, 
la Copenhaga, cu 4—1), ca și Franța 
(aflată în revenire a apetitului de 
joc) în partida cu Irlanda.

Noutăți interesante în echipa lui 
Helmuth Schon, oare anunță rein
trarea celebrilor Overath, căpitanul 
lui F ,C. Koln, și Vogts, fundașul 
Borussiei Monchengladbach. Alături 
de ei, cîteva nume noi; Geye, un 
atacant de la Fortuna Dusseldorf, 
și Franke, portarul lui VfB Stutt
gart.

Celelalte partide (pe care le enu
merăm doar, prezentarea urmînd 
s-o facem într-un număr următor) 
sînt: Iugoslavia — Grecia, Turcia
— Elveția (sîmbătă), Belgia — 
Olanda, Cipru — Bulgaria, Maroc
— Senegal și Salvador — Guate
mala (duminică). .

ȘTIRI... REZULTATE..;

galic a 
tehnicie- 

fotbalistid 
să gîn- 

reprezen-

Mircea TUDORAN

• A început turneul internațional 
de juniori de la Monaco. Iată pri
mele două rezultate : Elveția — 
Portugalia 1—0, Franța — Ceho
slovacia 0—0.

• în campionatul de fotbal al 
Braziliei, F. C. Santos, formația lui 
Pele, datorită unor rezultate mai 
bune reușite în ultima vreme, a 
ajuns pe primul loc în grupa D. Iată 
rezultatele ultimei etape : Curitiba
— Corinthians 0—1, Atletico Mi- 
neiro — Botafogo 2—0, Flamengo — 
Vitoria 1—0, Gremio — Santa Cruz 
0—1, Portuguesa — America Rio 
1—0, A.B.C. — Fluminense 0—1, 
Nautico — Sao Paulo 0—0, Sergipe
— Vasco Da Gama 0—2, C. Bra
sil — Internacional 2—3, Bahia — 
America Belo Horizonte 2—1, Re
mo — Santos 1—1, Nacional — Pal- 
meiras 0—0, Ceara — Cruzeiro 1—1. 
în cele patru grupe 
Da Gama, Curitiba, 
F.C. Santos.

• După 14 etape 
campionatul statului 
cional Montevideo
puncte de permanenta sa rivală. Pe- 
narol Montevideo. Iată rezultatele : 
NacionaF— Rentistas 2—0, Penarol
— Central 3—1, Bellavista — Li
verpool 0—1, Defensor — Cerro 
0—1, Danubio — Huracan 0—0, 
Sudamerica — River Plata 0—3.\

conduc Vasco 
Corinthians și

disputate în 
Uruguay, Na
șe află la 3

TELEX • TELEX 9 TELEX ® TELEX
Selecționata feminină de volei a V.B.S.S. 
și-a început turneul în Franța jucînd la 
Paris, în sala „Coubertin'’, în compania 
selecționatei „Ue-de-France“. Voleibalis
tele sovietice au obfinut victoria cu sco
rul de 3—0 (15—12, 16—14. 16—IU.

Luxemburgului, în cadrul primului 
tur al „Cupei Davis“. Gazdele au 
obținut victoria cu scorul de 5—0. în 
urma acestui rezultat, echipa Marocului 
s-a calificat în turul următor al compe
tiției. în care va întîlni formația Suediei,

Portarul Orban (Tirnava),

1. I.P.G.G.
2. Agronomia
3. Tirnava
4. Avîntul

Programul

Ora 16,30 :
Ora 18,30 i

Partidă fără istoric. în minutul 
studenții conduceau cu 4—0 ! 
superiori, ei au dominat 
la un cap la celălalt, marcind chiar 
și în inferioritate numerică. Autorii 
golurilor : Ciobanu (3), Dumitru și 
Cojocaru (cîte 2), Pisaru, Păduraru, 
Gh. Florian și Constantinescu, res
pectiv T. Gergely.

3, 
Net 

meciul de
I
I 
I

Valeriu CHIOSE I
CLASAMENTUL:

de

14 (Agerpres). 
început

La 
turneul in- 

ultimul din 
premiu — F.I.L.T., 
Fillol a reușit să-l
6—3, 6—3 pe asul 

Gimeno. In formă

aflat ieri în zi foarte bună, respinge un atac al hoeheiștilor de la Agronomia 
Foto : V. BAGE AC
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Tirnava — Avîntul
I.P.G.G. — Agronomia
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LANDKA, 
Nottingham a 
ternațional de tenis, 
cadrul Marelui ------ !
Chilianul Jaime 
învingă cu 1—6. 
spaniol Andres 
remarcabilă, Jim Connors (S.U.A.) a 
dispus cu 6—4, 6—4 de Jan Fletcher 
(Australia).

Celelalte 
Watverley 
— Cramer 
Feaver 7—6, 6—7. 7—5; McMillan — 
Gisbert 4—6, 6—3. 6—3; Mendoza— 
Lloyd 6—3, 6—1; Graebner — War
boys 7—5, 6—4.

Tenismanul român Hie Năstase și 
americanii Stan Smith și Tom Gor
man s-au calificat fără joc.

într-un meci pentru primul tur al C.C.E. 
la handbal feminin, echipa Admira Vie
na a dispus cu scorul de 13—9 (6—4) <ie 
formația norvegiană Vestar. Returul va 
avea loc la Oslo.

rezultate : Moore —
6—1, 7—6; Phillips Moore
3—6. 7—6, 6—3 ; Pala —

La Rotterdam, a Început un nou tur
neu de tenis, contînd pentru campiona
tul mondial al jucătorilor profesioniști. 
In primul tur. s-au înregistrat rezultate 
scontate. Asul australian John Newcombe 
l-a învins cu 6—3, 6—2 pe americanul 
Tom Leonard, iar americanul Arthur 
Ashe a dispus cu 6—7, 6—3, 6—3 de neo
zeelandezul Brian Fairlie. Alte rezultate: 
Carmichael — Hordijk 1—6, 6—4, 6—2:
Pasareli — Battrick 4—6. 6—1, 6—4; Cox 
— Stilwell 2—6, 6—3. 6—3: Richey — Ad
dison 6—2. 6—2: Lutz — Maud 2—6. 6—2. 
7—6; Stockton — Pilici 6—4, 7—6. Alte re
zultate : Drysdale — Alexander 7—6, 7—5: 
Borowiak — El Shafei 7—6, 4—6, 6—4 ; 
Taylor — Barth 6—2, 6—4.

La Casablanca s-a disputat meciul de 
tenis dintre selecționatele Marocului și

Concursul internațional 
furat în apropiere de 
traseu în lungime de 8 km. a fost cîș
tigat de atletul englez David Black, cro
nometrat cu timpul de 22:07. Pe tocul 

. doi s-a clasat sportivul kenyan Ben
Jipcho _ la 15 sec., urmat de englezul 
Roger Clark — ia 17 sec. Marele favorit 
al cursei, multiplul campion kenyan 

_ Kipchoge Keino, s-a situat pe locul 14, 
iar englezul Dave Bedford, învingătorul 
ediției trecute, a ocupat locul 70. In. ela- 

■ samentul pe echipe, primul loc a fost
ocupat de formația Kenyei, cu 35 puncte, 
urmată de Scoția — 39 p. șj Tunisia — 
59 p.

de cros, desfă- 
Londra, pe un

La Montpellier, ln meci tur pentru „Cupa 
campionilor europeni" la volei masculin, 
s-au întâlnit formația Universității din 
localitate și echipa suedeză L. K. Stock
holm. Voleibaliștii francezi au terminat 
învingători în patru seturi cu 3—1 (15—12, 
15—8, 14—16, 15—11). In cadrul aceleiași 
competiții, la Viena, echipa Panathinai- 

învins cu scorul de 3—0 
15—12) echipa austriacă

kos Atena a 
(15—7, 15—10, 
D.T.J, Viena.

■ ULTIMELE ȘTIRI ■ ULTIMELE REZULTATE-ULTIMELE ȘTIRI - ULTIMELE REZULTATE"
ȘAHISTELE NOASTRE S1NT IN 

FRUNTE I
Turneul zonal feminin de șah de la 

Pernik (Bulgaria) a continuat cu runda 
a Vil-a. Partida centrală, cea dintre A- 
lexandra Nicolau — cu negrele _  și ce
hoslovaca Vokralova, s-a terminat cu 
victoria șahlstel românce. Alte rezul
tate : Sikova — Eretova ’/a—Va, Jova- 
novlci — Jensen 1—0. Baumstarek — 
Erenska Va—Va

in clasament continuă «â conduct 
Gertrude Baumstack cu S puncte, urma
tă de Alexandra Nieolau 4Va (1) p, K 
retova 4 (2) p, Vokralova 4 p.

ÎNTRECERILE PENTRU 
„PATINA DE AURfe^ 

întrecerile pentru „Patina de 
diționalui ci>ncjr.s intern ațioa a

tinaj artistic „Patina de aur" s-a în
cheiat la Praga cu succesul sportivilor 
americani, învingători în probele indivi
duale. La feminin, pe primul loc s-a 
clasat Dorothy Hamill cu 5178 puncte, 
urmată de vest-germana Gerti Schander 
și canadiana Daria Prychun. între
cerea masculină a revenit lui Gordon 
McKellen, care a totalizat 5180 puncte. 
Pe locul secund, s-a situat cehoslova
cul Zdenek Pazdlrek, iar locul trei a 
fost ocupat de francezul Jacky Mrozek

Concurenții români Gabriela Volca șl 
Octavian Goga s-au clasat pe locurile 
19 șl 17, respectiv
CONCURS INTERNATIONAL 

DE DIRT-TRACK LA SIBIU
Pe stadionul Voința din Sibiu s-a 

desfășurat ieri un concurs intemațioha! 
de dirt-track, la care 
motocicliști din Ungarii 
burile Metalul București

Sibiu. Ion Bobîlneanu a ratat și acum 
victoria, ca și tn cursa de duminică 
la București, avînd o pană de motor m 
manșa a VII-a. Victoria a revenit s- 
lergătorulul Janos Berki din Ungaria 
cu 9 p. Pe locurile următoare s-au cla-

ECHIPELE DE HANDBAL JUNIORI ALE ROMÂNIEI Șl R.D.G, 
ȘI-AU ÎMPĂRȚIT DIN NOU VICTORIILE

sat : 2. T. Danko 9 p. 3. S. Menyhardt 
9 p (ambii din Ungaria), 4. I. Bobîlnca- 
ntt (Voința Sibiu), 3. I. Marinescu (Me
talul București), 6. L. Domokos (Ungaria) 
toți eu cite 8 puncte.

Gh. TOPtRCEANU—coresp.

Kedacțla și administrația; București, sir, Vast le Conta or. 16 ; telefoane 1 centrala 11,10.05, secția corespondenți ll.âl. Interurban 72 și 266; telex

au participat 
și de la clu- 

și Voința

sporltotn buc,

PLOIEȘTI, 14 (prin telefon, de la co
respondentul nostru). Orașul nostru a 
găzduit revanșa dublei întîlniri de hand
bal dintre echipele reprezentative de 
juniori ale României și R. D. Germane, 
și de data aceasta, ca șl duminică la 
Pitești, jocurile s-au încheiat cu vic
toria fetelor noastre eu 11—10 (6—4) și 
cu înfrfngerea băieților 9—10 (3—4).

tntîlnlrea Junioarelor s-a disputat în
tr-un ritm alert, cu combinații frumoase 
la semicerc și contraatacuri .rapide Ia 
ambele porți-

La băieți, 
mai bine și 
4—0. Echipa 
revenire și 
(mln. 32).

oaspeții au început lacul 
în twin. 12 conduceau c« 
noastră are o frumoasă 

preia conducerea cu 5—4 
. — — La situația de 5—6, echipe
română rămtne în patru jucători timp 
de cinci minute, dar reușește să evite 
primirea vreunul gol. In final, oaspeții 
cîștigă cu 10—9. cei mai preciși ln a- 
runcări au fost : C. Georgescu (3).
respectiv Laoke, Lange. și Schmider 
(cîte 2)..

Aurel VASILESCU
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