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POPASURI ÎN PATRU ORAȘE
Apar, necontenit, pe tot cuprin

sul țării, noi edificii industriale și 
sociale, se ridică numeroase ansam
bluri de locuințe. în această am
plă remodelare urbanistică a ora
șelor noastre, fenomenul sportiv nu 
este de loc uitat, el găsindu-și ex
presia în felurite construcții mo
derne, ca și în simple amenajări 
menite recreării necesare după o- 
rele de muncă sau învățătură.

Iată ce ne-au oferit, în acest sens, 
cîteva popasuri în patru orașe din 
jurul arcului carpatic.

FOCȘANI. Tîrgul de altădată, cu 
străzi înguste și întortochiate, a că
pătat în anii noștri trăsături mo
derne. Industrializarea socialistă a 
reședinței județului Vrancea a in
fluențat puternic și dezvoltarea ba
zei materiale a sportului. Hala de 
atletism, cu șase culoare, arena de 
popice cu patru piste a Fabricii de 
confecții, sala de gimnastică, mai 
multe microbaze sportive as
faltate — iată numai cîteva din 
noile construcții sportive care s-au 
adăugat celor mai vechi (stadionul 
municipal, poligonul de tir și al
tele). Cum va arăta, peste cîțiva 
ani, peisajul sportiv din Focșani? 
La această întrebare ne-au răspuns 
oamenii care traduc, prin eforturile 
și spiritul lor inventiv, proiectele 
în fapte. Este vorba de viitorul com
plex sportiv Focșani Sud, amplasat 
în perimetrul cartierului cu același 
nume, cuprinzînd terenuri sportive 
a căror varietate va putea satisface 
preferințele cetățenilor, tineri sau 
mai în vîrstă ai acestui oraș. Di
versele terenuri de tenis, fotbal, 
handbal, piste de popice în aer liber 
ș.a. se vor întinde pe o suprafață 
de 10 hectare.

BUZĂU. O simplă plimbare pe 
străzile asfaltate ale orașului, poate 
oferi o imagine concludentă despre 
înnoirile urbanistice care au inter
venit și aici. Moderna sală de jo
curi sportive, cocheta arenă de po
pice cu patru piste, terenurile de 
tenis, handbal și volei bituminizate 
și prevăzute cu instalație de noc
turnă, integrate în impunătorul

edificiu industrial — U.P.M.P., pre
cum și complexul sportiv al aso
ciației 
terenuri nefolosite. Peisajul sportiv 
al Buzăului se va mai îmbogăți cu 
instalațiile Complexului elevilor, 
situat în mijlocul microraionului 
nr. 12 și cu diversele terenuri din 
parcul orașului, amenajări care vor 
fi realizate prin acțiuni patriotice, 
ele fiind declarate șantiere ale ti
neretului.

PLOIEȘTI Una dintre cele mai 
■ moderne clădiri de interes social 
din oraș este Casa de cultură a sin
dicatelor. Printre numeroasele ei 
încăperi destinate diferitelor acti
vități există și cîteva puse la dis
poziția sportivilor. Tot aici se află 
și o „arenă de popice cu patru piste, 
în curs de finisare

Sala de sport „Victoria” — care 
a și găzduit o serie de mari com
petiții — impresionează cel mai 
mult ochiul vizitatorului. în jurul ei 
se va amenaja, din resurse locale 
și prin muncă patriotică, un parc 
spoitiv, care va cuprinde terenuri 
de handbal, volei, baschet, tenis de 
cîmp. Primele lucrări au început.

La Ploiești, tinerii și vîrstnicii

SUCCESE ÎN MUNCĂ Șl SPORT

Sănătatea s-au înălțat pe

dornici să se relaxeze practicând 
sporturile preferate, și-au amenajat 
noi arene și terenuri simple. Acestea 
aparțin muncitorilor de la Uzina 
1 Mai, Rafinăria Ploiești, depoul 
C.F.R., unor licee și școli generale.

C1MPINA. Aici s-a realizat aco
perirea unui vechi bazin în aer 
liber. Inițiativa aparține unor ini
moși activiști voluntari ai asociației 
sportive Petrolistul-Schela Cîmpina, 
după un proiect economicos al ar
hitectului Gh. Dumitrescu și ing. 
Gh-. Mana. Manopera a fost efec
tuată de salariații schelei în orele 
de răgaz. Din strădaniile lor a 
apărut, acum, la Cîmpina un frumos 
baizin acoperit, avînd două piscine 
cu apă caldă (una de 8x4 m și 
cealaltă de 25 x 8 m), vestire și 
toate instalațiile sanitare. Construc
ția sportivă completeză armonios 
peisajul blocurilor-turn lîngă care 
se află. Ea este în faza de finisare 
(se monteză, acum, aparatura pen
tru prepararea apei de la dușuri) 
— urmînd a fi dată în folosință 
în cinstea 
sfert de 
dragi.

aniversării gloriosului 
veac al Republicii noastre

Traion IOANIȚESCU

ALE MEȘTEȘUGARILOR MARAMUREȘENI
La intrarea în incinta sediului central 

al U.J.C.M. Maramureș, te intimpină un 
impozant grafic care înmânunchiazâ 
succesele obținute de salariații coopera
tivelor meșteșugărești aie județului in 
întrecerea socialistă, desfășurată in cin
stea aniversării Republicii. Remarcăm 
cîteva cooperative fruntașe : „Pietrosul" 
și „Mara" din Sighetul Marmației. „Uni
rea" din Baia Mare și „Tibleșul" din Tg. 
Lăpuș. Spiritul competitiv ce caracteri
zează activitatea meșteșugarilor maramu
reșeni s-a materializat citric in depășiri 
substanțiale de plan, dedicate sărbătorii. 
Astfel, la producția-marfă. planul a fost 
realizat, în primele zece luni ale anului, 
într-o proporție de 113 la sută, la capi
tolul deservirea populației _  101 la su'.fi.
Si Ia produse pentru export, no la sută.

La îndeplinirea sarcinilor de pian ine 
precizează interlocutorul nostru, Gavri'ă 
Pop, îndrumător principal la U.J.C M. 

Maramureș) un însemnat aport Își aduc

și cei peste 3 000 de sportivi legitimați la 
asociațiile Voința din principalele centre 
alo'județului. Angajamentul de a realiza 
planul pe 1972 în preajma datei de 12 
decembrie îi animă și pe Ioslf Liker, 
șeful secției construcții la cooperativa 
Deservirea din Sighetu! Marmațiel, spor
tiv fruntaș al secției de șah, calificat în 
optimile de finală ale Cupei României, 
pe croitorul li ie Concoș, antrenorul echi
pei de fotbai sighetene Voința, fruntașă 
in campionatul județean, pe ceasornicarii 
Alexandru Chiusbăian și Octavian Fil>- 
pan, component! ai echipei de orientare 
turistică, pe mecanicul de .reparat obiecte 
de uz casnic Ioan Sichet, veteranul. for
mației de handbal, campioana județeană 
mulțl ani la rind. Devotamentul și spi
ritul de disciplină sint calități care-i re
comandă tovarășilor lor, atit la locul 
de muncă cît și pe terenurile de sport.

R. C. POP-corespondent

Roadele acțiunilor îndrăznețe de promovare a tineretului

TON EU” T>C>P PACK IU KI
Vlad (România) 1 v ; 6.

Bakîrbeș (Turcia) 0 v.
A doua victorie românească în

I

Opțiunea federației noastre 
specialitate pentru elementele tine
re în vederea campionatelor balca
nice de scrimă s-<a dovedit foarte 
întemeiată. Primele rezultate care 
ne-au parvenit 
se desfășoară 
coincid cu tot 
tinerilor noștri 
retă masculin, titlul balcanic a fost 
cucerit de Paul Kuki (Satu Mare), 
„elev", al antrenorului emerit Al. 
Csipler. Toți ceilalți reprezentanți 
ai țări noastre s-au numărat prin
tre finaliștii probei de floretă al 
cărei clasament final arată astfel :■
1. P. KUKI (România) 5 v — cam
pion balcanic ; 2. T. Petruș (Româ
nia) 4 v; 3. D. Hadjisarantos (Gre
cia) 3 v ; 4. C. Moise (România) 2

actuala ediție a campionatelor bal
canice de scrimă are ca autor pe 
tînărul clujean IONICĂ POP (elev 
al antrenorilor Ad. Gurath și L. Ro- 
hony) care a reușit să-1 înreacă pe 
experimentatul sabrer bulgar A. Mi
hailov (campion al țării sale și com
ponent al echipei naționale la ulti
mele C.M. și J.O.). După acești doi 
trăgători care au fost principalii 
favoriți ai probei, clasamentul con
semnează trei prezențe 
pentru că și la această 
rii noștri sportivi s-au 
toții în finală. Iată 
probei de sabie : 1. I. POP (Româ
nia) 5 v — campion balcanic, 2. A. 
Mihailov (Bulgaria) 4 v ; 3. Al. 
Csiki (România) 3 v ; 4. C. Marin 
(România) 2 v ; 5. D. Popescu (Ro- 
minia) 1 v ; 6. B. Hristov (Bulgaria) 
0 v.

Campionatele au continuat cu 
probele individuale de floretă-femi- 
nîn și spadă care, la ora convor
birii noastre telefonice, ajunseseră 
în stadiul semifinalelor, toți sporti
vii români menținîndu-se în între
cere.

românești 
armă, tine- 
calificat cu 
clasamentul

r

ÎN CADRUL BIROULUI
COMITETULUI
COVASNA AL

0 AMPLĂ

JUDEȚEAN
7

P.C.R. -
ANALIZĂ

A ACTIVITATII DE EDUCAȚIE
7 7

FIZICĂ Șl SPORT
Biroul Comitetului județean 

Covasna al P.C.R., în atenția pe 
care o acordă activității de educa
ție fizică și sport, a supus, joi, unei 
analize exigente modul cum se în
deplinesc aceste obiective, și pre
ocuparea pentru dezvoltarea bazei 
materiale a sportului, manifestată 
de către organele cu atribuții, sta
bilind totodată sarcinile ce le revin 
în acest domeniu și măsurile ne
cesare pentru desfășurarea în cît 
mai bune condițiuni a activității 
sportive de masă și de performanță.

In încheierea dezbaterilor, a 
luat cuvîntul iov, Nagy Ferdinand, 
prim-secretar al Comitetului jude
țean Covasna al P.C.R.

de la Ankara, unde 
această competiție, 
atîtea victorii ale 
mușchetari. La flo-

DIVIZIA NAȚIONALA A LA FOTBAL

CASA DE CULTURA A SINDICATELOR
UN „TEREN" PROPICE

PENTRU SPORTUL DE AGREMENT
• La Reșița: o experiență bună in utilizarea intensivă a spațiilor pentru educația fizică

fa

de șah ojerit 
maestru in

i' lor in 
la Casa de 
sindicatelor 
s-a bucurat

Simultanul 
de marele 
ternafional
Gheorghiu, 
cultură a 
din Reșița,

de un mare succes

O casă de cultură a sindicatelor 
concepută, cum o arată și titulatu
ra, ca un lăcaș în care activitățile 
se adresează, cu prioritate, spiritu
lui, satisfacerii nevoilor de ordin 
estetic ale celor ce o frecventează 
— nu contravine cu nimic menirii 
sale, dacă are incluse in program 
și manifestări sportive. în esență, 
acesta a fost răspunsul tovarășului 
CONSTANTIN 
torul Casei de cultură a sindicate
lor din Reșița, la întrebarea noas
tră referitoare la locul ce-1 ocupă 
sportul în cadrul activităților ce se 
desfășoară aici :

— Faptul că oamenii care vin 
aici să se destindă, după orele de 
producție, doresc să facă și sport,

IORDACHE, direc-

AZI ÎNCEPE LA PITEȘTI PRIMUL TURNEU DE SALĂ 
DIN CAMPIONATUL MASCULIN DE HANDBAL
începind de astăzi, timp de trei zile, Sala sportu

rilor din Pitești găzduiește primul turneu de sală din. 
actuala ediție a campionatului masculin de handbal 
divizia A.

Astăzi sînt programate următoarele partide :

ora 
ora 
ora 
ora 
ora

14.30
15,45
17,00
18.15
19.30

este o realitate reieșită și din răs
punsurile culese intr-o anchetă so
cială întreprinsă recent. De altfel, 
aceia a fost și momentul cînd con
ducerea Casei de cultură a hotărit 
consolidarea părții 
nostru ce se referă 
educație fizică.

— Este interesantă 
neavoastră de a întreprinde anche
te sociale, cu atit mai valoroasă 
cu cît ați fost foarte operativi. Am 
dori să știm ce au vrut oamenii și 
cum le-ați satisfăcut dorințele ?

— „Casa este a noastră" — iată 
o primă, manifestare organizată 
după aflarea răspunsurilor la an
cheta de care aminteam. Despre ce 
este vorba ? La sfîrșitul săptămînii, 
de obicei duminica, elevii uneia 
dintre școlile profesionale din Re
șița devin organizatori și benefi
ciari ai programului. Mai recent, 
pentru a vă oferi un exemplu, tine
rii care se inițiază în meserie la 
grupul școlar al Uzinei de construc
ții de mașini au luat pe cont pro
priu programul unei duminici. Au 
avut loc recitaluri de poezie, intil- 
niri pe teme de educație cu perso-

din programul 
la mișcare, la

inițiativa dum-

Portarul echipei Sportul studenfesc, Ion 
centrată de Ologu (care nu se vede
Tănase (in tricouri albe)

De două etape nu s-a mai schim
bat fruntașa clasamentului, cum se 
întâmplase pînă în runda a IX-a, 
ceeh ce — să i-ecunoaștem — în
treținea interesul în jurul campio
natului, cel puțin sub acest as
pect. Steaua a reușit să bată re
cordul „liderului de o săptămînă'1 
si iat-o menținută pe primul loc, 
fără însă să scape de emoția de a 
fi ajunsă.

în schimb, de trei etape revine 
pe primul plan, ca notă dominan
tă, ce pînă atunci apărea estom
pată : calitatea în general slabă, 
submediocră a partidelor. Din acest 
punct de vedere, etapa de miercuri '

LA SINAIA

in
Vasile — excelent în partida cu 
imagine) și pe care sperau s-o

fost concludentă. In frunte cu
F.C. Argeș,

a 
derbyul său. Steaua — 
două echipe considerate fruntașe 
(una fostă campioană și actualmente 
lideră, alta 
de la care 
care au dat 
Steaua. La 
fost „destul 
iar după pauză jocul a fost „ceva 
mai i ‘ _
fostul 
oferit 
cătorii 
deșt", 
fost „total nemulțumiți de jocul 
echipei preferate". Starea unor te-

campioană „en titre1') 
se aștepta mult, dar 

foarte puțin, în special 
Arad, prima repriză a 
de puțin interesantă",

viu". La București, Forul — 
lider — și Sp. studențesc au 
un joc plin de greșeli. Ju- 

i reșițeni „s-au comportat mo- 
iar la Ploiești spectatorii au 

•total nemulțumiți de

reține cu siguranță mingea 
fructifice Caraman. Stoica, Tufan st 

Foto ;. S. BAKCSI
renuri nu poate fi invocată 
drept scuză pentru că, din păcate, 
s-a jucat prost acolo unde terenul 
a fost bun (București, Ploiești). Și 
aici lipsa de calitate n-a fost com
pensată nici măcar printr-o notă 
de luptă mai dinamică, așa cum 
s-a întîmplat — paradoxal — la 
Cluj, de pildă, unde starea tere
nului a ceruț mari eforturi jucă
torilor.

Dar, etapa a mai subliniat și alte

Pefre GAȚU

Ud H.C.M. menit să ocrotească vieți
rămîne (pentru unii) literă moartă

• PREVENIREA ACCIDENTELOR !N MUNȚI ARE PRIORITATE...
MULT ÎN TEXTUL LEGII • ECHIPELE „SALVAMONT" TREBUIE SA SE BUCURE 
DE REGIM EGAL • SE IMPUNE O MAI STR1NSA COLABORARE INTRE BORU

RILE CU ATRIBUȚII ÎN ACEST DOMENIU

în repetate ocazii, am putut lua 
cunoștință — din paginile ziarelor — 
de intervențiile echipelor „Salva- 
mont“. Oameni curajoși, buni cunos
cători ai muntelui, înfruntă furtu
na sau viscolul, ceața sau gerul tăios 
pentru a veni în ajutorul celor ră
tăciți din cauza lipsei de vizibili
tate, celor blocați de zăpadă, rosto
goliți în vreo văgăună adîncă ori, 
pur și simplu, accidentați pe o pîrtie 
de Schi la altitudine.

Asistînd Ia lucrările celui de al 
H-lea seminar „Salvamont", care a 
reunit specialiști din diferite zone 
montane ale țării, am aflat că aceștia 
continuă să se lovească de nefirești 
greutăți în activitateat lor, dedicată 
unui scop atit de umanitar. Spre cin
stea lor, mai presus de dificultățile 
întîmpinate în echiparea și dotarea 
cu material adecvat, ei au pus pro
blema prevenirii accidentelor în 
munți.

„PROFILAXIA” ACCIDENTELOR
„Noi nu trebuie să ne lăudăm cu 

un număr mare de intervenții — 
spune dr. N. Ivan din Sibiu. Dim
potrivă, dacă ani avut mai puține 
cazuri de rezolvat, înseamnă că — 
funcționat mai bine mijloacele 
prevenire”.

Care sînt aceste mijloace ? 
înfățișat foarte clar Hotărîrea 
siliului de Miniștri nr. 140/1969

constituie, de altfel, și actul de naș
tere al echipelor 
ce 
art. 1) :

— revizuirea, completarea și între
ținerea marcajelor turistice ;

— asigurarea cu mijloace de pro
tecție a căilor de acces cu pericol de 
cădere în gol ;

— echiparea cabanelor de creastă 
cu semnalizatoare luminoase și auditive ;

— transmiterea buletinelor meteo
rologice și instalarea de posturi 
lefonice Ia cabanele turistice și 
specia! la cele izolate.

„Salvamont". Iată
scrie respectivul H.C.M. (cap. I,

au 
de

Le-a
Con- 
care

MASURI INSUFICIENTE
Au trecut aproape 4 ani de la 

trarea în vigoare a acestui H.C.M. 
destinat să ocrotească viața turiști
lor și, din păcate, prevederile sale 
n-au fost transpuse în fapjt decît 
într-o măsură modestă. Amenajările 
de poteci și de marcaje, refacerea 
celor vechi, au rămas cu mult în 
urma dezvoltării circulației turistice.

„în județul nostru s-au refăcut 
unele marcaje, în zonele mai frec
ventate", mărturisea ing. L. Gra- 
bovschi, președintele comisiei de tu- 
rism-alpinism a orașului Cîmpulung 
Muscel. încercatul alpinist T. Boe- 
rescu, conducător al „Salvamontulul” 
din Sibiu a afirmat că accidentele 
mortale ce au avut loc în ultimii

(Continuare în pag. a 2-a)

Voința Buc. 
Trotușul 
Dinamo Buc. 
Universit. Buc. 
Independ. Sibiu

Minaur Baia Mare 
Dinamo Brașov 
Politehnica Timișoara 
Universitatea Cluj 
Steaua

Ion GAVRILESCU

in zona dintre cabanele

te- 
in

AU ÎNCEPUT
PREGĂTIRILE
BOBERILOR

in-

. - ______ Bilea
Lac și Surul au fost generate, în 
mare parte, de marcajele insuficien
te și inexacte. „La o săptămînă după 
accidentul din august am urcat, pe 
o vreme vitregă, culmea Făgărașu
lui cu cîțiva membri ai cercului 
„Amicii munților" pentru a face 
cîteva completări și corectura ce se 
impunea în marcajul din acea zonă".

aplicație de salvare in munți 1 
■ efectuată de o echipă din Ura- j 
șov cu ocazia „Raliului Salva- 

mont“ i
Foto : Em’ilian CRISTEA I 

I

• UN NOU ANTRENOR : ION PAN-
TURU • DUMITRU FOCȘENEANU 
JOACA FOTBAL ÎN ----------
• STEFAN CHITU, DE 
LA FISELE ?

Vremea mehorîtă și 
gălbenite din Valea 
pînă înspre înălțimile 
înscăunat de-a binelea toamna la 
Sinaia și duceau, inevitabil, gîrldul 
spre apropiata activitate sportivă 
de iarnă. Acum, s-au adăugat pri
mele pțispaiuri de zăpadă.

Unul din subiectele principale, 
în preocupările organelor sportive 
locale, este înviorarea ambianței 
unei adevărate stațiuni de spor
turi de iarnă, în care bobul tre
buie să-și găsească locul meritat.

încă în cursul verii, cunoscutul 
campion suedez de bob Carl Erik 
Ericsson, aflat în concediu -pe lito
ralul românesc, n-a ezitat să vi
ziteze „Peria Carpaților". Iar ce
lebrul pilot spaniol Eugenio Balu- 

exprimat dorința de a 
în această iarnă să se 
în România, alături de 

său Ion Panțuru.

DIVIZIA C 
LA GHIDON

{Continuare în pag. a 3-a)

frunzele în-
Cumpătului 

Furnicai, au
Așa începe, la Sinaia, pregătirea boberilor 
gherea lui Ion Panțuru (dreapta)

REACTIVAREA VECHILOR
PÎRTII

Se pune deci întrebarea : pe ce 
activitate internă se vor putea bi
zui boberii noștri încă în iarna a- 
ceasta, care bate la ușă ?

Profesorul Paul Popa, președinte
le Schi-Bob-Clubului din Sinaia — 
care se zbate în grija pentru viito
rul imediat al membrilor clubului 
său — ne-a asigurat că, în funcție

și a patinelor, sub suprave- 
Foto : Jon MIHAICÂ

zăpezii, activitatea com- 
a boberilor va continua

de căderea 
petițională 
pe porțiunea superioară de 500 m 
a pîrtiei existente. Chiar și în lipsa 
zăpezii, se va amenaja o porțiune 
a vechiului 
înghețînd-o 
practicabilă 
rile de 2.

drum spre Cota 1400, 
în asa fel incit să fie 
cel puțin pentru bobu-

George IRIMINOIU

(Continuare in pag. a 2-a)

CUM SE IROSESC FONDURILE
A fost, așadar, inițiativa unui grup, 

de iubitori ai turismului, deciși să 
suplinească:, incuria manifestată de

Sebastian BONIFACIU

(Continuare în pag. a 2-a)

rone și-a 
veni încă 
antreneze 
prietenul

PRIMA RUNDA A FINALEI CAMPIONATULUI 
MASCULIN DE SAH

ECHIPELE DE JUDO (juniori) ALE ROMÂNIEI

AU PLECAT IERI IN POLONIA
La sfîrșitul acestei săptămîni 

avea loc, la Koszaleir (Polonia) între
cerile tradiționalei competiții de 
judo „Cupa Prietenia". Sîmbătă își 
vor disputa întiietatea juniorii mici

vt>r (15—16 ani), iar duminică 
mari (18—19 ani). La aceste 
țări țara noastră va alinia 
complete.

juniorii 
eonfrun- 
formații

Astăzi, la ora 16, în Aula 
I.P.G.G., gazdă tradițională și os
pitalieră a principalelor competi
ții șâhiste organizate în Capitală, 
începe cea de-a 36-a ediție a cam
pionatului național masculin.

20 de jucători, 13 din București 
și 7 din țară, își vor disputa timp 
de trei săptămînj mult invidiatul 
titlu, pe care — într-o istorie de 
46 de ani, cit numără competiția

—- l-au deținut numai 15 jucători. 
Printre actualii competitori. pe 
lingă campionul „en titre1', Victor 
Ciocâltea, doar un singur concu
rent, Theodor Ghițescu, a mai fost 
in posesia lui cu nouă ani în urmă.

Conform programului, la orali 
va avea loc ședința tehnică (în 
sala Constructorul din Piața Pala
tului) <
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Din viața secțiilor CLASAMENTELE CAMPIONATULUI
CĂUTĂRI Șl SPERANȚE ÎNDREPTĂȚITE LA DINAMO BRAȘOV
în seara aceea de 

iarna intrase în drepturi 
Poiana Brașov. La o temperatură 
sub zero grade și înfruntînd povara 
fulgilor mari de zăpadă, viteziștii 
clubului Dinamo Brașov lucrau cu 
asiduitate pe gheața patinoarului ar
tificial de aici, sub îndrumarea an
trenorului Ernest Ulrich, care nu 
mai prididea dind sfaturi. într-o

noiembrie, 
depline la

orașele natale. Avem și două 
speciale : Geza Ballo și Zol-

ciul in 
cazuri 
tan Sandor, care au fost excluși din 
secție pentru repetate abateri de 
disciplină.

— Cum ați putut renunța 
serviciile atîtor cunoscuți juniori 
seniori, care toți la un loc pot for
ma o puternică echipă de perfor
manță ?

la

la
Și

Gabriela Cirică, Radu Niculicioiu. 
Magda Solosy, Monica Silvianu, iată 
nume de care veți mai auzi cu si
guranță in concursurile rezervate 
viitorilor performeri. Cu toate re
nunțările, avem la ora actuală 26 
de fete și băieți, împărțiți in trei 
grupe valorice : performanță, avan
sați și începători. Toată vara am 
lucrat pe... uscat, iar de la 1 oc-

La încheierea primului tur al cam
pionatului republican de baschet al 
școlarilor și juniorilor, clasamentele 
se prezintă astfel :

MASCULIN
SERIA I : Șc. sp. Satu Mare 10 p, 

Șc. sp. Arad 9 p, Șc. sp. Oradea 8 p, 
Lie. C. M. Oradea 7 p, Lie. 4 Oradea
6 p, Lie. „I. Slavici" Salonta 5 p; 
SERIA A II-A ; Șc. sp. Timișoara 
10 p, Șc. sp. Lugoj 9 p, Lie. „Tudor 
Vladimirescu" Tg. Jiu 8 p, Lie. 1 
Caransebeș, Șc. sp. Tr. Severin și Lie. 
„Avram Iancu" Brad toate cîte 6 p ; 
SERIA A III-A : Șc. sp. Brașov 10 p, 
Șc. sp. Făgăraș 9 p, Șc. sp. Mediaș 
8 p. Lie. 1. Sighișoara 7 p, Șc. sp. 
Sibiu 6 p, Lie. „Mihaî. Viteazu" 5 p; 
SERIA A IV-A : Șcl sp. Cluj 10 p, * 
Șc. sp. Tg. Mureș 9 p, Lie. Gura Hu
morului 8 p. Șc. sp. Bistrița, Șc. sp. 
Suceava si Lie. „Bolyai" Tg. Mureș 
cite 6 p ; SERIA A V-A : Șc. sp. 
Ploiești 10 p, Șc. sp. Pitești 9 p. Ști
ința Tîrgoviște, Lie. „N. Bălcescu" 
Craiova și Șc. sp. Rm. Vilcea cîte
7 p. Unirea Tr. Măgurele 5 p; SE
RIA A VI-A : Lie. 35 Buc. 10 p. 
Șc, sp. 2 Buc. 9 p. Farul Constanța
8 p. Cetatea Giurgiu 7 p, Șc. sp. 
Galați 6 p. Lie. nr. 5 Buc. 5 p; 
S4.RIA A Vil-a t Șs. sp. Constanța 
ULp, JJiuamo Buc. 9 p, Lie. 4 Galați. 
•To. Șc. sp. BrăîtS*T ”p, Sc. W. 3 
Buc. 6 p, Steana 6 p; SERIA A

ȘCOLARILOR Șl JUNIORILOR
VIII-a : Șc. sp. Bacău 10 p, C.S.M. 
Iași 9 p, Șc. sp. Piatra Neamț 8 p, 
A.S.A. Bacău 7 p, Șc. sp. Botoșani 
6 p, Lie. 3 Iași 5 p.

FEMININ
SERIA I : Metalul Salonta 10 p, 

Șc. sp. Timișoara 9 p, Rapid Deva 
8 p, Lie. 10 Timișoara 7 p, Lie. Sa
lonta 6 p, Lie. 2 Caransebeș 5 p ; SE
RIA A II-A : Lie. 4 Oradea 9 p, 
Lie. „Petru Groza" Gherla 8 p, Șc. 
sp. Oradea 8 p, Crișul 7 p, Șc. sp. 
Satu Mare 7 p, “ ’'
SERIA A III-A : 
Lie. ,.Bolyai" Tg. 
Tg. Mureș, Șc. sp. 
Mures cîte 7 p, .
SERIA A IV-A : Șc. sp. Gheorghicnl 
10 p, Șc. sp. Brașov 9 p, Șc. sp. Si
biu, Liceul 2 Sf. Gheorghe, Lie. 2 
Cîmpina. Voința Brașov cîte 6 p : SE
RIA A V-A : Unirea Țr. Măgurele 
10 p, Avîntul tineresc Pucioasa 9 p, 
Lie. 2 Pitești 8 p, Lie. „N Bălcescu" 
Craiova 7 p. Lie. „Ecaterina Teodo- 
roiu" Tg. Jiu 6 p. Șc. sp. Craiova 
5 p ; SERIA A VI-A : Lie. 35 Buc. 
10 p, Șc. sp. Ploiești 9 p, Progresul 
Buc. 8 p, Șc. sp. Galați 7 p. Șc. sp. 
Fetești 6 p, Rapid 5 p ; SERIA A 
VII-A : Olimpia Buc. 8 p, Șc. sp. 
Constanța 7 p, Șc. sp. Giurgiu 6 p, 
Șc. sp 2 5 p. Lie. 4 Galați 4 o (Șc. 
sp. 3 eliminată); SERIA A VIII-A : 
C.S.M. Iași 9 p. Șc. spt Bâcâu '9 p, 
Unirea Focșani 8'p, 'Viitorul Dorohoi 
8 p. Unirea Iași 6 p, Lie.. „Calistrșt 
Hogaș" Piatra Neamț 5 p.

Lie. Zalău 6 p ; 
Șc. sp. Cluj 10 p, 
Mureș 9 p, Șc. sp. 
Mediaș, Voința Tg. 
Șc. sp. Dej 5 p ;

începind de azi, la Mangalia
CEA DE A 25-a EDIȚIE A CAMPIONATELOR NAȚIONALE

repriză... contra croaoaMtra. An 
de pre^fc-re

J
Pc»

apre-

0 SEARĂ ÎN MIJLOCUL

scurtă pauză, am discutat cu 
ciatul tehnician brașovean.

— Care sint noutățile din 
noastră ? Vă rog să rețineți, in pri
mul rind, măsurile de remaniere a 
efectivului : seniorii Andrei Okos. 
Stefan Papp, Ludovic Covaci. Beta 
Kelemen și junioara Gabriela Ke
lemen au primit dezlegare pentru 
price club și asociație sportivă din 
țară, ținîndu-se seama că unii din
tre aceștia sînt depășiți ca virstă. ixr 
alții s-au mutat cu școala și servi-

serii*

e de

BOXERILOR GĂLĂȚENI
L^țbon Jeffries? 

sâ se calce pe picioare, de multi ce sint." 

„tataia". ® O... „trupă" care dorește „Cupa

Cine a văzut

“...au

Boxerii

meciul Constantin Nour

început

îi spun

orașului
F.R. Box"

Galați pot fi 
cunoscători ai

nă cu „adjuncții" săi Nicolae Dobre 
și Gheorghe Badiu.

— Nu se poate altfel — ne expli
că. Nu vedeți ? Ăștia mici au început 
să se calce pe picioare de multi ce 
sînt. Am vreo 60. Vin, pleacă, iar se 
întorc. încearcă și ei marea cu dege
tul. Pînă la urină, cei cu bărbăție 
rămîn. Dintre ei am făcut anul acesta 
patru campioni naționali de juniori : 
Ion Șulă, Ilie Tîrîlă, Nicolae Nico- 
laev și Nicolae Stoenescu. Primii doi 
sînt acum militari își boxea’ă la Di
namo Brașov. Apoi, mai am proble
me cu părinții și cu profesorii. Că 
mă duc să văd cum stau cu școala. 
E adevărat că nu ani făcut mare sco
fală cu premianții sau cu cei care 
au nota zece la purtare, dar nici de 
derbedei nu am nevoie în sală. As
cultă băiete — le spun — vino să 
te bag in școala de maiștri, că me
seria-) brățară de 
mulți mă ascultă, 
cînd mă întîlnesc 
Popa Nlcu, Eremia. 
cea Săvescu și alți 
maiștri în Combinat sau la alte în
treprinderi...

— Maestre, știu că vă pasiona albi- 
năritul. Cum a fost... producția anul 
acesta ? '

— Destul de slabă. Că și albinele 
astea, dacă nu te ții de capul lor, se 
duc dracului. Mi s-au 
pe toți stupii.

— în 
I.C.M.S.G. e 
Box".

— Pentru

Locuitorii 
socotiți printre bunii 
scrimei pugilistice din țara noastră. 
Generației din zilele noastre i-a fost 
transmisă pasiunea pentru box de 
bunicii și străbunicii care, 
decenii în urmă, i-au văzut luptînd 
acolo, în modestul Galați al anului 
1923, pe antrenorul emerit de azi 
Constantin Nour și pe englezul Ling- 
don Jeffries, într-o partidă drama
tică de 10 reprize. Era pentru prima 
dată în România cînd se desfășura 
un meci pe o asemenea distanță. Anii 
au trecut și mulți flăcăi din urbea 
de pe malul Dunării și-au pus mă
nușile de box în mîini și s-au încu
metat să urce în ring. Numele unora 
dintre ei au rărpas adine. întipărite 
în memoria noastră. Cei vîrstnici nu 
l-au uitat, desigur, pe Dumitru Pa- 
naitescu-Zigoto, vețletă a boxului nos
tru înaintea celui de al. doilea război 
mondial, care a adus Galațiului 
titluri de campiofi național și o ră
sunătoare victorie în fața francezu
lui Valentin Angelman, fost campion 
mondial la categoria imuacă. Tn ulti
mul sfert de veac, răstimp de mari 
înnoiri pentru gepsfeoopas jdev®iit, a- 
cum, un... campion al siderurgiei ro
mânești, boxul a cunoscut o dezvol
tare pe măsura condițiilor creeate. 
Numeroși băieți de pe aceste melea
guri au îmbrăcat tricoul echipei na
ționale. au cucerit titluri de cam
pioni. Dumitru Ciobotaru, care și-a 
onorat palmaresul cu o victorie ful
gerătoare obținută în fața marelui 
campion sovietic Soțikas, 
jan sau actualul campion 
ciilor", Alee Năstac, sînt 
dintre ei.

Există la Galați un om 
căruia sînt legate toate succesele din 
ultimii 25 de ani ale boxerilor din 
oraș. Este antrenorul emerit Petre 
Mihai. Cu 15 ani în urmă, cînd l-am 
cunoscut, băieții îi spuneau simplu 
„maestre". Acum îl mai numesc și. 
„tataia". Și nu credem că îi spun așa 
numai din pricina părului alb, dar și 
datorită dragostei părintești ce le-o 
poartă. L-am revăzut pe maestrul 
Petre Mihaț zilele trecute în moderna 
sală de antrenament din noul cartier 
gălățean Țiglina. îl găsești acolo de 
dimineață pînă seara tîrziu, împreu-

cu cinci

aur. Și cei mai 
Inii crește inima 

cu Paul Pavel, 
Felea, Bute, Mir- 
vreo 20. Sînt

individuale, iar duminică. înainte de 
masă cele de perechi. Concursul are 
cele mai bune coridițiuni tehnice, 
deoarece se dispută pe o arenă cu 
ridicare automată și cu popice din 
material plastic. . .. ....

Iată și campionii. de anul trecut : 
simplu femei : Use Schmidt (Hi
dromecanica Brașov) 879 pd, sim
plu bărbați : Gheorghe Silvestru 
(Petrolul Ploiești) — 1 844 p d ; pe
rechi femei : Cornelia Petrușca — 
Elena Trandafir — 831. p d ; pe
rechi bărbaU»\-Dunytru,pumitru — 
Gheorghe Silvestru (Petrolul Plo
iești) 1 836 p d.

Vncepind de azi. pe cele opt piste 
de bitum din sala de bowling din 
sta,;unea Neptun, se vor alinia cei 
ma. buni popicari ai țării pentru 
*-£ disputa titlurile de campioni — 
-e vidual și perechi — pe 1972. Vor 

fi prezenți la start cîștigătorii fa- 
irlnr eliminatorii, ale campionatu- 
1m» nr«»«tiTn si cei . calificați de 

. , . . ai . .
A-saiir. pe pistele din stațiunea 
de pe litoral vor evolua majorita
tea sportivilor care în ultimii ani 

a adus numeroase victorii de 
-giu, dintre care amintim doar 
rinei medalii de aur, cîștigate 
Mie fetele noastre la ultimele 

ale mondialelor. Dintre 
■rip ai sportului vor fi 

celei de a 25-a
Elena Trandafir 
i) dublă cam- 

ă în 1972, Cornelia 
a București) tripla 
mii în 1970. Florica 

Am Pesreseu. Ținea Ba
la Gloria București) 

dot veterani ai spor- 
. Petre Purje (Fla- 
F l«u Micoroiu (Vo-

distrus aproa-

schimb, 
în finala

Constructorul 
„Cupei F. R.

Ștefan Co
al „mijlo- 

doar cîțiva
de numele

succes. Toate 
Am o

noi e un 
vom reuși marea performanță, 
trupă destul de bună : Petre Ganea, 
Anton Cojan, Toni Mircea, Octavian 
Amăzăroaie, Costică Bumb, Dumitru 
Moraru, Ștefan Voicu. Sandu Tîrîlă, 
Constantin Cojocaru, Florea Marcel 
și Vasile Lehăduș.

I-am urat maestrului Petre Mihai 
mult succes și l-am lăsat în mijlocul 
„trupei" sale, care începuse antrena
mentul. Vocea sa puternică se auzea 
pînă în hol : „Ascultă, Bumb. Mie să 
nu-mi chiulești, că te trimet imediat 
acasă... Și tu, perciunatule, d-aia 
te-am băgat în școala de maiștri ? Să 
mă faci de rîsul profesorilor ?..."

„Tataia" își muștruluia băieții...
Petre HENȚ

CEI MAI BUNI JUNIORI Al SEZONULUI

\

vînzare a bi-

Rubrici redactată de 
LOTO-PRONOSPORT

BUC.), Brăila). 
Odorhei).

plină
tragerea excepționa- 
noiembrie a.c., care

TIMP SPLENDID — PARTICIPARE MASIVI IA „CUPA CONSTRUCȚIA-

S-a bucurat de o vreme primă- 
văratică ediția din acest an a con
cursului de orientare turistică pen
tru .Cupa Construcția", concurs 
ajuns la a ÎX-a ediție și găzduit,

OBSÎSFE

se primesc la direcțiile județene de poștă și telecomunicații 
și la oficiile municipale. (5979/2)

VALORIC

arne-na^ree

asemenea

.na-a_ a

Seminarului 
al județului

a

r>_- ■_

¥
Perspectviele turismului 

din țara noastră (care — 
tăm ! — are aproape o treime 
teritoriu acoperit de munți)

montan 
să n’J ui- 

din 
sint

Republic:!
da următoarele teme : 
lode de mărire 
cație fizică in 
ților”, pre-ram 
activitatea de

Hanță 
se v?de 

putea să

★
Iată și cîteva rezultate din cam

pionatul diviziei A — F: Voința 
Oradea — Voința Craiova 2 474— 
2 387 p d ; CJS.M. Reșița — Voința 
Mediaș 2 384—2 389 p d ; Petrolul 
Ploiești — Constructorul Galați (m) 
5258—5124 p.d.

Casa de cultură a sindicatelor
tlfrmare din pag. t)

nalități din municipiu. Aproape ju
mătate din program a fost rezervat 
sportului : tenis de masă, nn cam- 
pionat fulger și un simultan de sah 
oferit de marele maestru interna
țional Florin Gheorghiu.

— Darfn mod obișnui 
exact în programele de fiecare z 
in ce constă activitatea sportivă ?

— Tenisul de masă și șahul sint 
preponderente. Pini acum ritva 
timp se obișnuia e 
de masă 
Personal, 
de copii, 
astfel de_________ _____
pe iubitorii acestui sport că este ia 
interesul lor să aibă. palete, mingi 
și echipament de corp proprii.

— în afara celor două discipline.

acum 
pentrv 

să se plătească 5 lei 
mai ales cînd es 
nu am mai ac 
modalitate. l-am

Cam

HWUir.K

LA SINAIA AU ÎNCEPUT PREGÂTMLE BflBOSLOR
(Urmare din pag l)

Oricum, s-a renunțat la 
pistă improvizată de la Piatra Ar
să, prea supusă fluctuațiilor

Un program competition^ 
propriu-zis nu a fost încă fn 
întrucît acesta este depended 
prezența zăpezii. în orice caz 
trenamenteie boberilor fruntași aa 
început și se desfășoară sub rea
ducerea noului antrenor al elnboiui 
local care nn este altoi derit resti
tui nostru pilot Ion Pantuns.

Exercițiilor fizice de mențineri 
formă li se vor adăuga In cur 
antrenamente specifice pe bota 
cu rotile. In acest scop, chiar 
curtea clubului se amenajează 
pistă asfaltată de 55 m. pe care 
boberii vor putea exersa, prin si
mulare, mișcările 
te ale împingerii

ntit de importar- 
și urcării in boK.

IN CAUTAREA
TINERE

ELEMENTUOR

Cu multă plăcere l-am văzut pe 
frînarul Dumitru Focșenearu ir.tre- 
ținîndu-și condiția fizică în_ par
tida de fotbal. El poartă cu succes

ce ase»

UN H.C.M. MENIT SĂ OCROTEASCĂ VIEȚI RAM1NE (>atn ui) UTERĂ MOARTĂ
(Urmare din pag fj

cei ce ar fi trebuit să se ocupe — 
mai de mult — de această prct.e- 
mă.

în fond, cui revine sarcina * 
niatul de început al H.C.M 14 
stabilește fără nici un dubiu : 
mitetele executive c!c —ț—’ 
populare județene pe teritoriul că
rora sinț situate cabane și trasee tu
ristice de munte împreună cu agen
țiile județene O.N.T." (devenite, ul
terior, oficii județene de turism'

Trebuie să spunem că, In parte, 
consiliile populare ale județelor din 
zonele montane au prevăzut fonduri 
în bugetele lor. S-au și efectuat o 
serie deoflucrări de acest fel .Dar 
s-au și irosit bani. „S-a dat priori
tate drumurilor de acces — pentru 
transportul alimentelor — Ia cabană 
în detrimentul potecilor turistice". 
(A. Stavros — Brașov). „Va trebui să 
se curme procedeul autorecepționă- 
rii lucrărilor pentru că n-avem ga
ranția calității lor și nici măcar a 
realizării efective" (I. Șerbulea—Si
naia).

După opinia președintelui Comisiei 
de turisrh-alpinism a județului Argeș, 
I. Bulaciț, (Opinie împărtășită de nu
meroși participanți). prezența unui 
delegat al Comitetului de Stat pen
tru Economie și Administrație Lo
cală (C.S.E A.L.) ar fi fost bineveni
tă pentru că acest organ central are 
căderea să impulsioneze consiliile 
populare județene în direcția ono
rării sarcinilor ce le revin prin 
H.C.M. 140/1969

executive ale Consiliilor

DIFERENȚIERI nejustificate

A reieșit din discuțiile purtate, că 
'echipele „Sâlvamont" nu se bucură 
de aceeași atenție în toate județele. 
Prof. AI. Floricioiu (Brașov) în da
rea de seamă referitoare la „Raliul

Dar 
jude-, 
plîcftbi 
rit (jud. Bea sov) 
„Deși acționăm io cel 
masiv — sounea dr. M. Laz 
din acest oraș — nu am 
tați nici măcar cu sfaturi 
mai vorbim de dotare saa 
tehnică alpină- Echipa on* 
fectuat o serie de interx 
cornponenții ei n-au pri 
pină in prezent indemnizali 
culozilate". Pentri c ; -: 
turilor acordate de H.C-M 
salvarriontiștii din Vittoria 
dresat, în primul rind. 
popular al orașului. De tiei 
Îndrumați la consiliu! > :feț
— la rîndul său — i-a sfă' lit s2 re
zolve problema tot pe plan local 
Acum ei așteaptă venirea anu'.u: 
1973 pentru că — așa după cum s-t 
anunțat și în cadrul
— Consiliul popular
Brașov s-a decis — în sfîrșit ! — ca 
începind cu anul viitor să defalce, 
în mod corespunzător, fondurile pre
văzute în buget pentru 
probleme.

iar tuns:ce. ev»-, 
de refu0i â eaha:

Prinir-u-. efort colectiv si rzsți- 
nut, se pet asigura condiții cores
punzătoare pentru orattictrea turis
mului de munte, această activitate 
sportivă de agrement a’.It de îndră
gită și cu atit de binefăcătoare ur
mări asupra sănătății, a potențialu
lui nostru de muncă.

IS EDIȚIA INALGLRALA A Dl\ EZiEI A —

tarei Pitești (antrenor Aureliu 
Bart „ Cum am subliniat, însă, de 
dooă ori In coloanele ziarului nos- 
•-J. formația piteșteană a fost lip- 
S--.I de p:s.b:l:‘Ațile necesare par- 
tîripării la un campionat național 
t. in acest motiv a retrogradat din 
rivlzia A.

încheierea acestei prime edi- 
L trebuie să ne oprim — fie 
le cfteva itadari — și asupra 

respecte. Adesea organizareaîn- 
a ridicat probleme dificile 
tie echipe gazde. Nu mai 
erit la ultima etapă, cînd 

flrile erau programate di-

ca și in 1971, de stațiunea Poiana 
Brașov.

Participarea a fost foarte nume
roasă demonstrînd că această com
petiție de sfîrșit de sezon se bucu
ră de un interes deosebit. Au luat 
startul în cele nouă probe prevă
zute în programul competiției a- 
proape 150 concurenți din Brașov, 
București, Baia Mare, Craiova, Si
biu, Iași și Tîrgu Mureș. La cate
goriile inferioare s-au înregistrat 27 
echipe masculine și feminine, iar 
la probele pentru juniori și copii 
merită a fi subliniată participarea 
a numeroase elemente de—perspec
tivă crescute de Voința și Rulmen
tul Brașov, ca și de Dumbrava Si
biu.

tn probele orientariștilor frun
tași, Paula Chiurlea (I.T.B. — Bucu
rești) a confirmat, încă o dată, for
ma bună în care se află adăugind o 
victorie semnificativă palmaresului 
său. Dintre orientariști s-a impus 
Reinhold Gutt (Dumbrava Sibiu) a 
cărui victorie i-a adus și cupa o- 
ferită de ziarul „Viața șantierelor" 
concurenților ce-și desfășoară acti
vitatea profesională în sectorul con
strucțiilor. Tot un reprezentant al 
Dumbrăvii-Sibiu, Kurt Henning a 
cîștigpt cursa sefîiorilor B, în timp 
ce proba similară feminină s-a în
cheiat cu succesul Margaretei La- 
zăr (Confecția Tg. Mureș).

ti TOAMNĂ IA „IIKRE"
Sala sporturilor din Craiova a găzduit, 

timp de trei zile, cea de a VII-a edițis a Concursului republican de. toamnă al 
juniorilor la lupte libere. în ultima zi a competiției, în special, tinerii luptători 
au dat dovadă de o buaiă pregătire tehnică, susținînd meciuri de înalt nivel 
tehnic. Mulți concurenți au folosit o gamă variată de procedee tehnice, iar 
în turul final am asistat la cîteva con
fruntări în care combatanții au fost 
aplaudați la scenă deschisă.Foarte bine s-au prezentat la această 
ediție a competiției sportivii din Brașov. Brăila. Petroșani. București, Constanța 
și Galați.

Iată cîștigătorii : juniori mici — cat- kg — C. Măndilă (Șc. sp. Constanța), 
kg — I. Dragoman (Progresul Buc). 
kg — G. Angliei (Progresul kg — M. Voicu (Progresul 
kg — A. Gyorfi (Șc. sp.kg — cs. Benedek (Comerțul Tg. Mu-

48
52 56 60 
65 70
reș), 75 kg — FI. Arsene (Petrolul Ploiești). 81 kg — T. Seregely (Comerțul Tg. Mureș), 87 kg — I. P31u (Progresul 
Brăila), 4-87 kg — Em. Costaș (Șc. sp. 
Petroșani). Juniori mari — în ordinea 
categoriilor : A. Neagu (Dunărea Galați), P. Brîndușan (C.F.R. Tim.), V. Tomeseu 
(Rapid Buc.), Șt. Lotreanu (Tomisvex Constanța). A. Suba (Dinamo Brașcvj, 
C. Fodore (Steagul roșu Brașov). Șt. Po
pescu (Dinamo Buc.), V. (C.F.R.Timișoara), A. Bălăianu (Rapid Buc.) și 
L Cornuta (Steagul roșu Brașov).

V. POPOVICI-coresp.

O
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Astăzi și mîine. aula bibliotecii cen
trale ,.M. Eminescu" din Iași găzduiește 
cea de a V-a sesiune științifică de comunicări a cabinetului metodico-ștllntific 
din cadrul Consiliului județean pențru 
Educație Fizică și Sport Iași. Sesiunea, 
dedicată celei de a xxv-a aniversări a

~rr_ar

Cnta CHfliAC
CLASA.MEXTVL HXU

Socialiste Româr.ia. va aber-Mijloace și -ne- 
a eficienței lecției de edii- 
rindul elevilor și studen- 
și „Folosirea testelor in 
educație fizici și sport*

TRAGERE EXCEPȚIONALĂ LOro
21 NOIEMBRIE 19Î2

Ne aflăm în 
leteior pentru 
lă Loto din 21 
se prezintă cu o bogată și atractivă 
listă de ciștiguri.

Pe primul plan se situează auto- 
•.urtsmeîe: DACIA 1300 și SKODA 
S l i*, care se atribuie în număr 
NELIMITAT. Tot în număr NELI
MITAT se atribuie ș- excursii în 
t’ RS5 pe rata Moscova — Len.n-

ad. precum șj excursii la Paris 
av.or-.l (durata cca. 8 zile).

Se ma: poc efțtiga premii In nu- 
merar de valoare fixă și varia-

• fi efect te 4 extrageri. In 
Se vor extrage 29 de numere, 

<fs*. gur e ertnfcsd să fie atribuite 
> categorii.
uri- nc-.ent'orie. este ULTIMA 
pestru proc_rarea .biletelor.

• Astăzi si mfipg sint ULTIMELE 
ZTLi ța care vâ mai puteți depu
ne bt«n»e _a concursul Prcno- 
»>ort ar. 47 de «tum r *ă 19 noiem
brie ax. Pentru a veni In spriji- 
■n* parihripwiuor. publicăm d n 

ycra-z acreau interesant 
Umbo — Steaua ; II:

Universitatea Cluj — CSM Reșița ; 
III : F.C. Argeș — Jiul ; IV : ASA 
Tg. Mureș — Steagul roșu ; V : 
Farul — U.T. Arad ; VI : Univer
sitatea Craiova — Petrolul ; VII : 
S.C. Bacău — CFR Cluj ; VIII : 
Bologna — Atalanta ; IX : Cagliari 
— Fiorentina ; X : Milan — Inter- 
nazionale ; XI : Napoli — Juven
tus ; XII : Sampdoria — Ternana ; 
XIII : Torino — Roma. ‘

• In luna noiembrie ale. conti
nuă atribuirea de autoturisme la 
toate tragerile și concursurile obiș
nuite Pronoexpres, Loto și Prono
sport. Pentru această lună parti
cipants pot opta — în cadrul su
mei cîștigate — la un autoturism 
DACIA 1.300 și eventuala diferență 
în numerar sau la întreg premiul 
în bani. Nu trebuie neglijat fap
tul că — datorită marilor avantaje 
acordate la toate sistemele — cea 
mai mare parte dintre participanți 
au obținut marile cîștiguri pe bile
te fractionate jucate în cote de 
IO»/», 25’/o sau 5O’/o.

ANUNȚ
DEPARTAMENTUL POȘTELOR SI TELECOMUNICAȚIILOR 

D RECT1A DE POȘTA Șl DIFUZARE A PRESEI 
odvea Io eunoțbnta întreprinderilor, instituțiilor și unităților 
::::e z : ș :i e colecții pentru anul 1973 la :

ZIARE Șl REVISTE

GOSPODINE, NU UITAU!7 ț

Cu minim de efort ți maxima economie 
de timp putefi prepara o masă gustoasă 

și variată cumpărind pui tăiafi și preambalafi 
de la toate unitățile și raioanele din București, 
care desfac carne și preparate din carne, (6035)
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DACA-I VORBA SA FIM ONORABILI

ilpă din

■

in această 
și crudă 
tind și la 

numit fot- 
de c:t —

ca noi (nici n-ați observat cum ne-a căzut 
România — R.F.G., la rugby 10—11 I ...) — 
scrie spaniolii, ziariștii, prozatorii, poeții și_ 
dramatici, despre Realul lor ? Puțină râu-

9*'
V 
•f
c

s-o spun cu 
din marile 

echipe este

s-a 
contraatac, 
și haotic,

portare frumoasă Iată o ima- 
pe care a ciștigat-o cu sco- 

Fo".o : Eugen BOGDAN — Brașov

niște
România.' Sigur

au fost pierdute în 
corp, atacul nu 
formă de 

jucat eroic 
driblinguri utile,

Metrom Brașov are in această toamnă o com 
ffine din intilnirea cu Metalurgistul Cugir, 
nu de 1—0

w1
Și etapa a XIII-a, care s-a desfă

șurat duminica trecută, a fost o 
copie fidelă a celor disputate în a- 
ceastă toamnă. Bilanțul ei este 
edificator : gazdele au ' cîștigat 12 
meciuri (7 în seria I și 5 în seria a 
II-a) și în 4 s-au consemnat scoruri 
egale. Dacă m.ai adăugăm și rapor
tul golurilor 30—5 (16—3 în seria I 
și 14—2 în seria a II-a), ne facem 
o imagine mai completă a dispro
porției de forțe și, în special, de 
finalizare, dintre gazde și oaspeți. 
După această rundă, datorită avan
tajului ce-1 aveau față de urmări
toare, liderii s-au menținut pe po
ziții : Politehnica Iași și-a păstrat 
avansul de 3 puncte în seria I, în 
schimb, Politehnica Timișoara. în 
seria a II-a, are acum doar două 
puncte în plus față de principalele 
sale adversare, Minerul Baia Mare 
și F.C. Bihor.

Duminică a avut loc la Iași 
derby-ul seriei I între Politehnica 
și F.C. Galați, două aspirante la un 
loc în primul eșalon al fotbalului 
nostru. Deznodămîntul confruntării 
este cunoscut : foștii divizionar: A 
au întrecut fără drept de apel pe 
gălățeni după „un joc frumos, spec
taculos, de aceeași valoare tehnică 
ca a celor ce au loc pe prima sce
nă", ne-a declarat Gh. Limona. ar
bitrul întâlnirii. In plasa liderului 
a mai rămas doar o echipă ce poate 
trage foloase în cazul unor insuc
cese ale acestuia. Este formația 
Metalul București, performera ulti
melor ediții ale „Cupei României*, 
care, refăcîndu-și potențialul în ur
ma plecării unor elemente impor-

tante, adună puncte și speră că, în 
primăvară, va putea ataca decisiv 
primul loc. Cu victoria realizată 
duminică, cea de a patra consecu
tivă, Clubul Sportiv Tîrgoviște a 
trecut pe o poziție din prima jumă
tate a clasamentului, în schimb 
Delta Tulcea — revelația primei 
părți a turului — a intrat în derută 
și n-a mai cunoscut bucuria succe
sului din etapa a IX-a. Contradic
torie este evoluția Chimiei Rm. Vîl- 
cea. Cînd a jucat pe propriul teren 
a cîștigat cu scoruri de 4—0 sau 
4—1, iar in deplasare a primit a- 
celași număr de goluri !

In seria a II-a s-a redeschis lupta 
pentru șefie, deoarece Politehnica 
Timișoara n-a putut acumula am
bele puncte la Bistrița, în dauna 
Gloriei, astfel că avantajul său s-a 
micșorat la două puncte. în cursa 
de urmărire a timișorenilor se află 
două foste divizionare A. care au 
început și ele să acumuleze puncte 
în deplasare. Așa că finalul turului 
a devenit fierbinte In această serie 
ș: ultimele două etape pot răsturna 
actuala configurație din fruntea 
clâsamentulut

în zona neLiniștii din ambele serii 
s-au f o. mat plutoane, echipele 
fiind departajate de mn-me dife
rente de puncte sau de grlaveraj. 
In ultimele etape, ia sena L Pt» 
titermtea Galați a început să evo
lueze la un tu vel ma: bun și. în 
prezent, a redus ' > două
P—ncte față de poetia cu nr. 11. 
deținută de CTJL Pașcani în seria 
a II-a. CLFJL Tnmsoara a început 
să urce treptele, găctixte-se pe Jo-

tie

hands

p. vwnu

PENTRU CA BUNELE INTENȚII
SA NU A!BA EFECTE INVERSE.• ••

Un comunicat lapidar al 
federației anunță că, înce- 
pînd cu etapa a Xl-a a Di
viziei A, jucătorii care vor 
Crimi al doilea cartonaș gal- 

en de-a lungul unui cam
pionat, vor fi automat sus
pendați pe o etapă. Măsura 
este pornită, fără îndoială, 
din cele mai bune intenții. 
Federația s-a gîndit Ia a- 
ceastă modalitate de sancțio
nare, pornind — desigur — 
de la dorința de a pune o 
stavilă actelor de indiscipli
nă, protestelor, atitudinilor 
nesportive, durităților. Sub 
acest raport, de principiu, 
NICI O OBIECȚIE !

Ni se pare însă că există, 
totodată, pericolul unor in
echități. Pentru că, de exem
plu, este oare dreaptă sus
pendarea unui jucător care 
a primit un cartonaș galben 
în septembrie și îl primește 
și pe al doilea în iunie, 
anul următor ? Sau, pentru 
ca exemplul să nu pară for
țat, să luăm date din același 
sezon i unui jucător 1 se va 
arăta cartonul galben în 
prima etapă din retur, In 
martie, va juca apoi exem
plar tot sezonul și va mal 
fi odată avertizat în iunie, 
în etapa a 14-a ; trebuie, 
oare, să fie el suspendat 
pentru ultima etapă ?

Dar, să pornim de la sen
sul cartonului galben care 
reprezintă un avertisment 
nu o sancțiune propriu-zisă. 
Un jucător comite o greșea
lă oarecare (să zicem, o in
trare dură) și arbitrul I] a- 
vertizează. Jucătorul se co
rectează șl după un timp 
destul de îndelungat șase- 
opt-zece etape, primește lin 
alt avertisment, pentru o
greșeală de altă natură, ea ciul Stea j*—FC A-ges. Mir-

nerespectarea distanței de 9 
metri, întlrzierea jocului 
sau, cum s-a Intîmplat 
miercuri cu Tătaru, intrarea 
în joc într-un moment cînd 
partida nu era întreruptă. 
Trebuie, oare, suspendat pe 
o etapă, îgnorîndu-se astfel 
elementul de fond al aver
tismentului anterior, pe care 
el a dovedit că l-a înțeles, 
că și l-a însușit ?

Nu trebuie să uităm că 
un cartonaș galben se poate 
arăta unui jucător nu numai

ÎN SPRIJINUL

cea Rotans a dus de efim 
ori mina la buzunarul c j 
cartoane șt. a renunțat la 
intenție. Mai mult chiar, ar
bitrii pot avea și mai mari 
ezitări in a da avertismente 
jucătorilor deja ..marcați'ca 
un carton galben, pentru că. 
orice s-ar spune, acum știu 
că PRACTIC, ei devin cei 
care suspendă de-acum în
colo jucătorii.

Problema are î-să fnarts 
multe impliratil nu vrem să 
intrăm in detalii, ținem to-

UNEI RECENTE
MĂSURI A F. R. F

pentru 
pentru 
abateri 
trative, 
vitate ; 
de sever (numai 
tr-un an n pentru a ajunge 
la suspendare ni se pare 
Î>rea sever, se poate ajunse 
a excese de autoritate. Ca 

să nu mai amintim faptul 
că. de multe ori. arbitrii a- 
doptă, deliberat, la meriuri 
cu mare miză, maniera po
tolirii de la început a scări
țelor* prin cartonașe galbe
ne împărțite cu larehețâ te 
primul sfert de oră. mai 
mult sau mai puțin justifi
cat, pentru a-si asizura te 
rest o relativă lir.fste_

Dar, această mlsură poate 
duce și la efectul invers. 
S-ar putea ca az biti ii. toc
mai eunoscted marea greu
tate pe care o capătă acuși 
avertismentul dat «ub forma 
cartonului galben să arM 
mari rezerve ia a-l aui h- 
losi. Miercuri seara, ta —e-

acte nesportive, 
o gamă lareă 
tehnice sau adminis- 
unele de mică gra- 
or, a le cumula arît 

două în-

d 
de

oi.-e-

—i**l

să e
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Tovarășe Redactor-șef,
Cel care vi scrie aceste rînduri se numește Dan Minai! și s-a 

decis să ui se adreseze la îndemnul unor activiști sportivi din orașul 
Slatina. Cu ocazia împlinirii a 50 de ani de la înființarea asociației 
sportive locale, în oraș se organizează mai multe manifestații, cu 
concursul citorva echipe de fotbal din județ și a sute și sute de 
tineri sportivi „fără nume". Subsemnatul sint salariat la Uzina de 
Aluminiu din Slatina, iar tatăl meu. colonelul Mihail I Mihail, a 
fost unul dintre cei care au pus prima piatră la fondarea asociației 
sportive „Oltul". Tatăl meu a murit la 72 de ani (virstă la care era 
încă arbitru de fotbal activ), după ce a adus sportului slătinean o 
contribuție — aș putea să spun — decisivă pentru afirmarea lui.

Posed peste 100 de fotografii, peste 100 de ziare, 13 cupe, zeci de 
plachete, afișe, documente, carnete de legitimare etc. etc. Aș dori, 
dacă veți considera că merită efortul, să înserați în ziarul dv. ci- 
teva cuvinte despre această aniversare a orașului nostru, a tuturor 
celor care — mai în virstă sau mai tineri — ne-am străduit să fa
cem cite ceva pentru sportul slătinean... Cu stimă,

Dan Mihail

ea

TRADIȚIA SPORTIVĂ TREBUIE PĂSTRATĂ! 
LA SLATINA, OAMENI PASIONAȚI 

AU ȘTIUT SĂ 0 FACĂ1 ■ ■■

De fapt, cînd am ajuns la Sla
tina, am aflat că cele mal multe 
din documentele și obiectele deți
nute de Dan Mlhail fuseseră tem
porar transferate în sala de expo
ziții a orașului. Aici, sute de oa
meni s-au perindat prin fața unor 
exponate deosebite : cupe, fa
nioane, fotografii originale, docu
mente atestînd începuturile ofi
ciale ale asociației sportive „Ol-

tul“, bobul de concurs și schiurile 
cu care Mihail I. Mihail — un ani
mator al sportului nostru —pleca 
„să cucerească Europa", într-o pe
rioadă în care cei dotați pentru 
sport deveneau, automat, polispor
tivi, tatăl autorului scrisorii de 
mai sus n-a făcut excepție de la 
regulă. El a fost luptător, bober 
(a participat, în 19,39, la campio
natele mondiale de la Cortina

rtFagat 1* 
1 S de ani. rt- 

rîzst (a mers n bctieJe'U ptnl fa 
ultimul «= al vtețah. «eh-
puan al eczripeî Oftul. care a de
venit fa LS25 rampă-»-a OUema. 
selecțicnz: penti-u echfca rrpr» 
zemativâ a țărtA. ti. cred că n» 
greșesc spun fa d, ji ssa mai de
parte. Activitatea lai Mihail L 
Mihail se ccnfTsdâ acroane
prima jumătate a perioadei ani
versată astăzi.

Născută Ia ziua de S octom
brie 1922 (confirmarea oficială a 
afilierii Ia Federați unea societăți
lor de sport din România a venit 
abia după un an, la 14 septembrie 
1923), asociația sportivă Oltul — 
în care au intrat, chiar de la 
început, muncitori, elevi, militari 
și funcționari — este una dintre 
vechile asociații de sport din țară 
In tradiția sportivă slâtineană sint 
înscriși, In urma lui Mihail I 
Mihail, alți sportivi de valoare, 
cunoscuți la vremea lor t fotbaliș
tii Nicolae Mateescu, Ticâ Cosma 
(ambii, împreună cu Dan Mihail 
fiul multiplului campion, au for
mat și echipajul de bob), Ermano 
Vișescu, Tiță Petrescu, sau boxerii 
Cristian Panaitescu (a pus bazele 
secției în 1929; mai practica și 
volei, tenis de masă, înot, schi ; 
astăzi este antrenor emerit). Ion 
Popa (elev al Iui Cr. Panaitescu, 
campion național, antrenor emerit, 
în prezent antrenor al lotului na
țional), Patriciu Milcoveanu și 
Ghiță Lungu (campioni naționali), 
sau, în ultimul timp, luptătorii 
Florian Ghițu (maestru al sportu
lui), Constantin Terpovici, și, de
sigur, mulți alții

Așa că, după cum se vede, săp- 
tămîna de manifestări sportive 
speciale nu a avut doar scopul de 
a marca scurgerea inexorabilă a 
timpului, ci, mai curînd, să re
memoreze pagini luminoase, efor
turi de o jumătate de veac. In ca
drul manifestărilor organizate la 
Slatina, am remarcat competițiile 
sportive desfășurate sub semnul 
„Cupa Oltul *50“, în care aproape

Teledestinul. în mărinimia lui, ne-a oferit 
sâptămină o lumină edificatoare, curată 
asupra F. C. Argeșului, echipă — în primul 
urma urmei — campioană a țării la jocul 
bal asociație. După ce ne-am lămurit cit 
niciodată definitiv I — cu naționala, era cazul să ne 
limpezim cu campionii țării, și incă in două situații 
elocvente : jucînd, in deplasare, cu Irealul din Madrid 
si. în țară, cu echipa care se zice că ar fi cea mai 
îndreptățită să-i ia titlul. In ambele meciuri — ca 
să nu întorc limba in gură — nimic, dar absolut 
nimic, nu mi-a dat a înțelege că mă uit la 
campioni, la cea mai bună eehî. 
că F. C. Argeș a ieșit onorabil din 
marea competiție, învinsă în ultima 
clipă de o echipă deloc, dar abso
lut deloc copleșitoare, totuși la fel 
de onorabil e să ne uităm și să pri
cepem că ai noștri campioni au chel
tuit multă energie înfricoșată pen
tru a nu face nimic, fără spor. Toate 
duelurile 
.corp la 
nici Sub 
rarea a 
precise, 
nu au existat, golul 
portarul spaniol, în sfîrșit marele nos
tru Dobrin nu s-a văzut, dacă mi se > 
permite s-o observ, dacă mi se permite 
multă și blîndă timiditate. Căci una 
nedreptăți întreținute în jurul acestei 
iaeea încăpățînată că orice ar fi pe teren și oricum 
ar fi, Dobrin e mare și toți cei din jurul lui sînt 
mici, nevolnici și nu-i înțeleg geniul : Dobrin a fost 
foarte slab și la Madrid, și totuși se găsesc oameni 
care să arunce totul în circa lui Jercan, Radu și cui 
o mai fi, băieți core au tras cit au putut de meci, 
cu complexul lor de orfani și nevedete. Ar mai trebui 
la fel de onorabil observat și' spus pe față că pinâ 
la a-și exprima geniul, pină la a da o pasă genială, 
pină la a șuta fantastic, Dobrin are în primul rind 
tendința de a „freca" balonul, de a ține și de a în- 
tîrzia jocul — ceea ce nu mai e demult o minună
ție și o grozăvie în epoca noastră, ba dimpotrivă.

Sigur că există întotdeauna replica tăioasă că

lupta 
văjțut 
apă- 

șuturi 
intercepții 

dat îl privește p*e

Dobrin nu are cu cine juca în viteză, imediat si 
dintr-o bucată, nici în echipa lui, nici la națională, 
că dacă i s-ar da un Netzer sau un Cruyff ar fi 
altceva... La care eu vin și spun subțire — dulce și 
în mare șoaptă : mai încet, nu vă grăbiți, că de aia 
sîntem unde sîntem, de aia ne perpelim cum ne 
perpelim, în fotbalul-asocicție unde nu prea ne merg 
afacerile ; fiindcă am avut grijă întotdeauna să dăm 
c6 absolutul în capul relativului. Incit nu m-ar mira 
dacă mîine as citi că Argeșul joacă atît de slab față 
de cerințele titlului său, din cauza lui Angelo Nicu- 
lescu, cel care a stricat cu mina și cu ideile lui toate 
echipele și toate meciurile din campionatele A, B și C 

ale țării. Inclusiv meciul Steaua •— 
F. C. Argeș, în nocturnă, incredibil 
în mediocritatea sa, de-mi vine să mă 
întreb cu ce ne va fi mai bine dacă 
supervedetele din jurul neved.etelor 
Năstase și Aelenei vor juca în Cupa 
Campionilor cu Bayern, în locul echi
pei cu un singur geniu printre 10 
nevedete ?

A, desigur, mai există argumentul 
că naționala ar putea fi oricum mai 
bună decît campionii țării, așa cum 
cu ani în urmă ea era mai bună de
cît campionatul național I Frumos și 
patetic argument — dacă aș uita 
cum era vorbită și lovită în presă 

acea națională, tocmai în acei ani ci Guadalajarei, 
cînd, sărmana, era mai bună decît campionatul națio
nal dar nimeni nu vroia să vadă și s-o scrie. Toate 
momentele bune, stimați analizatori, sînt retroactive — 
obișnuți-vă măcar cu această idee relativistă. Eu 
sînt convins, in ce mă privește, că peste 5 ani îl voi 
evoca pe Dobrin ca pe „regele fentei românești...", 
„prințul pasei fulgerătoare..."

Dar noi 
pe cap și 
însă ce-or 
criticii lor
tate hazoasă. cu gîndul la alții, niciodată n^ ne-a 
stricat. .

BELPHEGOR

EIAPA A Xl-a A LANSAT, Șl EA, 0 INVITAJIE
aspe-tte. la îei de îngrijorătoare 
pentru a am ie considera drept un 
semnal de alarmă la adresa corfdu- 
ceritor. antrenorilor și jucătorilor' 
s. _ - _ i-Si. c.n nou, o invitație 
la fotbal de calitate, la joc ofensiv.

Xi velar ea de sus in jos s-a accen
tuat. jjvacă că echipe pină mai 
îeri-alaitâăeri fără veleități prea 
mari, dat la situația de a juca de 
la «cal ia egal cu formații care 
an lottari de jucători mult mai 
rz. rt.. prtstre e-, numeroși i.nter- 
națăonali consacrați. Departe de noi 
inter:;:; oe a tăgădui ur.ele progrese 
realizase, de pildă, de C.F.R. Cluj. 
A.&A. sau JiuL Dar saltul lor ca- 
litatiT esae MAI MIC în compara
ție eu regrese; MAI MARE al frun
tașe .or fpttalului no6tru.

după puncte se traduce 
prin preocuparea ac- 

tă pentru întărirea apărări- 
mri. ehsar. in cazul partide

lor disputate acasă. Majoritatea 
echipelor se bânue pe arma contra- 
aîacultz. ce care nici măcar n-o 
stâp-be^ bne sau n-o pot realiza 
cu jacMord aenU ia dispoziție. La 
Steagul roșu, _U* Cluj, Petrolul 
eont-E*ăâ :r.za de atac, nu s-a a- 
juns La lormuâe stabile șj eficiente, 
s» operează frecvent modificări de 

ia etapă $î in cursul ace- 
Icuaș. joc. St xjențij clujent. aăepți 
a; tznti: _fxaa; de salon*, au șu
tat de două ari pe spațiul porții lui 
M knesn: ocată prin— Ciupitu 
(care a s-. marcatk a dctsa oară prin 
Ptrațfc. în nti- »?

In asemenea coodîțu. sta mac mirâ 
pe ncmen că se J ctează s. se mar-

chează puțin (38 de goluri în ulti
mele 24 de meciuri !). Am ajuns în 
situația să înregistrăm scoruri (de 
24 de ori 1—0 și de 9 ori 0—0 în 
11 etape...) ca în Italia, unde însă 
se mai joacă și fotbal. în deplasare 
se cîștigă din ce în ce mai rar, 
echipele se mulțumesc să joace la 
„mica ciupeală", pentru un punct.

Firește că un campionat nu poate 
trăi numai din atît și că trebuie 
făcute eforturi pentru salvarea lui 
de la un anonimat, de la o sără
cie care-1 pindește tot mai deaproa- 
pe. Starea de lucruri readuce în dis
cuție probleme care, nefiind rezol
vate, au dus la situația actuală i 
mult dezbătută și acceptata idee a 
îmbunătățirii procesului de pregă
tire și a orientării jucătorilor și 
echipelor spre un joc ofensiv. Este 
datoria antrenorilor, ajutați de e- 
fortul conștient și obligator al ju
cătorilor, de a trece odată de la 
vorbe la fapte. în mina lor, în pri
mul rînd, stă posibilitatea de a re
considera campionatul.-

Revenind la clasamentul fixat de 
etapa de miercuri, vom sublinia că 
datorită diferențelor minime dintre 
echipele situate în diferite sectoa
re s-au produs cî’eva modificări im
portante, dar cu... viață scurtă pen
tru că duminică, din același motiv 
(diferențele mici de. puncte) se vor 
înregistra din nou "alte schimbări. 
Farul a ajuns de pe locul 4 pe 10, 
dar duminică va juca acasă, deci... 
Dinamo a sărit de pe 8 pe 4, Pe
trolul de pe 10 pe 5...

Steaua are perspective de a-și 
păstra poziția de lideră, pentru că 
urmăritoarele sale cu 13 puncte 
joacă în deplasare duminică î Jiul

la Pitești, Steagul roșu La Tg. Mu
reș, Petrolul la Craiova, iar Dina
mo chiar cu Steaua. Și cum șan
sele sînt de partea gazdelor (F.C. 
Argeș, A.S.A. șj Universitatea), în
seamnă că chiar în eventualitatea 
unui eșec în fața dinamoviștilor, 
Steaua își va putea păstra primul 
loc grație golaverajului. Dar, parti
da se anunță echilibrată, cel puțin 
teoretic, și ea domină etapa a XII-a, 
care mai cuprinde un derbi bucu- 
reștean, Sp. studențesc — Rapid. 
Să sperăm că măcar această etapă 
(și în special derbyurile) va oferi 
mai mult fotbal decît cele prece
dente. Ar fi timpu'l.

i
$

CAMPIONATUL ECHIPELOR

DE TINERET-REZERVE
1. „U“ Cluj 11 7 2 2 24— 9 ÎS
2. Petrolul 11 Sj4 1 17— 7 16
3. U.T.A, 11 6 3 2 12— 7 15
4. Sportul studențesc 11 5 4 2 15—11 14
5. Dinamo 11 5 4 2 15—12 14
6. Steaua 11 5 2 4 32—11 12
7. Univ. Craiova 11 5 2 4 16—15 12
8. C.S.M. Reșița 11 4 4 3 13—13 12
9. Farul n 5 1 5 18—18 11

10. C.F.R. Cluj 11 4 2 5 15—19 10
11. Steagul roșu “ il 4 1 6 12 -n 9
12. F.C. Argeș lt 4 1 6 10—12 9
13. Jiul 11 3 2 6 13—25 8
14. A.S. Armata 11 2 3 6 10—25 7
15. Sport Club Bacău 11 2 2 7 20—32 6
16. Rapid 11 2 1 8 11—24 5

La ordinea silei

DESPRE SCHIMBAREA 
MARIAN POPESCU - MUSTĂȚEA

CUPLAJUL INTERBUCUREȘTEAN
REINTRA IN DREPTURI

Dcr:-
A. se

gremare care prezintă avantajul de 
a perm, te {xibizcuhu să urmăreas
că rm program fctbaLstic de real

a

*

Dan Mihail se sfiă fa fața mea. 
E un om mărunt, treeri de 53 de 
ani de meserie tehnician cor.tabil 
Pasiunea pentra «port a tinereții 
^-a transformat, apoi, în pifce- 
rea de a slricge rit mal multe 
mărturii legate de sport. Es;e un 
adevărat colecționar. La el acasă 
există un mic muzeu. Se strădu
iește să păstreze memoria tatălui 
său și să mențină nestea-să tra
diția sportivă a Slatinei. E Ia cu
rent și cu problemele cele mai 
actuale ale asociației aoreciir.d 
cu minuțiozitate șansele de pro
movare ;' ‘ \ 1
care joacă In a 
țării.

Cită nevoie are _ ____
de astfel de oameni pasionați, care 
să nu lase să se piardă nici cel 
mai mic fir ce duce la sursă, să 
mențină și — acolo unde e cazul 
— să formeze tradiția sportivă...

Tradiție pe care — de ce să nu 
o spunem ? — nu o vedem mereu 
cultivată. Cu atît mai mult, deci, 
un sincer BRAVO oamenilor din 
Slatina, cei care au reușit să 
păstreze tradiția sportivă locală.

Dumitru GRAUR

uțiozitate șansele de nro- 
ale echipei de fotbal Oltul, 

treia divizie a

sportul nostru

1
3

3
3

I

indi-

atit

bane performanțe In ultima vre
me. Rap d. La rîndul lor. fem- 
viar.: stat perspectiva rentrări: 
in plutonul fruntaș, așa Inclx ne 
ț>u>!n asfapta la un joc de mare 
ambtție.
d cespre .eternul derby* Di

namo—Steaua, el nu mai are ne- 
de nici un fel de recoman

dare. Interesant totdeauna,
ferent de pozițiile în ciasame: 
acest meci capătă acum cu 
ma: mult perspective de atractiv 
spe-tacoi fotbalistic, cu 
âouă mar; nvale sînt direct anga
jate în 
toamnă

îaU.

este așteptat cu mare interees. Și. 
tcai mult ca sigur. spectatorii II 
v:-r oPora pr:ntr-o prezență ma- 

care amenință să doboare 
.recordurile de rețetă" ale mare- 
iu. stadion, în acest sezon...

întrecerea pentru 
a clasamentului, 
prin urmare, de 
de duminică din

Ca să dispunem de unele ele
mente de orientare absolut utile 
pentru rîndurile care urmează, 
trebuie să ne mutăm, pentru cî- 
teva momente în baschet. Și a- 
nume spre a ne documenta a- 
colo asupra armei schimbărilor. 
Bine, bine, se va spune, dar nu 
Se poate compara situația cu a 
fotbalului ! Dar nimeni nu are 
pretenția că cele două înlocuiri 
de aici se pot asemui, ca efect, 
cu cele — fără limită — din 
baschet ! Dar că, acum, schim
bările de jucători din fotbal 
trebuie să înceapă să fie efec
tuate cu promptitudine și cu 
efect, asta da, asta se poate cere ! 
Nu de alta, dar atîtea cazuri, 
mai vechi sau mai recente, ne 
demonstrează că — față de dăr
nicia regulamentului, devenită 
universală — în materie de în
locuiri de jucători, antrenorii fot
balului nu mai pot să se re
zume doar la modificările deter
minate de accidentări. Ei au a- 
cum în mîini o armă. Curațoasa 
și abila ei mînuire poate inter
veni. decisiv, in fixarea rezulta
tului unei întâlniri.

Din nefericire, trebuie să spu
nem. marea majoritate a antre
norilor nestri nu recurg la în
locuiri decit DUPĂ CE adver
sarul a deschis scorul sau 
distanțat. In cele mai 
tre situațiile în care 
formațiile românești, 
rile nu au rolul pe
putea juca, un rol de PREVE
NIRE a eșecului. Ele se electu- 
ează. în disperare de cauză, cînd 
deznodămîntul e inevitabil cînd 
omul intrat in teren găseste o 
situație vecina cu demoralizarea 
și, în 90 la sută din cazuri, nici 
nu se întîlnește cu balonul, de
venind un veritabil sacrificat. In 
jocurile eliminatorii, cînd fiecare 
minut are valoare dublă, arta 
schimbărilor capătă, se înțelege, 
și ea dublă valoare. Acolo se 
cere o și mai rapidă reacție a 
antrenorilor și, mai cu seamă, 
se pretinde CURAJ, MULT CU
RAJ. Dacă solicităm jucătorilor 
noștri sînge rece, echilibru, luci
ditate în grelele lor examene 
internaționale, aceste calități tre- mu»w ■wi-.mv.w

s-a 
multe din- 
evoiuează 
schimbă- 

care l-ar

cit cele

șefia de

ce pro- 
Capitală

buie să se simtă și pe banca 
tehnicienilor.

Cu simpla intenție de a oferi 
posibilitatea unei discuții și fără 
a face din aceasta un cap de 
acuzare, iată, meciul de la Ma
drid, al lui F. C. Argeș, ni se 
înfățișează ca cel mai proaspăt 
exemplu că schimbările nu au 
ajutat de fel echipa campioană 
într-un joc în care împrejurările 
întrecerii i-au surîs pentru o 
calificare. La 1—2 trebuia să se 
forțeze rezultatul, pentru că în 
niciun caz prelungirile nu i-ar 
fi avantajat pe argeșeni. Un om 
de atac, rapid și incisiv, lipsea 
grozav lui F. C. Argeș, care juca 
cu Roșu pe linia mijlocașilor și 
cu Dobrin, centru retras și foarte 
ingenios marcat. Ne așteptam ca 
Troi, tipul atacantului de lan
sare, iute și întreprinzător, să 
intre în teren. Lăsăm la o parte 
faptul că a fost scos din teren 
unul dintre* oamenii care s-auunul dintre* oamenii care 
remarcat prin ingeniozitate și fă
cuse o folositoare muncă de le
gătură în acțiunile de la mijlo
cul terenului (Marian Popescu) ; 
a intrat însă un jucător meri
tuos de altfel — Mustățea — 
dar ale cărui caracteristici nu 
serveau de fel momentului par
tidei Sigur, se știe foarte bine, 
Florin Halagian e cel mai tînăr 
antrenor al primei noastre di
vizii ; după nici măcar un se
zon întreg de „A“ el a și făcut 
cunoștință cu pretențioasa com
petiție a campionilor din Eu
ropa. Dar pe bancă se mai afla 
un antrenor cu experiență, re
zultate și competență, Robert 
Cosmoc, antrenorul federal spe
cial delegat pentru jocurile lui 
F. C. Argeș. Regretăm că — 
cu asemenea forțe pe banca teh
nicienilor — în jocul de la 
Madrid nu s-a utilizat această 
armă a schimbărilor cu adevă
rat 
1—2 
face 
sau
ATUNCI, TOTUL. Și riscul în
semna trimiterea în teren a unui 
ATACANT, nu a unui MIJLO
CAȘ.

• INSTANTANEE
CE Al AVUT CU ECHIPA, GHIȚĂ?

înaintea începerii meciului de Divizia A 
și S. C. Bacău. In afară de Dembrovschi

=3

5

utilă pentru formație. La 
nu mai interesa că se va 
1—3 (cum s-a și intîmplat) 
1—4. Trebuia să se riște,

Eftimie IONESCU

• INSTANTANEE e
Surpriză 

dintre Jiul
— vindecat după o accidentare, "dar lăsat acasă pentru 
a nu se risca recidivarea — din lot lipsea și Ghiță. 
Am încercat să aflăm cauza absenței (accidentare ?, 
îmbolnăvire ?) dar prin labirintul explicațiilor „dis
crete” n-am reușit să aflăm... totul. Cert era — în 
primul rînd — că Ghiță n-are r.ici un necaz cu sănă
tatea. In al doilea rînd, apreciatul portar băcăuan 
s-a urcat în autobuzul ce urma să plece de la Bacău 
spre Petroșani — 
un moment dat, 
plecat.

Poate l-a jignit 
necaz mai vechi, vtl cxuua „a
baltă”, fără nici un regret, echipa pe care, sîntem si
guri, o iubește. Antrenorul P. Rădulescu ne spunea 
înainte de meci: „Va fi greu fără el. Echipa joacă 
altfel, mai sigur, cînd ii șlie în spate. E un tonic. 
Lipsește, e greu. Tocmai ei, dintre cei vîrstnici, nu 
ne ajută. Păcat l“,

Și, miercuri, S. C. Bacău a pierdut cu 3—0 tocmai 
datorită ezitărilor și greșelilor înlocuitorului lui Ghiță 
— Cizic. Ce ai avut Ghiță cu echipa ta ? 
întrebăm și clubul S. C. Bacău : oare Ghiță se bucură 
de un „regim special" față de ceilalți colegi de 
echipă ?

NUME CONSACRATE, LA TUȘA

cu tot restul echipei — șl că, la 
supărat pe ceva a coborît și a

cineva, poate a fost vorba de un 
Realitatea este că Ghiță „a lăsat

în octombrie, la Conferința arbitrilor din Divizia A, 
s-a propus — și hotărît — ca la meciurile de fotbal 
din Divizia A, conducătorii principali să fie ajutați, 
la tușă, și de arbitri din lotul A.

Și astfel, miercuri, la meciul Jiul — S. C. Bacău 
am văzut la centru pe Victor Pădureanu, iar la tușă 
pe Aurel Bentu. Totul a mers excelent. Siguranță în 
arbitraj, încredere din partea jucătorilor și specta
torilor. Referitor la această măsură iată ce ne spunea 
V. Pădureanu : „Mai poți avea emoții sau neîncredere 
cînd ai un astfel de arbitru la tușă ?“ în replică, 
A. Bentu : „Azi l-am ajutat eu pe Victor Pădureanu, 
mîine mă va secunda el pe mine. Jucătorii au mai 
multă încredere iar fotbalul are de cîștigat".



PROGRAMUL
TURNEULUI FINAL

AL C.C.E. LA POLO
S-AU CALIFICAT IN TURUL AL DUILEA

Ic.

PERNIK NICOLAU A REMIZAT CU BAUMSTARCK

A C.M.74

a învins-o pe 
partide-

și Cupa cupelor la baschet

Pentru echipele românești, part 
ciparea la primul tur al compel 
țiilor europene de baschet 
vate formațiilor de club s-a 
iat cu un bilanț pozitiv. în 
la băieți, Dinamo București 
vins pe Honka Tapiola cu 
și 77—74 : în C.C.E. la fete, 
a dispus de Maccabi Tel Aviv 
59—48 și 51—41 ; ’ 
lor Ia băieți, Steai^ a întrecut p 
Maccabi Ramat Gan cu scorul to
tal de 153—150 (72—«3 și 81—67); 
în Cupa cupelor la fe*e. IE. 1LS. 
este ca și calificată, deoarece a cîș- 
tigat la Anvers, in fața formației 
Spa. ,<sCus. cu * 06. as .fel că par
tida retur a devenit o simplă for
malitate.

In turci, al oouea ai acestor com
petiții. reprezentantele României 

meciuri evident mai 
rjme: D:r.amo cu In- 
dintre Panathinaîkos 

Atena șj Akademik Sofia (în tur 
la Sofia. 76—57 pentru Akadem:k); 
Rapid cu Vozdovac Belgrad (cam- 
pioana Iugoslaviei joacă direct in 
turul al doilea); Steaua cu invin- 
gătoarea dtntre Sporting Lisabona și 
Racing Club Edegem (Belgia) r 
I.EF5. cu Slavia Praza (cafi 
direct). Toate partidele vor 
loc între 7 și 16 decembrie.

Și acum, cîteva amănunte 
pre întrecerea dintre Dinamo 
Honka Tapiola, cîștigată de baschet 
haliștii români cu scorul de 77—7 
(44—34). în prima repriză, elevii 
prof. Dan Niculescu au evoluat 
excelent, detașîndu-se din primele 
minute și obținînd, la sfirșitul pri
mei reprize, un avans de 10 puncte, 
în această perioadă cei mai buni 
jucători au fost Novac (ca și la 
București, de altfel) și juniorul 
Dan Niculescu care a făcut incă un 
pas pentru cucerirea unui loc ir. 
„5“-ul de bază âi dinamoviștilor. 
In partea a doua a meciului, an
trenorul campionilor români a ru
lat întregul lot, ceea ce a permis

rezer- 
înche- 
C.C.E.
a în-

95—58
Rapid 

u 
in Cupa cupe-

Nr. 12 (Novac) contra., nr. 12 (Pettis). Dispută sub panou între cel mai 
bun jucător de la Dinanw și cel mai bun jucător al formației Honka 
Tapiola Foto Dragoș NEAGU

MEMORIALUL CIGORIN'
Tradiționalul turneu tnte 

„Memorialul cigorin". car 
la Kislovodsk, a fost ciști 
de marele maestru sovî 
gaevski. ET a totalizat 11 
posibile, fiind urmat in 
Stein (U.R.S.S.) — 10 p, Gheller 
9 P etc.

Astă-seară, la lumina farurilor

START IN „RALIUL BALCANIC
• 26 dc echipaje, reprczcniind patru țări, pornesc să înfrunte

ACTIVITATEA SPORTIVĂ

EUROPEANĂ

finlandezilor să micșoreze handi
capul, dar nu în măsură să afecte
ze succesul bucureștenilor. Cei 3.000 
de spectatori au aplaudat deseori 
frumoasa evoluție a sportivilor ro
mâni. care au demonstrat o înaltă 
clasă. Desfășurarea partidei a fost 
asigurată în condiții optime de ar
bitrii Jan Hoimin (Suedia) și Jozas 
Jankauskas (U.R.S.S.).

★
In Cupa cupelor la .băieți, au mai 

fvțiț înregistrate următoarele rezul
tate : Juventud Badâîona — Spărta 
Bertrahge' (Luxemburg) 95—58 (în 
tur 92—62). Jugoplastika Split — 
Spartak Sofia 79—71 (în tur 65— 
7' . Olympique Antibes — Csepe] 
Budapesta 84—61 (81—55). Echipele 
subliniate s-au calificat în turul 
al doilea.

SOFIA, 16 (Agerpres). — Turneul 
feminin de șah a continuat la 

cu disputarea partidelor din 
a 9-a. Așteptată cu mare in- 
partida dintre liderele clasa- 
uL maestrele românce Alexan- 
colau și Gertrude Baumstarck, 
beiat remiză. Karșkas a ciști- 

La Konarkowska-Sokolov, ErehSka

0. S. C. Budapesta -
Dinamo București

in prima zi a întrecerilor
Organizatorii turneului final al 

Cupei campionilor europeni la polo, 
care se va desfășura. între 1 și 3 
decembrie, la Budapesta, au anun
țat următorul program de desfășu
rare a întrecerilor :

VINERI 1 DECEMBRIE : O.S.C. 
Budapesta — DINAMO BUCUREȘTI 
și Ț.S.K.A. Moscova — Partizan 
Belgrad ;

SÎMBĂTĂ 2 DECEMBRIE : O.S.C. 
Budapesta — Partizan Belgrad și 
DINAMO BUCUREȘTI — Ț.S.K.A. 
Moscova ;

DUMINICA 3 DECEMBRIE : DI
NAMO BUCUREȘTI — Partizan 
Belgrad și O.S.C. Budapesta — 
Ț.S.K.A. Moscova.

la Jansen, iar Hart 
Gordana Iovanovici. Restul 
lor s-au întrerupt.

în clasament continuă să 
Alexandra Nicolau (România) 
puncte, urmată de Gertrude 
starck (România) 6 p, Eretova (Ceho
slovacia) — 4*/2 (2) p, Karakas (Un
garia) — 4 p etc.

n zilele acestea, ale reu
niunii pregătitoare de la 
Helsinki a conferinței ge- 

neral-europene pentru securita
te și cooperare, nu ni se pare 
lipsit de interes a trece in re
vistă cîteva elemente relevante 
pentru spiritul de destindere și 
colaborare în arena sportivă a 
continentului european.

De cîțiva ani buni, marile 
echipe de fotbal din 27 de țări 
colindă Europa in lung și în 
lat, urmînd traseele întortochia- 
te ale unor competiții cu etape 
„tur și retur", arătîndu-se și fă- 
cindu-se cunoscute peste tot, re- 
ducînd distantele pe toate pla
nurile. împînzind continentul cu 
culorile inofensive ale cluburi
lor lor. De cînd fotbaliștii călă
toresc din Urali pină la Atlan
tic și din fiorduri pină la Me- 
diterană, lumea a început să ni 
se pară mai mică, mai familiară. 
Tricourile lui Aris Bonnaweg ne 
sînt la fel de obișnuite ca cele 
ale formației Carpați Sinaia.

Transhumanța fotbalistică, fără 
distincție de sezoane, nu e de
parte de a naște ideea unei di
vizii europene. Față de propu
nerile care se vîntură, preșe
dintele clubului Bayern Miln- 
chen, Wilhelm Neudecker consi
deră că pină la realizarea aces
tui proiect trebuie să mai trea
că aproximativ cinci ani. Ideea 
a mai fost lansată și în 1967 
la Monte Carlo, dar inițiatorii 
din Monaco au făcut greșeala de 
a cere doar avizul marilor clu
buri și de a neglija interesele 
federațiilor naționale. Încă de 
pe atunci s-a spus că „proiectul 
acesta miroase a industrie". Cu-

/ pele europene (și 
european pe țări) 
și nu s-ar putea 
ciurile sînt lipsite de adeziune 
publică. Dimpotrivă.

Exemplul fotbalului, a fost 
molipsitor. Avem astăzi trofee 
similare, pe plan continental, in 
handbal și baschet. în volei și 
scrimă, la popice. Începuturi ti
mide s-au făcut și în hocheiul 
pe gheață. Ba chiar tenisul de 
masă crede a. fi găsit — prin- 
tr-o stimulativă „ligă europeană" 
— soluția pentru încurajarea ju
cătorilor europeni in eforturile 
lor de a diminua, decalajul care.-i 
separă deocamdată de puternicii 
minuitori de palete din Asia.

Efervescenta activitate sporti
vă în Europa, în majoritatea 
disciplinelor clasice, este benefi
că pe toate planurile, completind 
fericit (dar neputînd suplini — 
cum mai cred unii) activitatea 
sportivă națională. Creșterea ni
velului general al domeniului 
(tehnic, tactic, organizatoric), 
sporul șj schimbul de expe
riență, mărirea interesului pen
tru sport prin atracțiozitate, evo
luția in mentalitate (sprijin mai 
substanțial pentru educația fizi
că in general) — iată doar cî
teva dintre avantajele expansiu
nii colaborării sportive pe con
tinentul. nostru. Tendința inter
națională accentuată de a instau
ra în Europa un climat de pace 
și bună conviețuire între 
poare, găsește în 
port de nădejde.

Din acest punct 
tivitatea sportivă 
prezintă la înălțime.

Victor BANCIULESCU

campionatul 
continuă însă 

spune că me-

sport un

de vedere, 
europeană

po- 
su-

QC-
se

conducă 
cu 6 (1) 
Baum-

LUCRĂRILE COMITETULUI 
DE ORGANIZARE

16 (Agerpres). — In 
iorf, au loc lu
de organizare a 

(dial de fotbal. 
m sir Stanley 
Federației inter- 

1 (F.I.F.A.). Pe 
igurează stabilirea 

ceîor 8 orașe care vor, 
tru disputarea 
■azâ 10 orașe 
de deschidere 

nie 1974.

(liiicultd!ile unui traseu dc
Astă-seară, începînd de la ora 

21,01, fruntașii automobilismului din 
patru țări vor lua startul, din Bra
șov, în cea de a 8-a ediție a Raliu
lui Balcanic. Spre deosebire de 
ediția a 7-a a acestui raliu, desfă
șurată în Grecia, și care, datorită 
condițiilor atmosferice speciale in 
care au avut loc întrecerile, a fost 
supranumit și „Raliul ceței", actua
lei ediții a competiției i s-a confe- 
rit din „start" numele de „Raliul 
nopții". Două treimi din întreaga 
cursă se vor desfășura la lumina 
farurilor. Iată, de altfel, și celelalte 
caracteristici principale ale acestei 
curse internaționale : 330 km, din 
totalul celor 2 000, cit jnăsoară tra
seul raliului vor fi parcurși pe dru
muri și șosele neasfaltate ; din cele 
13 probe speciale (curse de viteză 
în coastă), programate pentru de
partajarea concurenților, 7 vor avea 
loc noaptea, pe trasee care, în mod 
obișnuit, dau de lucru conducători-

2009 hm
lor auto chia: 
male, res 
frumoasă, 
din trase 
Brașov, c

cu 40 kn 
va circuli

n condiții nor- 
.pe-cu» zaua, și pe vreme 
. în afara unei porțiuni 
u, scurte, la ieșirea din 
are. din motive impuse de 
utier intens, va fi parcursă 
n h. pe restul traseului se 
a cu o medie orară intre 
km. Puțin, și totuși mult, 

avînd în vedere probele speciale, 
unele dintre ele urmînd să se des
fășoare pe distanțe apreciabile. 
Cursa de coastă de la Praid (23 km) 
va avea loc pe un traseu complet 
neasfaltat, în timp ce cursa de coas
tă de pe Almașul Mare, în Munții 
Apuseni, pe traseul celor 10 km ai 
ei prezintă un număr impresionant 
de viraje (în medie 12 pe km).

La competiția care începe azi își 
vor disputa întîietatea 28 de echi
paje, din patru țări (8 echipaje din 
Turcia, 6 din Bulgaria, 4 din Iugo-

slavia și 10 din România) 
cuțiile avute cp o parte c 
ticîpanțu la raliu rezultă 
izvorît din încrederea că 
ficultățile pe care le-am 
vor putea fi totuși depăș

„Dorim victoria — ne spunea Pe
tre Vezeanu, partenerul de concurs 
al lui Eugen Ionescu-Cristea — și 
vom lupta s-o obținem. Trebuie 
insă să se țină seama că sportivii 
bulgari, turci și iugoslavi prezintă 
o bună valoare și dispun de mașini 
foarte puternice. In plus, întocmai 
ca și sportivii noștri și ei au avut 
posibilitatea să recunoască și să se 
antreneze pe traseul de concurs. 
Lupta rămine, deci, deschisă orică- 

.rui rezultat".
Pină în prezent. Raliul Balcanic 

a fost cișfigat după cum urmează : 
trei ediții au revenit automobiliști- 
lor greci, două reprezentanților Bul
gariei și cite una sportivilor iugo
slavi și români. Cine o va cîștiga 
pe cea de a VIII-a ?

intre flâr- 
optimism, 
toate di- 
prezentat

G. ȘTEFANESCU

STENOGRAMA MECIURILOR
DIN PRELIMINARIILE C. M

ȘTIRI, REZULTATE
într-un meci disputat la Varșovia, 

în cadrul campionatului european de 
fotbal rezervat echipelor de tineret, 
selecționata Poloniei a întrecut 
scorul de 
mareei.

2—O (1—0) formația
CU

Dane-

Portarul galez Gary Sprake este 
învins de șutul lui Colin Beli 
(centru, în alb), care asigură ast

fel victoria echipei Angliei
Telefoto ! A.P.-AGERPRES

Miercuri s-au disputat, așa cum am 
mai anunțat, trei importante partide m 
cadrul preliminariilor C.M. 1974. Iată 1C- 
zultatele :

SCOȚIA — DANEMARCA
2—0 (1—0)

Disputată la Glasgow, in fața a peste 
50 030 de spectatori, partida (contend 
pentru clasamentul grupei a VUI-a) s-a 
încheiat cu victoria 
tele marcate — de 
mul minut al celor

gazdelor, prin puaz- 
fiecare dată în pri- 

_____  _______ două reprize ! — de 
către Dalglish (min. 1) și Lorimer (tnte. 
46). Arbitrul olandez Corver a avut o 
grea misiune, el fiind nevoit să-i eli
mine din joc pe Lorimer (Scoția) și 
Roentved (Danemarca) pentru lovire re
ciprocă. Alți doi jucători, Harper (Sco
ția) și Jensen (Danemarca), atr primit 
avertismente.

CLASAMENT

1. Scoția
2. Danemarca
3. Cehoslovacia

2 2 0 0 6—1 4
2 0 0 2 1—« 0 
0 0 0 0 0—0 0

IRLANDA — FRANȚA 
2—1 (1—0)

★
16 (Agerpres). — O

laPeste 30 OM de spectatori au asistat 
un meci contînd pentru grupa a IX-a 
preliminară, și au avut ocazia să aplaude 
victoria meritată a gazdelor. Scorul a 
fost deschis în min. 28 de Conroy, iar 
francezii au egalat în min. 67 prin 
Larque. In min. 75. în urma unei faze 
controversate (portarul francez Carnus a 
fost accidentat, jocul întrerupt cîteva 
minute), echipa Irlandei a marcat punc
tul victoriei prin Treacy.

CLASAMENT

selec-
Galați 

în
SOFIA, . „ . 

ționată de fotbal a orașului 
a evoluat la Sumen (Bulgaria) 
compania echipei locale Volov. Gaz
dele 
3—0.

au terminat învingătoare cu

★
cadrul campionatului unional 

disputat patru partide, încheiate 
rezultate : Dinamo

TELEX • TELEX

1—3. Irianda 
Franța 
VJK.S.S.

2
2
2

1
1
1

o 1 2—2
0 1 2—2
0 1 1—1

2
2
2

în 
s-au 
cu următoarele 
Tbilisi — Dinamo Minsk 2—0 ; Kar- 
pati Lvov — Dinamo Kiev 2—3 ; Di
namo Moscova — Ararat Erevan 0—1; 
Dnepr — Spartak Moscova 1—0. In 
clasament, pe primul loc se află echi
pa Zaria Voroșilovgrad, (care nu mal 
poate pierde titlul de campioană) cu 
38 puncte, urmată de Dinamo Tbi
lisi — 35 puncte și Ararat Erevan — 
34 puncte.

Cursa clclistă de 6 zile, desfășurată pe 
velodromul acoperit din Miiachen, s-a 
încheiat cu victoria cuplului vest-ger- 
man Sigi Renz — Wolfgang Schulze, eu 
420 puncte. Pe locurile următoare s-au 
clasat : Fritz — Peffgen (R.F.G.) — 386 
p., Sercu (Belgia) — Van Lancker (Fran
ța) _ 257 p.. Bugdahl (R.F.G.) — Duyn- 
dam (Olanda) — 208 p și Verschueren 
(Belgia) — Gilmore. (Australia) — 115 p-
■
La Cannes s-a disputat primul

TARA GALILOR — ANGLIA
0—1 (0—1) / ECHIPA R.F.G. ÎNVINGĂTOARE

La Cannes s-a disputat primul meci 
dintre echipa looală Racing Club și for
mația Slavia Bratislava, contînd pentru 
primul tur al „Cupei campionilor euro
peni" la volei feminin. Voleibalistele 
cehoslovace au obținut victoria cu scorul 
de 3—0 (15—9, 15—4, 15—9).

foaț primul m«ci disputat tn cadrul

INTERES DEOSEBIT
PENTRU A XIIl-u EDIȚIE

A
grupei a V-a «uropene. Aproape 40 000 
de tpecutori au urmărit la Cardiff o 
tnWaira foarte echilibrată, de bun nivel 
tehnic. Jucătorii englezi au terminat în
vingători prin punctul marcat de Beii, 
tn min. 34. Antrenorul echipei Angliei, 
Alf Ramsey, a prezentat în teren urmă
toarea formație : Ciemence — Storey, 
Hughes — Hunter, McFarland, Moore — 
Keegan, Bell, Chivers, Marsh,

A „TROFEULUI CARPAȚI 
LA HANDRAL FEMININ

handbal feminin — progra-A XlII-a ediție a „Trofeului Carpați" la 
mată între 21 și 26 noiembrie la Iași - reunește cele mai bune echipe 
din lume. Important test înaintea campionatului mondial din Iugoslavia, 
competiția este privită cu deosebit interes de specialiști. Echipele partici
pante s-au pregătit cu seriozitate. Iată relatări de la corespondenții noștri
privind preparativele formațiilor Iugoslaviei și Ungariei.

• •*Construim o echipă nouă

CLASAMENT
1. Anglia
2. fără Galilor
3. Polonia

Ball.

VOR EVOLUA

LA SCOR
spectatori au urmă- 
meciul internațional 
dintre eehipele R.F. 

„j 
_____  _____ cu scorul de 5—1 
(2—0). Gerd Miiller a făcut din nou 
un meci bun, însțriind. patru goluri. 
Cel de-al cincilea gol âl echipei vest- 
germane a fost 
Pentru elvețieni 
în minutul 82. .

De remarcat că echipa Elveției a 
susținut cu acest prilej ultima veri
ficare înaintea meciului de sîmbătă, 
de la Ankara. împotriva Turciei, 
partidă oficială in cadrul prelimi
nariilor C.M.

Peste 70 000 ds
rit la Diisseldorf 
amical de fotbal . ......- ......,---- ----
a Germaniei și Elveției, Gazdele au 
obținut victoria eu scorul de 5—1

în competiția internațională de ten's 
„Cupa europeană", la Vicenza, reprezen
tativa Italiei a învins cu scorul de 4—1 
echipa Iugoslaviei. Unicul punct ai echi
pei iugoslave a fost realizat de Spear, 
care l-a întrecut cu 10—S, 7—5 pe Ba- 
razzutti. La Budapesta. în cadrul ace
leiași competiții, după prima zi, selec
ționatele Ungariei și Suediei se află ia 
egalitate : I—1. Borg a dispus cu 6—2. 
6—8, 6—4 de Szoeke, iar Barany l-a î» 
trecut eu 6—3, 10—12, 6-4 pe Bengtsson.

Aspect de la unul din antrenamentele reprezentativei de handbal a
Iugoslaviei

marcat de Netzer. 
a înscris Kuenzli, La Rotterdam, tn turneul de tenis re

zervat profesioniștilor, australianul John 
Newcombe l-a întrecut cu 6—3. 6—3 pe 
compatriotul său Phil Dent cu 6—3, 6—3. 
Alte rezultate : Pasarell — Dick Stockton 
4—6, 6—1, 6—4; Mark Cox — ~ 
6—4. 6_ 2; Drysdale — Allan
6—2.

Carmichael 
Stone 6—2;

OPT GIMNASTE Șl ȘASE GIMNAȘTI

LA LENINGRAD

Schmîdtko 
eat. 

desfă- 
_ _ _______ _ _ _____ prin 

abandon în repriza a 12-a pe englezul 
Chris Finnegan, în meci *semivedetă’\ 
campionul continental la cat. grea, engle
zul Joe Bugner, a dispus prin abandon 
în rundul 9 de americanul Tonny Doyle.

Piigilistul vest-german Rudy 
este noul campion al Europei la 
semigrea (profesioniști). în gala 
șurată la Wembley, el l-a învins

După cum se știe, viitoarea ediție 
a campionatului mondial de handbal 
feminin se>va desfășura în Iugosla
via, iar reprezentativa țării noastre a 
cucerit medalia de argint la _ ultima 
ediție, găzduită în 1970 de mai multe 
orașe din Olanda. Așadar, există su
ficiente motive pentru ca. problema 
alcătuirii și pregătirii unei' noi for
mații — care să confirme performan
țele anterioare ale teamului național 
— să se atle printre primele preocu
pări ale tehnicienilor și antrenorilor. 
Dr. Zoran Pantazis, antrenorul fede
ral, VVilim Ticici și medicul Svetislav 
Stankici au și alcătuit un plan mai 
larg de pregătire și au început lucrul.

Prima confruntare a noii formații 
a avut loc, zilele trecute, în cadrul 
unui turneu internațional desfășurat 
la Bratislava. Handbalistele iugosla
ve au ocupat locul I, obținînd urmă
toarele rezultate : 16—10 cu Dane
marca, 8—7 cu R.F. a Germaniei și 
10—10 cu Cehoslovacia. Iată și lotul 
jucătoarelor folosite în acest turneu i 
Istvanovici, Titlici, Rogici — portari, 
Suprinovici (3 goluri), Torti (7), Mi
losevic! (7). Antici (5). Vrbanc (3), Pa- 
rezanovici (7), Cero (1), Abramovici, 
Palaversa (1), Veinovici, Mrgan, Ro- 
zici și Uzclac.

Acest prim succes nu este un .mo
tiv de prea mare satisfacție, deoare
ce echipele, intîlnite La Bratislava nu 
fac parte din elita handbalului femi- 

. nin. De altfel, jucătoarele noastre au 
participat la meciurile respective 
fără o pregătire deosebită. Iată și 
părerea autorizată a antrenorului 
Wilim Ticici :

„Jucătoarele au avut mari oscilații 
în turneul de la Bratislava. în me
ciul cu Danemarca au jucat foarte 
bine, apoi în partida cu R.F. a Ger
maniei au avut o comportare nemul- 
țumitoare, pentru ca în ultimul meci, 
cu Cehoslovacia, ele să lupte cu deo
sebită ambiție pentru un rezultat cit 
mai bun. Ne așteaptă însă „Trofeul 
Carpați", o competiție de cea mai 
înaltă valoare. Rezultatele, indiferent 
care vor fi ele, nu trebuie 
ducă Ia concluzii 
struim acum o 
trebuie făcută

să ' ne 
pripite. Noi con- 

nouă echipă și treaba 
cu răbdare".

redactor
RENO VINEK

la „Sportske Novosti'
— Zagreb

Cu gindul la campionatul mondial
handbalul feminin din Un- 

o___,_ octombrie a constituit o zi
importantă. La. acea dată s-a înche
iat campionatul național întrrun mod, 
s-ar putea spune, dramatic, pentru 
cele două’ protagoniste î Vasas și Fe- 
rencvăros, ambele din Budapesta. Fe
tele de la Vasas au jucat la Vesz- 
prem cu Bakonyi Vegyesz și au cîști- 
gat cu 17—9, iar handbalistele de la 
Ferescvâros, marile favorite, au cîști- 
gat la aceeași diferență, 10—2, cu 
Ozdi Kohăsz. Titlul a revenit echi
pei VASAS, datorită unui golaveraj 
mai bun cu un singur punct!

Cel mai bun .,7“ al anului, alcă
tuit pe baza voturilor antrenorilor, 
arată astfel i Bujdoso — Nejneth, 
Szoke, Flecke, Szabd, Takâcs, Nyâri. 
Golgeteră a campionatului este jucă- 
toarea Takâcs, care 
goluri, find urmată 
și Nemeth (101).

După încheierea

Pentru 
garia, 22

a înscris 136 de 
de Flecke (123)

campionatului, 
echipă națională a plecat într-un tur
neu în nordul Europei, unde a jucat, 
cu foarte bune rezultate, în compa
nia selecționatelor Danemarcei, Nor
vegiei și Suediei. în patru jocuri,

fetele noastre au obținut tot atîtea 
victorii, înscriind 63 de puncte și pri
mind doar 37. Rezultatele au fos* 
următoarele : Danemarca — Ungaria 
12—13, Norvegia — Ungaria 8—14 și 
8—12, Suedia — Ungaria 9—12. La 
acest turneu nordic au participat ju
cătoarele : Bujdoso, Csânyi (portari), 
Vadăsz, Flecke, Takâcs, Lelkes, I.aki, 
Nyâri, Stiller, Szabo, Tavaszi, Toth, 
Harsânyi și Szoke.

Mai mult ca sigur că acest lot se 
va deplasa și in România pentru a 
participa, la Iași, Ia marea competi
ție internațională „Trofeul Carpați*. 
Această întrecere — care reunește 
echipe de mare forță, cu un impre
sionant palmares internațional, con
stituie una dintre cele mai importan
te competiții ale anului. Meciurile de 
la Iași vor fi urmărite cu deosebită 
atenție de specialiști deoarece la 
„Trofeul Carpați" vor fi prezente 
protagonistele viitorului campionat 
mondial din Iugoslavia.

LASZLO TARPAI 
redactor la „Nepsport" — 

Budapesta

Joi dimineața au părăsit Capitala 
îndreptindu-se pe calea aerului 
spre Moscova și, în continuare, spre 
Leningrad, loturile 
gimnaste și gimnaști 
să evolueze, sîmbătă 
în cadrul unui mare 
național găzduit 
Neva.

• Loturile care au 
sînt alcătuite din 
gimnaste : Elena Ceampelea, Alina 
Goreac, Anca Grigoraș, Paula loan,

de

naționale de 
care urmează 
și duminică, 

concurs inter- 
orașul de pe

făcut deplasarea 
următoarele opt

Maria Antinie, Rodica Sabău, Ilea
na Coman și Carolina Marin pre
cum și din acești șase gimnaști : 
Gheorghe Păunescu, Dan Grecu, 
Nicolae Oprescu, C-tin Petrescu, 
Gheorghe Iușan, Mircea Gheorghiu.

Sportivii noștri sînt însoțiți de 
antrenorii Norbert Kuhn și Costa
che Gheorghiu.

Concursul internațional de gimnastică 
desfășurat în localitatea norvegiană 
Bergen a fost dominat de sportivii so
vietici. La masculin, victoria a revenit 
gimnastului Aleksandr Maleiev cu 53.79 
puncte. Pe locurile următoare s-au si
tuat norvegienii Tore Lie —■ 53,10 punc
te și A. Pedersen — 50,80 puncte. în
trecerea feminină a fost cîștigată de 
Antonina Koscel, care a totalizat 37.65 
puncte.

SURPRIZĂ LA NOTTINGHAM

In meci amical internațional 
de baschet masculin

I.E.F.S. — MACCABI RAMAT
GAN 77—76 (30—45)

Ieri, sala Constructorul din Capitală 
a găzduit întilnirea amicală internațio
nală de baschet masculin dintre echi
pele I.E.F.S. și Maccabi Ramat Gan 
(Israel). Reeditind evoluția bună din 
partida cu Steaua. Maccabi a avut ma
joritatea timpului inițiativa, conducted 
la un moment dat cu 51—32. Bucu- 
reștenii au o puternică revenire, da
torită tn special lui Cernat (cel mai 
bun jucător de Pe teren) care a înscris 
33 de puncte c>8 în repriza secundă), 
egalează și într-un final foarte dispu
tat obțin victoria cu scorul de 77—76 
(30—45). Au arbitrat foarte bule G 
Chiraieu si C. Neg ui eseu.

SMITH ELIMINAT IN
LONDRA. 16 _ Turneul final pentru 

..Cupa Dewar", care încheie și seria con
cursurilor din circuitul Marelui Premiu 
— F.I.L.T., a continuat la Nottingham cu 
meciurile din optimile de finală la 
simplu bărbați.. O surpriză de mari pro
porții a fost furnizată de tenlsmanul 
neo-zeelandez Ony Parun. care l-a elimi
nat pe favoritul nr. 1 al turneului, a- 
mericanul Stan Smith, într-un meci care 
a durat doar 50 de minute : 6—4. 6—3 ! 
Foarte afectat de înfrângere, Smith a de
clarat imediat după joc : „Mă resimt 
după eforturile făcute In ultimele tur
nee. Mă opresc pentru moment, pentru 
a mă odihni înaintea Turneului campio
nilor, care începe peste zece zile la 
Barcelona...“.

Adversarul Iul Die Năstase în „sfer
turi" va fi jucătorul francez Patrick 
Proisy. Acesta s-a calificat în fața en
glezului D. Lloyd, de care a dispus cu 
7—6, 6—4.

în alte partide ale optimilor, america
nul Tom Gorman a trecut ușor de re
zistența tenismanuîut britanic J. de Men
doza, pe care l-a învins cu 6—3, 6—3. 
Rhodezianui A. Pattison l-a eliminat pe 
cehoslovacul Fr. Pala : 6—1, 4—6, 7—5.

în primele două sferturi de finală la 
simplu feminin s-au înregistrat 
țațele : Margaret Court 
Wendy Gilchrist (Anglia) 
Julie Heldman (S.U.A.) — 
(Anglia) 4—6, 7—6, 7—5.

rezul- 
(Australia) — 

7—5, 6—1 ț 
Sharon Walsh
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