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ȘEDIHTÂ COMITETULUI EXECUTIV AL C.C. AL P.C.R
In ziua de 17 noiembrie 1972 a avut Ioc ședința 

Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., prezidată de 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Partidului Comunist Român.

Comitetul Executiv a examinat propunerile privind 
îmbunătățirea planului de dezvoltare economică și 
socială și proiectul bugetului de stat al Republicii 
Socialiste România pe anul 1973. In urma discuțiilor 
care au avut loc, Comitetul Executiv a aprobat pro
punerile de îmbunătățire a proiectului planului de 
dezvoltare economică și socială, precum și proiectul 
bugetului de stat și a hotărît să le supună spre 
examinare Plenarei Comitetului Central al P.C.R. și 
Comisiilor permanente ale Marii Adunări Naționale.

Comitetul Executiv a discutat, de asemenea, unele 
îmbunătățiri la proiectele Legii cu privire la dezvol
tarea economico-socială planificată a României, Legii

finanțelor și Codului Muncii, rezultate din propune
rile oamenilor muncii în cadrul dezbaterii publice, 
care a avut Ioc după adoptarea proiectelor respective 
de către Conferința Națională a P.C.R. Comitetul Exe
cutiv și-a însușit îmbunătățirile aduse și a stabilit ca 
acestea să fie supuse Plenarei Comitetului Central al 
P.C.R., iar proiectele de legi să fie înaintate spre 
examinare Comisiilor permanente ale Marii Adunări 
Naționale.

Comitetul Executiv a aprobat unele îmbunătățiri 
privind acordarea de credite șî reglementarea plăți
lor pentru aprovizionarea eu materii prime și mate
riale în cooperativele agricole de producție.

în încheierea lucrărilor. Comitetul Executiv al 
C.C. al P.C.R. a examinat și soluționat probleme ale 
activității curente.
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ALE PETROCHIMIȘTILIJR PLOIEȘIEAI
Cine călătorește cu trenul pe 

linia Ploiești — București, mai 
ales noaptea, privește cu o 
deosebită admirație panorama 
mirifică a GRUPULUI INDUS
TRIAL DE PETROCHIMIE, a- 
ceastâ adevărată cetate a in
dustriei chimice românești. Dar 
impresiile se multiplicâ atunci 
cînd pătrunzi in interiorul ei 
și-i cunoști pe oamenii minu
nați care își desfășoară activi
tatea aici, dornici și hotărîți sâ 
dea viață chemării partidului 
pentru ÎNDEPLINIREA CINCI
NALULUI IN PATRU ANI ȘI 
JUMĂTATE.

Rezultatele obținute în pri
mele zece luni ale anului de
monstrează faptul că petrochi- 
miștii ploieșteni își respectă 
cuvîntul dat Este suficient să 
amintim că in această perioadă 
planul producției marfă a fost 
depășit cu peste 68 milioane lei. 
iar la producția marfă vân
dută și încasată, cu 84 milioane 
lei. Colectivul Grupului indus
trial ploieștean Intimpină în a- 
cest fel cea de-a 25-a aniver
sare a Republicii.

Recent, un alt eveniment a 
avut Ioc la Ploiești ! s-a săr
bătorit împlinirea unui deceniu 
de la înființarea Combinatului 
petrochimic din cadrul Grupu
lui industrial de petrochimie 
Ploiești. A fost un bun prilej

din secție, amor al as 
krrease inovații care ai 
c omen ii a-na> In 
iccx» iej. jacătcr 
echipa de fotbal CI 
<div. Ci. la alt 9:
р. tarul erhipeL !*• O*rea 
trează cu decsebt 
operator ricmnst 
de pclâet£ssă tSn 
ai îr.fzisțării Cocsocaa 
tmehimie. Amrttbr. 
menea, pe Coestaatia
с. perattr chimist la 
de polietilenă, component al e- 
chipe: de handbal, "pe Constan
tin Gherghiceanu, handball?" 
operator chimist la stația pi
lot, proaspăt absolvent al sco
lii profesionale. Și ca ei st.-.t 
mulți alții.
Vasile ALBU, cores*, județe^

DUMINICĂ DIMINEAȚA ÎN CAPITALĂ

FINALA CROSULUI „SA INTIMPINĂM
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In întrecere cu seniorii, la Ankara, ; \

AURORA CRIȘU (floretă)
și ION POPA (spadă)

AURORA CRIȘU ION POPA

RALIUL BALCANIC
IN PLINĂ DESFĂȘURARE
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Tinerii reprezentanți ai scrimei 
nocnăoeșt. continuă să se impună 
fci Campxxiateie balcanice care se 
desfășoară, in aceste zile, la An
cora. La succesele repurtate de P. 
Kuki și L Pop in probele de flore
tă — masculin și respectiv, sabie, 
in cea de a doua zi a competiției 
s-au adăugat alte două victorii.

In întrecerea Coretistelor Aurora 
Crișu — „eleva” antrenorului 
L. Glișcă — a confirmat valoarea 
arătată in recent disputata Cupă a 
României și a terminat neînvinsă 
fmala A secundat-o, în mod neaș
teptat. altă trăgătoare din Bucu
rești. Ana Girbea, în timp ce Mag
dalena Bartoș — considerată una 
din principalele favorite — a evo
luat sub nivelul său obișnuit, cla- 
sindu-se pe locul V. Iată configu
rația clasamentului în proba femi
nină de floretă : 1. Aurora Crișu
(România) 5 v — campioană bal
canică ; 2. Ana Girbea (România) 
4 v : 3. Giubrilova (Bulgaria) 3 v ; 
4. Mariana Ostafi (România) 2 v; 
i. Magdalena Bartoș (România) 
1 v : 6. Kreovici (Iugoslavia) 1 v.

Cea de a patra probă — spada 
— a ir.cur.unat cu titlul de cam- 
pton balcanic pe elevul din Bucu
rești Ion Popa antrenor: L * 
tnagrp. De reținut că finala 
tei întreceri care a fost mai 
lorată, mai viu disputată

din cei patru sportivi români — 
C. Manta — a părăsit competiția 
în semifinale. Ceilalți trei scrimeri 
români au reușit, în schimb, să se 
instalaze. cu toții, în fruntea cla
samentului care arată astfel : 
1. Ion Popa (România) 4 v — cam
pion balcanic ; 2. Liviu Angelescu 
(România) 3 v ; 3. Octavian Zida
rii (România) 3 v; 4. Vghenopou- 
Jos (Grecia) 3 v ; 5. Tayla (Turcia) 
2 v ; 6. Hadjidakis (Grecia) 0 v.

După o zi de repaus, campiona
tele balcanice vor continua cu 
probele pe echipe.

MilNE, A 12-a RUNDĂ

DINAMO - STEAUA, 
ETERNUL DERBY" 

AL CAMPIONATULUI,
DOMINĂ ETAPA

77

Hal- 
aces- 
echi- 
decit 

celelalte. a avut o finală dominată 
de tinerii noștri spadasini. A fost, 
s-ar putea spune, și un fel de 
compensație pentru faptul că unuiK pe; tA XXV-a

ASTĂ SEAMĂ. IN SALA DINAMO

IEFS -SPARTACUS ANVERS
IA CUPA CWIIBR

I

• Primele 4 clasate la C.M.

din Olanda își dispută locul I

© La lași se va putea vedea

fete

dimineața vom 
una dintre cele

inaintea C.M. din Iugoslavia

U.R.S.S. — un team redutabil

care este raportul de ‘orțe

la ediția a XIII-a ® Echipa

ale tinerilor șî mai vîrsu- 
sportivi a; 
Ia dispu- 

pcată des- 
buae COC*

ANIVERSARE A REPUBLICII" (Cb

I

Foto : Dragoș NEAGU

in acțiune Ana Deak, ]u:ătoa~e de bază a
LE-F-S.-u.sd, mat ales in acțiunile sub panou. 

Fotot Dragoș NEAGU

zein la cos 
e va 
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Mil iară (m_ A); 
LC -H _F. — Steaua

Imagine de la ediția a 
Xll-a a „Trofeului Carpați" 
desfășurată la Cluj. Echipa 
României în atac, în partida 
cu Iugoslavia.

pocowa
feeric, la mrga' r 
Arde de rigoare.

Duminică 
putea asista la 
mai mari competiții de cros 
organizată în ultimii ani In Ca
pitala țării. Primii 50 de spor
tivi clasați în fazele pe sector 
ale crosului „Să intimpinăm a 
XXV-a aniversare a Republicii” 
își vor da întîlnire pe str. Ma
ior Coravu (din imediata apro
piere a stadionului „23 August”) 
pentru a-și disputa intiietatea 
în faza pe municipiu a acestei 
gradioase întreceri.

Pentru reușita alergărilor la 
care se scontează să ia startul 
cîteva mii de tineri și tinere 
din Capitală, Consiliul Muni
cipal pentru educație fizică și 
sport — București, Consiliul 
Municipal al organizației pio
nierilor, Consiliul Municipal al 
U.T.C., Inspectoratul școlar al 
municipiului București și Con
siliul municipal al sindicatelor 
au întocmit un plan comun de 
acțiune, astfel ca întrecerile e-

levilor, 
nicilor salariați și 
Capitalei, angrenați 
tele crosului, să se 
fisura In cele mai 
diții.

Alergările vor începe la orele 
9 și vor avea loc pe categxil 
de vârstă dună cum ~—---i ;

11—13 ani — fete — 
băieți — 600 m :

14—15 ani — fete 690 
leți — 890 m :

17—19 ani - 
băieți 1 000 m ;

19—3a ani — fete 899 m. bă
ieți 1500 m.

Vor lua startul și sportiva si 
sportivele din cluburile socr
ii', e bucurester.e. La această 
tegorie. fetele vor parc 
1 W8 m, iar băieții 1 iX 
Sosirile, atât la fete rit s 
băieți vor avea Joe pe stadio
nul J23 Aug'JsT* in pauzele ce
lor două roeriuri ce fotbal or
ganizate aici in cnoiaj.

„TROFEUL CARPAȚI
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O ÎNTRECERE

IA BASCHEf EEMIAIA
od

DIVIZIEI A
DE FOTBAL

Campionatul primei divizii a fot
balului nostru programează mîine, 
a 12-a etapă a sa. Dominată de tra
diționalul derby. Dinamo — Steaua, 
etapa prezintă o serie de meciuri 
de un deosebit interes, mai cu sea
mă cele în care fruntașele clasa
mentului (Jiul, Steagul roșu, Petro- 
?.il) se deplasează sau joacă între 
ele cum e cazul citatului derby de 
la București.

Citiți în pagina a III-a o comple
tă prezentare a celor șapte jocuri 
(partida S.C. Bacău — C.F.R. Cluj 
este amînatâ).

CLASAMENTUL
3 
2 
3 
3
3
4
2 
2
3 
1
4 
3
1 
1
3
2

STEAUA
Jiul 
St. roșu 
Dinamo 
Petrolul
Uni*. Craiova 
C.F.R. Cluj 

8. S. C. Bacău
U. T. A. 
Farul 
Rapid 
F. C. Argeș 
A. S. Armata 
„U" Cluj
C.S.M. Reșița 
Sp. stud.

11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11

6
6
5
5
5
4
5
5
4
5
3
3
4
4
2
2

2
3
3
3
3
3
4
4
4
5
4
5
6
6
6
7

22— 9 
18—16 
15— 5 
15—11
8— 8 

19—16 
11—10
14— 14
15— 14
7— 11
8— 7

17— 15
18— 21 
11—22
9— 17 

11—22

15 
14 *
13
13
13
12
12
12
11
11
19

9
9
9
7
6

A ELITEI HANDBALULUI MONDIAL FEMININ

A XIII-a ediție a „Trofeului Carpați“ — ce va fi găzduită de Sala 
sporturilor din Iași între 21 și 26 noiembrie — este, fără îndoială, cea 
mai importantă întrecere mondială a handbalului feminin în acest sezon. 
Prezența la competiție a primelor 4 clasate la ultima ediție (decembrie 
1971, Olanda) a campionatelor lumii și a reprezentativei Uniunii Sovietice 
— gata oricînd, datorită valorii și omogenității sale, să detroneze una flin 
premiantele la C.M. — constituie garanția unei întreceri de înalt nivel. 
Concentrarea de forțe este in favoarea spectacolului. în fiecare zi — din 
cele 5 de întrecere — vor avea loc cite două... dcrbyuri. Este clar că me
ciurile Uniunea Sovietică — R.D. Germană, Iugoslavia — România, Un
garia — R.D. Germană România — Uniunea Sovietică, de pildă, pot fi 
oricind finale de campionat mondial. Grație acestor atu-uri, „TROFEUL 
CARPAȚI" devine un regal sportiv, urmărit cu maximă atenție și în
cordare de toți specialiștii acestei discipline.

la a 
de a 
ma

de a

Prestigioasa competiție organiza
tă anual de F.R.H. are — 
XIII-a ediție — și misiunea 
scoate în evidență, cu un an 
intea turneului final al celei
IV-a ediții a CM. (Iugoslavia, de
cembrie 1973), care este raportul 
de forțe în eșalonul superior al 
handbalului feminin mondial. Iată 
de ce vom fi interesați să urmă
rim evoluția echipei reprezentative 
a României în fiecare dintre evo
luțiile sale, să-i comparăm valoa
rea cu aceea a oaspetelor, să-i a-

preciem capacitatea 
de a se mobJiza 
cheie, să-i ghicim intențiile tactice 
pe care-și va baza pregătirea pen
tru viitoarea ediție a „mondiale
lor".

Fără îndoială, cunoaștem — îna
inte de a se da startul — situația 
în care se află lotul pregătit de an

de luptă, forța 
in momentele

Hristache NAUM

(Continuare in pag. a 4-a, i

MODIFICAREA
OREI DE ÎNCEPERE

I R S : Mat
es (4>. Van 
fl (5), Sims 
ander Hey- 
>. Kerseebe-
. ivaev en fl 9l

A CUPLAJULUI
DE MIINE

In programul jocurilor de dumi
nică din Capitală au survenit unele 
modificări privind orele de înce
pere. Astfel. întîlnirea din deschi
dere Sportul studențesc — Rapid, 
va începe la ora 14,30 (și nu la 
12,15 cum se anunțase inițial), iar 
meciul Dinamo — Steaua va avea, 
loc în continuare de la ora 16,30.

• O nouă stea a campionatului sovietic • Surprize în întrecerile din

Cehoslovacia • Hocheiștii din R.P. Chineză își confirmă progresul

• Pastorul canadian Bauer — antrenorul selecționatei Austriei

- -■ ‘ "A de turneul selecționatei de lucitori
profesioniști canadieni, care sub numele de .Canada Team” a evoluat la 
Stocii holm, Moscova și Praga. disputele din acest rapid și bărbătesc joc 
sportiv cate este hocheiul continuă — poate, mai intens ca în alți ani — 
să stirnească curiozitatea și interesul amatorului de sport european. In 
n. . te țăr; campionatele sînt In plină desfășurare, primele jocuri inter
naționale s-au consumat, tradiționalele confruntări mondiale și europene 
bat .a ușă, pe scurt este, fără îndoială, „ora hocheiului'.

Nu ne îndoim că amatorul de 
nc jtăți așteaptă cu nerăbdare vesti 
din lumea cro-ei ș, a pucului. Ce 
s-a în'implat mai deosebit pină a- 
cum ? Cum a inceput sezonul in-

ternațional ? Ce lucruri au captat 
atenția comentatorilor din Europa 
în ultimul tirnp ? Să cernere din 
noianul de informații pe cele care, 
în mod sigur, vor interesa și opi-

nia publică sportivă din țara noas
tră, acordînd întîietate, cum este 
și normal, campionatelor naționale, 
adică acelor întreceri de regulari
tate care, în ultimă instanță, sînt 
expresia cea mai certă a valorii 
unui sport în țara respectivă.

★
Disputa pentru titlu din Uniunea 

Sovietică, una dintre cele mai du-

A. CALIN

iGoutiuuare tri pag. a 4 ai
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CONCURSUL DE TOAMNA

CAMPIONAT NATIONAL FEMININ AL JUNIORILOR LA GRECO-ROMANE PROGRAM GENEROS DE BOX
10 echipe 

prezentînd 
(București, ( 
re$ și Oradea) _ i____
azi meciurile ediției a XXIV-ă a 
campionatului național ce se va în
cheia la 27 mai 1973. Evenimentul, 
Așteptat cu justificat interes de 
componentele echipelor participan
te și de iubitorii acestui joc sportiv, 
va prilejui evoluția, în dispute pe 
care le dorim cît mai aprige, a 
formațiilor ce au în alcătuire cele 
mai bune baschetbaliste ale țării. 
Deci, un nimerit prilej de a c 
stata în ce măsură antrenorii și 
jucătoarele aplică princip: le bas
chetului modem în care pregătire 
fizică, cea tehnică și cea tactică sînt 
armonios împletite, în scopul rea
lizării unor acțiuni c:‘ mc: ie

! de baschet feminin, re- 
cinci orașe, ale țării 

Cluj, Timișoara, Tg. Mu- 
încep să-și dispute

culoase. rapide si precise. De altfel, 
prin intermediul transmisiilor T.V. 
făcute în cursul campionatului eu
ropean din Bulgaria (unde Româ
nia a obținut un onorabil loc 5), 
s-a putut vedea, la cele mai valo- 
fnase reprezentative ale continen
tului. cum este practicat adevăra
tul baschet modem si nntem con
vinși că antrenorii noștri di vizi o- 
nari și-au însușit inTâțâminîds cu
venite.

Prin această prismă, așteptăm 
din -partea team-ur: cr frxntase ale 
Românri întreceri via <li-«puțate. 
spectaculoase. dorim să vedem că

tre Voința Tg. Mureș șl Voința 
București, ambele promovate in 
prima divizie a țârii în primăvara 
acestrf an.- Celelalte meciuri sînt: 
Ripjd — GBestruc’orul București, 
Crișui. (jțraăea — Poiițehnica Bucu - 
rești ș: Sănătatea Sa’u Mare — 
Universitatea Cluj tnfflnirea IEFS 
— Universitatea Timisoara a fost 
aminată pentru 30 noiembrie.

♦
în etapa a VI-a a camp: ona 

onal masculin, azi și rmint
partidele : Academia Militară — 

S. Steaua — ICHF. Politehnica 
î — V”. v-eratatea Timișoara și 
3l — Rapid. Jocul Hinamn — 
tedaaca Buccread ce dispută 
L ar ce? dintre Vci-jța Bo—u- 
: » VM i*es atatea Cuj in ziua

CRAIOVA. 17 (prin telefon, de la 
trimisul nostru). Vineri 
In sala sporturilor din 
au început întrecerile 
republican de 
lor de la

Compet 
constituie

dimineață, 
localitate 

corfcursului 
al juniori-

la Craiova 
reeditare a

C” Astăzi, încep'nd de la ora 17.

campionatelor naționale individuale 
de juniori mici si mari, desfășurate 
în primăvară. Pe cele trei salte'e 
de concurs și-au dat întîlnire 291 
de tineri (148 juniori mici și 143 
juniori mari). Mulți dintre ei com
ponent! ai loturilor republicane de 
tineret și juniori, iar alții creditați 
cu unele rezultate valoroase în com
petițiile internaționale.

Trebuie să vă spunem 
ceput că întrecerile sînt 
lease, iar tinerii luptători 
mul 
sist« 
Clâl

_23 AmbT'

ROMÂNIA - BULGARIA

REPREZENTANTELE CF.I.OR 10 DIVIZIONARE A
RAPID BUCUREȘTI

deasă a tinerilor pugiliști în cău
tarea consacrării.

Am concentrat In aliniatul pre
cedent două idei foarte impor
tante pentru progresul boxului 
nostru. Ne bucură faptul că, fără 
un Îndemn expres, numeroase co
misii locale de box depun eforturi 
pentru a ține vie flacăra pugilis- 
mului în regiunile lor. Ne bucu
răm cînd a-uzim că se țin me
ciuri internaționale de box la Ol
tenița sau la Reșița. Ne-ar bucura 
și mai mult dacă am afla că la 
asemenea manifestații pe plan ju
dețean ar fi delegați să participe 
specialiști ai federației, oameni 
competent:, a căror prezență _ la 
fața locului ar putea da un im
puls activității pugilistice locale, 
fără a mai pune la socoteală în
drumările

Comisia 
București 
meniu, de 
trebui să

S-ar putea ca snobii spectacole
lor pugilistice — cărora nu le im
pune decît o gală avînd clrept 
„cap de afiș" un derby Cuțov— 
Dobrescu, dacă nu chiar o reu
niune la Madison Square Garden 
— s-ar putea, deci, ca aceștia să 
strfmbe din nas auzind de o com
petiție care poartă titulatura 
„Centura Păltiniș". S-ar putea ca 
acelorași iubitori „de departe" ai 
boxului să li se pară caraghioasă 
denumirea „Mănușa Deltei" și s-o 
disprețuiască.

Deși nu dăm doi bani pe ase
menea păreri, sîntem nevolți să 
subliniem că tot mai desele reu
niuni organizate în țară — și de 
care aflăm cu plăcere — merită 
stima noastră și nu ironia.

Sintem lntr-un sezon extrem de 
propice galelor pugilistice. Pe mă
sură ce sporturile practicate în 
aer liber încep să se pregătească 
de hibernare, amatorii de sport 
vor fi tot mai tentați să frecven
teze manifestațiile de sală. In. a- 
cest context, orice inițiativă pe 
plan pugilistic nu poate fi salutată 
decît cu bucurie.

Boxul românesc are nevoie, 
general. de o rețea întinsă

de la in
spect acu- 
tnanifestâ 

j dorință de afirmare. Am a- 
la meciuri interesante (în spe- 

!a categoriile mici), presărate
cu mui e faze frumoase de luptă și 
cu râstumâri surprinzătoare de si
tuați'. Astfel, am remarcat întfîni- 
rea d;-.tre C- Alexandru (Constanța) 
— locul I Ia turneul internațional 
IbMkeiHt recent la Belgrad — și 
M. Preda (Bacău), ciștigat In final 
de constărțean. dvoă o serie de ac- 
t;jr framoaBe. Un alt mec; care 
a atras atentta asistenței a fost 
cel «fir *rț F. Gvongosy (Steaua) și 
M. Nen<a (Constanta). După ce în 
primeie mmute Neagu a fost con
dus cu 3—0 el a refăcut neașteptat 

<*r ~’nd o merfta'ă eic- 
tosre la ptncîe S: asemenea exem
ple aoi mai nvtra cita.

La bona desfășurare a întreceri- 
lor șf-ep ad-js contribuția și arbi
trii X. Bariu (Brascwl M Stru’o- 
tnci fGKsțfL C. B'usorii (Craioraj 
Șt §t. Stane- tBueuresăl
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DOUA REUȘITE
CONCURSURI LA MEDIAȘ

AUTOMOBILISM f

»• K. âa 
chlMX

POLITEHNICA BUCUREȘTI
ANTRENOR:
LOTUL: E

— căpitanul e 
cu (1,77—30), .
26), Gabriela Ci
Demetrescu (1.80—28'-. 
nescu (1,78—21), Cr '
18), VIORICA BOCA (I.8O—XI 
dica Capotă (1.77—19), Maria Gre- 
ciuc (1,70—24), Iudith Orban 
GEORGETA PREDESCU 
TAMARA AMOFTIOA’EI CAMPIONATELE MUNICIPIULUI BUCUREȘTI

sf Ari-iter tu; s fiind retrase)! 
ralffirat : Se. sp. nr. 2 — an- 

Cesa Pttiril si I.S.P.E. — in- 
sr sportfir Rada Popescu.

Florin SANDU 
Aarel PĂPĂDIE

ANTRENOR : Sigiin 
LOTUL, : 

căpitanul echipei. 
(1.-80—32), Gabriela 
Doina Prizam 
Basarabia (1.72— 
20), Elena Nicol; 
Bbhm (1,70—28) 
(1.72—22). Do—, 
LISABETH PAT 
TERINA PAJTEK

U*J

în 
=_____t _ de
—-'fe-tații care să țină vie în 
-oblic pasiunea pentru acest 
sport, precum are nevoie ■ de o 
mare varietate de competiții, toc
mi: în acest moment (dificil) al 
■ - de generații, cînd sin
gura modalitate de promovare a 
r.a-.lor valori este chiar vînturarea

de ordin tehnic.
de box a municipiului

— fruntașă. în acest do- 
mai multă vreme — ar 

____  __ facă un efort suplimen
tar pe linie propagandistică, spo
rind atracțiozitatea galelor sale 
(chiar de cartier) cu sprijinul ma
rilor cluburi din Capitală, c3rȘ 
și-ar putea trece, cu mai multă 
generozitate, elevii pe afișele uhor 
asemenea reuniuni, folosul fiind 
reciproc : publicul de pretutindeni 
vrea să-i vadă din cînd în cînd pe 
boxerii cunoscuțl, iar aceștia nu 
au de ce se feri de ieșiri publice 
mai dese.

Victor BANC1ULESCU

I.EFS.
ANTRENOR : Ioan Nico
LOTUE : Angelica Tita 

căpitanul echipei, Doina 
(1,60—21),' Anâ Popov (1,82— 
na Deak (1,79—22), Cornelia 
<1,81—22), Stefania Giurea (l^S—2 
Clara Szabo (1,78—22). Vieri-a E-. ai 
(1,76—20), Eugenia Sale 
Ecaterina Vigh-Pantea il 
LA PETREA (1,80— l- 
NANU (1,75—19). VALENTIN 
GETARU (1,76-20).
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Echipa reprezentativă de 

se află în fața unul sezer foer» 
bogat. Zilele trecute ne-a vîziist la 
redacție Ștefan lonesca, fostul in
ternational, actualmente antrer.<r_: 
principal al lotului de junion. El 
ne-a furnizat crteva amăBXRle pr- 
vind activitatea din această iarti 
a echipei pe care o conduce fan- 
preună cu Ștefan Pelex Virg I 
Cri han.

— Care este primul phieefir al 
sezonului ?

—- Miercuri plecăm în U R_ScS„ 
la Cerepoveț, unde intre 28 » ÎS 
noiembrie vom participa ia 
neul Prietenia" — este a doua pre
zență a noastră ia acest turneu — 
alături de reprezentativele ce : -- 
miori ale Uniunii Sovietice. Ce
hoslovaciei, R.D. Germane. Pol n:ei 
Ungariei, Bulgariei șj a oraș 
Cerepoveț. Vom juca în grupă 
echipele U.R.S.S., Polod::: s.
gariei. In funcție de rez-uita- t 
grupe se vor disputa meciuri 
pentru stabilirea clasamentefi
nal.

— Cum vi se pare echipa in com
parație cu cea de acum un an. 
doi?

— Cred că, în ansamblu, kxul 
actual este mai valoros. Mi se pare 
și mai omogen, cei 22 de c :-r» 
nenți ai săi fiind de forțe apvapMa. 
(Din acest motiv, pînă ia această 
oră, încă nu m-am putut fixa asu
pra liniei a treia. Nu poc -

Bette eta* m.
Gfc Btsflsn tfs 1

ta-» —•*- »
r«rt:j

Ltx v:«Z>
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RÎNDURI DIX SCRISORILE DV
• „Se apropie, d-joâ cum zm 

citit in ziarul dv., un eveaMkeM 
important pentru rug'■■ - — t-

cu 11 pi I If M Mi W
rog să-mi s—ir.ev

nesc i meciul 
Franței. Vă 
dacă sportivii 
meciurilor pe

au învins vreodată pe cei fran- 
cezi ?“ (PETRE HRITCU. Boto
șani). Da. în 1960 cu 11—5, in 1963 
cu 3—0, iar in 1969 cu 15—14. S-au 
mai consemnat pe foile de arbi
traj și două rezultate egale : 5—5 
(1962) și 6—6 (1964).

• ,»-’ . ' ' * . ' petiție- de șah oficială, un 
pionat, pentru a-mi încerca 
terile cu alți șahiști. Ce t 
să fac. în această situație ? Este 
nevoie să fiu legitimat undeva 
sau este de ajurts să mâ înscriu în 

mpionat?" (ȘTEFAN VASILE 
- irești). Pentru a putea parti-

■ : la o competiție oficială, un
i —r onat, este nevoie — neapă- 

*• — să fiți membru legitimat al 
dub sau asociații sportive.

• ~ - ce a ajutat Federația de
rtul maramureșean în 
i socialiste ? întreb, 
e pe aceste meleaguri 

: ‘ tori de fotbal talen- 
; ajuns în echipe de 

chiar în lotul na- 
’sfîr. ca să enumăr 

frații Zavoda,

,Ăș dori să particip la o com- 
cam- 

pu- 
trebuie

Mar».

T. U.»5AH

Azi. la Cîmpulung Muscel, Con
stanța. Reșița, Craiova, Iași, Bra
șov. Baia Mare și Oradea vor avea 
loc ultimele întîlniri din cadrul 
celor patru serii ale „Cupei F.R. 
Box". în ciuda faptului că nici 
unul dintre rezultate nu mai poate 
schimba liderii celor patru clasa
mente ale seriilor, meciurile sînt 
așteptate cu interes, mai ales pe 
pian local. Iată echipele care vor 
lupta în această ultimă etană : 
Muscelul Cîmpulung — A.S.A, Ba
cău ; selecționata Portul Constanța 
-ț Medgidia — selecționata Metalul 
București -ț- Rapid ; selecționata

Caraș Severin — U.M. Timișoara ; 
Electroputere Craiova — Construc
torul Galați ; Nicolina Iași — se
lecționata Brăila ; Dinamo Brașov 
— Farul Constanța; selecționata 
Baia Mare + Satu Mare — selec
ționata Cluj: Crișul Oradea — 
Motorul Arad.

Iată și cele patru formații care 
dețin de pe acum șefia în grupe și 
care își vor .disputa, în turneul fi
nal, trofeul Federației Române de 
Box : Muscelul Cîmpulung Mus
cel, Constructorul Galați, Farul 
Constanța și selecționata Cluj,

DUPĂ PRIMUL TUR ÎN DISPUTELE JUNIORILOR
Breaza 8 p. 4. Șc. sp. Ploiești 7 p, 5. Pe
trolul Ploiești 6 p, 6. Șc. sp. 2 Brașov 
3 seria A m-a : șc. sp. 2 Buc. : 3—0 
cu Șc. sp. Brăila. 3—0 cu Șc. sp. Tuk-ea. 
3—1 cu Lit. Energ. Constanța, 3—0 cu 
Șc. sp. Hm. Sărat. 3—2 cu Șc. sp. Con
stanța ; Șc. sp. Constanța : 3—2 cu Șc. 
sp. Rm. Sărat. 3—0 cu Lie. Ind. Energ. 
Constanța. 3—1 cu Șc. sp. Brăila, 3 2 
cu Șc. sp. Tulcea ; 14c. Ind. Energ. Con
stanța : 3—0 cu Șc. sp. Tulcea, 3—1 cu 
șc. SD. Brăila. 3—0 cu Șc- sp. Rm. Sărat: 
Șc. sp. Brăila : 3—9 cu Șc. sp. Rm. Să
rat, 3—1 cu Șc. sp. Tulcea: Șc. sp. Hm. 
Sărat: 3—1 cu Șc. sp- Tulcea. CLASA
MENT : L Șt. sp. 1 Buc. 10 p, 2. Șc. sp. 
Constanța 9 p. 3. Lie. Ind. Er.erg. Cm— 
seanța I p. I Șc sp. Brăila 7 P. S. Șc. 
sp- Rm Săra- • p. ». Șc. sp- Tulcea S P-

SERIA A IV-a : Șc- sp. 1 Bac. : 3—1
cu Vaista Grurgîu. »—• eu Sc. sp. 3 buc- 
3—4 eu Virw-u Buc.. 3—• cu tic. M. Ba
sarab Bac- »—♦ eu Dsaamo Buc. : Vir»- 
ral Bac.: 3—« eu Lie. M. Basarab Buc. î—X 

eu Dinamo Eu t
DinanM Bac. : 
3—0 cu Lie. M- 
Vointa Giurgiu: 
Lie. M. Basarab 

—. ____„ J : Voința
Giurgiu : 3_ 1 cu Lie. M. Basarab Ruc.
CLASAMENT : 1. Șc. sp. 1 BUC. 10 p., 2. 
Viitorul Buc. 9 p. 3. Dinamo Buc. 8 o. 
4. Șc sp. 3 Buc. 7 p.. 5. Voința Giurgiu 
6 r>. 6. Lie. M. Basarab Buc., 5 p.

SERIA A V-a : Lie. P.S.E.F. Rm. VSt- 
eea: 3—1 cu Gr. Șc. Coop. Rm. Vîlcea,

cu Votnta Glurpu. 3—î
5—2 cu Sc. Sb. » Buc.:
3— 2 cu Șc. sp. 3 Buc-, 
Basarab Buc.. 3—4 cu
Șc. sp. 3. Buc.: 3—0 cu 
Buc.. 3—1 cu Voința Giurgiu;

PARTIDA PENICILINA IAȘI - 1 

DIN ETAPA
fiecare sâptămînă, prima 

parte a campionatelor naționale de 
volei ae apropie de sfîrșit. Dumini
că se desfășoară etapa a VIII-a

Dacă la masculin disputa pentru 
primul k>c în această toamnă a 
fost încheiată. în întrecerea fetelor, 
ea ra C lămurită abia duminică 
la las:, unde Penicilina va primi 
replica echipei Rapid. Confruntarea 
dintre cele două team-uri trebuie 
privită sub două aspecte : 1. ea va 
desemna pe cea mai bună forma- 
:e a turului, ambele echipe fiind 
rinporele care nu au pierdut nici 
un meci pînă acum și nici în ur
mătoarele înfîlnîrl neexistînd posi
bilitatea ca ele să părăsească tere
nul învinse ; 2. atît echipa lui W. 
Roibescu. cît și cea a lui D. Plo
con, se pregătesc pentru primele

RAPID
A Villa

cupelor" și, res-partide ale .,Cupei 
pectiv, ale C.C.E.

Tot la fete mai 
următoarele partide : 
C.S.M. Sibiu, 
Universitatea București — Univer
sitatea Timișoara, „U“ Cluj — 
Constructorul, Ceahlăul P. Neamț
— I.E.F.S.

La masculin, jocuri interesante : 
Rapid — Viitorul Bacău, „U" Cluj
— Progresul, Voința Arad — Electra 
și Tractorul Brașov — Politehnica 
Galați.

Tot duminică reîncep întrecerea 
și echipele de divizia B.

sîiit programate
Medicina — 

Dinamo — Farul,

3—0 cu Lie. Frații Buzești Craiova. 3—0 
cu Lie. D. Golescu, Cîmpuiunș Muscel. 
3—0 cu Rapid Buc., Lie. Frații Buzești 
Craiova : 3—2 cu Șc. sp. Craiova. 3—0 
cu Rapid Buc.. 3—0 eu Gr. Șc. coop.. 
3—0 cu Lie. D. Golescu: Șc. sp. Craiova: 
3_2 cu Lie. P.S.E.F. Rm. Vîlcea, 3—1 <-U 
Lie. D. Golescu. 3—0 cu Rapid; Gr. Se. 
Coop. Rm. Vîlcea : 3—0 cu Lie. D. Qo- 
lescu, 3—0 cu Rapid, 3—2 cu șc. ro. 
Craiova ; Rapid Buc. : 3—1 cu Lie. D. 
Golescu. CLASAMENT : 1. Lie. P.S.EnE. 
Rm. Vîlcea 9 P, 2. Lie. Frații Buzdsti 
Craiova 9 p, 3. Șc. sp. Craiova 8 p. 4. 
Gr Șc. Coop. Rm. Vîlcea 8 p, 5. Rapid 
Buc. 6 p. 6. Lie. D. Golescu Ctmpulima 
Muscel 5 p

SERIA A Vl-a : Șc. sp. Caransebeș : 
3—0 cu Sc. sp. Drobeta Tr. Severin. 3—1 
cu Uc. Otelu Roșu, 3—2 cu Voința Og- 
dea. 3_ 0 cu Lîc. Buziaș. 3—1 cu C.F R.
Timisoara : C.F.R. Timișoara : 3—0 cu 
Voința Oradea. 3—0 cu Lie. Buziaș. 3—0 
cu Lie. Otelu Roșu. 3—0 cu Șc. sp. Dro
beta Tr. Severin: Lie. Oțelu Roșu: 3—1 
cu Lie. Buziaș. 3—2 cu Voința Oradea. 
3—t cu Sc. sp. Dro'oeta Tr. Severin: 
V oința Oradea : 3—2 cu Șc. sp. Drobeta 
Tr. Severin. 3_ 2 cu Lie. Buziaș: Lie-
Buziaș: 3—1 cu Șc. sp. Drobeta Tr. Șe- 
verin. CLASAMENT: 1. Șc. sp. Caransebeș 
10 p, 2. C.F.R. Timișoara 9 n. 3. Uc. 
Oțelu Roșu 8 p, 4. Voința Oradea 7 p. s. 
Lie. Buziaș 6 p, 6. Șc. sp. Drobeta Tr. 
Severin 5 p.

SERIA A VII-a : Șc. sp. Sibiu ; 3—0
cu Lie. Agricol Sibiu, 3—0 cu Lie. Blau 
3—0 cu Lie. Gherla. 3—0 cu Șc. sp. T2. 
Mureș, 3—1 cu Șc. sp. 1 Brașov; Șc. so. 
Tg. Mureș: 3—1 cu Lie. Blaj, 3—1 cu Se. 
sp. 1 Brașov. 3—0 eu IAC. Agricol Sibiu. 
3—1 cu Lie. Gherla; Lie. Gherla : r—o 
cu Șc. sp. 1 Brașov, 3—0 cu Lie; Agricol 
Sibiu; Șc. sp. " 
Blaj, 3—1 cu 
Blaj: 3—1 cu 
Agricol Sibiu.
Sibiu 10 p, 2 
Lie. Gherla 7 _
5. Lie. Blaj 7 p, 6. Lie. Agricol Sibiu 
5 p.

SERIA A VHI-a : Expl. Bala Mare : 
3—2 cu Șc. sp. Oradea. 3—2 cu Șc. Sp. 
Dej, 3—0 cu Lie. Ind. Energ. Cluj. 3—1 
cu Lie. N. Bălcescu Cluj, 3—1 cu Olim
pia Satu Mare : Olimpia Satu Mare : 
3—0 cu Șc. sp. Dej, 3—1 cu Șc. sp. Ora
dea, 3—0 eu Lie. Ind. Energ. Cluj; Șc. 
sp. Dej : 3—1 eu Lie. N. Bălcescu Cluj. 
3—2 cu Șc. sp. Oradea. 3—0 cu Lie. Ind. 
Energ. Cluj; Uc. N. BSleescu Cluj: 3—2 
cu Lîc. Ind. Energ. Cluj, 3—0 cu Olim
pia Satu Mare. 3—2 cu Șc. sp. Oradea: 
Șc. sp. Oradea : 3—0 cu Lie. Ind. Encrp 
Cluj. CLASAMENT : 1. Explorări Bs'a 
Măre 19 p, 2. Olimpia Satu Mare 8 (j. 
3. Șc. Sp. Dej 8 p, 4. Lie. N. Bălcescu 
Cluj 8 p. 5. Șc. sp. Oradea 6 p. 6. Die. 
Ind. Energ. Cluj 5 p.

1 Brașov : 3—0 cu
Lie. Agricol Sibiu:
Lie. Gherla. 3—1 cu 14c. 
CLASAMENT : 1. Șc. SD. 
Șc. sp. Tg. Mureș 9 d. 3. 
p, 4. Șc; sp. 1 Brașov 1 p,

DE CE NU JOACĂ CRISTIAN ION?

Etc. 
iJc.

<M»re. Deeno- 
d *oorttri si 

i ? As vrea «ă 
nentra a mă 
jnW. rCHEOR- 

HE LĂZĂRE<^~U. arase] Pe-r- al. 
a ae raiaiw» aici de caaawia. 

t-ie și aici <*» viteza dx. ia vor
bire. încercați. Xiali că h ta 
_riarol _*>orlnr. ceai »-țî Scot 

ci la Radio.
loca’ul Ca<ei 

ului Beresti. Gîa 
•vnt ioe o reo- 

ă internațională la 
i=tat peste 700 Iubitori 
i cu măr.usi din acest 

(Prof C. DATCV. Berest:) 
Știm că intilnirea resanță dintre 
echipele Constructorul ICMSG 
Galați ai Wi<mw4 Gera (in prima 
întîlnire riștigaseră gălăteni: cu 
17—5) s-a desfășurat la Beresti și 
a fo-t câștigată tot de boxerii de 
la Constructorul cu 14—C. Din
lipsă de spațiu, n-am transmis a- 
ceastă știre la timuul cuvenit. O 
facem acum cu plăcerea de a men
ționa dragostea pentru pugilat a 
celor din Berești.

a „Propun televiziunii să pro
grameze — în reluare — meciuri 
de tenis, bune, clștigate de llie 
Năstase peste hotare. De aseme
nea să scrieți despre lipsa acută 
a materialelor
proape 
gostea 
sport, 
ptindă 
TRU
V-am

de tenis din a- 
toate orașele țării. La dra- 
tineretului față de acest 
comerțul trebuie să râs- 
asa cum trebuie". (DUM1- 
GEORGESCU, Cimnina). 

reprodus doleanța privind 
televiziunea. în ceea ce 
vește, vă promitem un 
mai amplu referitor la aprovizio
narea cu articole sportive pentru 
tenis, a magazinelor de speciali
tate din țara noastră.

ne pri- 
material

Rubrică redactată de
Modesto FERRARINI

MEDIAȘ (prin telefon). Compe- 
•..țiiie automobilistice desfășurate 
recent în localitate. în organizarea 
A.C.R. — cercul automobilistic 
Mediaș și a Fabricii „Emailul 
roșu", au reînnoit o veche și fru
moasă tradiție sportivă.

La aceste reușite manifestări ale 
sportului cu motor au luat parte 
54 de concurenți din județele Ca- 
raș-Severin, Mureș, Maramureș, 
Cluj, Bihor, Olt, Vîlcea, Brașov. 
Hunedoara, Iași, Sibiu și Bucu
rești. Sportivilor români li s-a ală
turat și un concurent din 
Luciano Inocenți. în prima zi 
concurs, automobiliștii au partici
pat la o probă de viteză în coastă, 
pe serpentinele dealului Hula 
(traseu în lungime de 3 600 m). La 
volanul unui puternic Alfa Romeo, 
Luciano Inocenți a repurtat o bine
meritată victorie, cu timpul de 
2:22,3. A doua zi, organizatorii au 
programat o cursă de viteză pe 
circuit în urma unei dispute deo
sebit de interesantă, clujeanul 
Laurențiu Borbeli a învins, reali- 
zînd pe cei 8 700 m ai traseului tim
pul pe 5:43,4. în urma lui s-a cla-

Italia,
de

defensivă, de loc de neglijai, a 
unul asemenea sistem de joc, în 
care regruparea promptă a jucăto
rilor celor mai apropiați de faza 
critică ne va da nu numai efectele 
imediate de apărare, ci. așa cum 
arătam, și multiple perspective de 
contraatac.

Evident, problema ce se impune 
în imediată ordine de idei este a- 
ceea a mijloacelor prin care se pot 
realiza aceste sarcini. în primul 
rind, printr-o intensă și sistema-

sat Vasile Szabo de la A.S.A. 
București, cu timpul de 6:06,3.

pe clase și ca- 
celor două 

Kurt

Iată învingătorii, 
tegorii, la încheierea 
zile de întreceri: 600 cmc : 
Schuster (E.R.O. — Mediaș) ; 850 
cmc : Florin Bejan (Caraș-Seve- 
rin); 1100 cmc : Dan Bonjug 
(A.S.A. Buc.) ; 1 300 cmc : Dan
Bonjug : peste 1300 cmc : Al. Po
pescu (Sibiu) ; pînă la 1100 cmc, 
mașini speciale : Laurențiu Mol
dovan (Cluj), peste 1100 cmc, ma
șini speciale : Laurențiu Borbeli 
(Cluj).

Z. RAȘNOVEANU, coresp.

. tîeă circulație a jucătorilor fără 
balon, cunoscută de altfel de jucă
tori: noștri, mereu către locul de 
jucare a balonului și mereu în ur
ma Iui, spre a putea astfel parti
cipa. în orice clipă, la sprijinirea 
atacului, la intervenții salutare în 
apărare, la disputarea și recîștiga- 
rea balonului sau la declanșarea 
contraatacului. Apoi, alternanța și 
ritmicitatea aglomerărilor și dez- 
aglomerărilor, a jocului de contact 
cu cei deschis, yor trebui realizate 
permanent după necesitățile mo
mentului partidei cu preferință 
evidentă pentru pătrunderi cît mai 
perpendiculare pe ținta adversă, 
și cît mai imediat dincolo de li
nia de avantaj ! In sfîrșit, perma
nenta încadrare a virfului de atac 
și de apărare pe ambele părți 
va asigura posibilități largi 
combinări multiple în ofensivă 
întoarceri ale atacului de pe

S-au consumat șapte etape din 
campionatul național masculin și 
numele lui Cristian Ion nu a apă
rut încă pe foile de arbitraj. Ce 
se întîmplă cu acest talentat jucă
tor ? Iată întrebarea pe care ne-au 
pus-o numeroși iubitori ai voleiu
lui. Cristian Ion — component al 
echipei naționale (ridicător) și par
ticipant la J.O. de la Miinchen — 
a evoluat în campionatul trecut la 
Rapid, iar la începutul actualei

ediții a cerut dezlegarea pentru 
clubul Steaua, pe care insă, -nu a 
primit-o pînă în prezent. Dacă cele 
două cluburi nu vor ajunge la o 
înțelegere, Cristian Ion va fi obli
gat la o inactivitate competițională, 
care va dura pînă la 1.1.1974, cînd 
îi va expira perioada de „caranti
nă". Această situație trebuie să fie 
cît mai grabnic soluționată, deoa
rece este păcat ca Un jucător de 
talia lui Cristian Ion să stea atîta 
timp pe tușă !

SÎMBĂTĂ

ne 
de 
cu 

O 
parte pe alta, fără un joc lateral 
și ieșiri în margine, cît 
grupare lesnicioasă și 
cazul apărării.

Realizarea sarcinilor 
sus — caracteristice unei concepții 
de joc moderne, eficace și specta
culoase — necesită, evident, o se
rioasă dotare și pregătire fizică a 
jucătorilor, dar mai 
ționare a 
rii dintre 
morale și 
ordin.

și o 
solidă

re-
în

de mai

ales o selec- 
acestora pe cite va crite- 
care cel al calităților 
de voință este de prim

Luni in sala Dalles
„ÎNVĂȚĂMINTE METODICE DE LA JOCURILE OLIMPICE 

Șl TENDINȚELE SPORTULUI
Centrul de cercetări științifice Și 

documentare tehnică al C.N.E.F.S., 
Consiliul municipal pentru educație 
fizică și sport în colaborare cu U- 
nlversltatea populară București a- 
nuntă lecția din cursul de reciclare, 
cu titlul : „Învățăminte metodice

DE PERFORMANTĂ*
de la Jocurile Olimpice șl tendin
țele sportului de performanță".

Expunerea va “ 
Florescu Cornel 
N. Bălcescu nr. 
orele 12,30.

Va urma un film

fi 
în 
18),

făcută de prof, 
sala Dalles (bd. 
llUli 20.XI.Wt2,

artistic.

de
Acade-

BASCHET. Sala Dinamo, 
la ora 16.30 : I.E.F.S. 
mia Militară (m.A.) I.E.F.S. 
Spartac Anvers (C.C.E. la fete), 
Steaua — I.C.H.F. (m. A) ; sala 
Giulești. ora 17 : Rapid — 
Constructorul (f. A.).

GIMNASTICĂ MODERNĂ. 
Sala „23 August", ora 17,00 : 
România — Bulgaria.

SCRIMĂ. Sala Floreasca II, 
de la orele 8 și 15 : întreceri în 
cadrul campionatului de califi
care în divizia B.

ȘAH. Aula I.P.G.G,, ora 14,30: 
runda a Il-a din cadrul finalei 
campionatului masculin de șah.

TENIS DE MASĂ. Sala Spar- 
tae (str. Aurora, 1), ora 19 : 
Spartac I București — Progre
sul București (meci în cadrul 
campionatului republican ' fe
minin pe echipe).

oi-a 16.30 : Dinamo — Steaua 
(divizia A) ; stadionul Politeh
nica, ora 9 : Sportul studențesc 
— Rapid (tineret-rezerve) ; sta
dionul Dinamo, ora 9 : Dinamo 

(tineret-rezerve) ; 
Progresul, ora 11 : 
București — Gloria

DUMINICĂ

FOTBAL. Stadionul „23 
gust", ora 14.30 : Sportul 
dențesc — Rapid (divizia

Au- 
stu-

A),

— Steaua 
stadionul 
Progresul 
Buzău (divizia B).

SCRIMĂ. Sala Floreasca II, 
ora 8.30 : întreceri în cadrul 
campionatului de calificare în 
divizia B.

SAH. Aula I.P.G.G., ora 9 : 
partidele întrerupte; ora 16 : 
runda a IlI-a din cadrul finalei 
campionatului masculin de șah

VOLEI. Sala Giulești, de la 
ora 8.30 : Aurora — Medicina 
(m. B ), Rapid — Viitorul Ba
cău (m. A.), Locomotiva — Del
ta Tulcea (m. B.); sala Dinamo, 
de la ora 9 : Medicina — C.S.M. 
Sibiu (f A.), 
(f. A) ; 
gic. de 
rești — 
A.S.E.
București (f. B.) ; sala 
sul, de la ora 11 : Progresul — 
„U“ Iași (f. B.), Viitorul Bucu
rești — Dacia Pitești (f. B.)

Dinamo — Farul 
sala Institutul Pedago- 

la ora 9 : „U*
„U“ Timișoara
București —

Bucu- 
(f. A). 

Spartac 
Proșre-
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MÎINE

ÎN CAMPIONATUL
IMPERATIVUL ETAPEI

DIVIZIEI A

FRUNTAȘELE IN FAȚA UNOR EXAMENE DIFICILE
I DINAMO - STEAUA

ULTIMELE REZULTATE î 1969-70: 
2—0, 0—3; 1970-71 : 3—0, 1—0; 1971-72: 
1—0, 1—0.

PREGĂTIRI, FORMAȚII PROBA
BILE. In pofida eforturilor conside
rabile depuse miercuri, dinamoviștii 
s-au antrenat în ziua imediat urmă
toare pe terenul lor din șos. Ștefan 
cel Mare. A fost firește, mai mult o 
mișcare ‘ ușoară, de revenire, înaintea 
programului de intensitate mal mare, 
efectuat ieri și în timpul căruia ele
vii lui Nunweiller și Timar au exer
sat, printre altele, la capitolul pro
cedee tehnice, în viteză, și la combi
nații de finalizare. Mulțumiți de ran
damentul echipei la Cluj, antrenorii 
îi 'vor acorda. în continuare, creditul 
lor. Iâtft; așadar, 11-le pentru marele 
detbyc .Gavai—- N. PețFe, Dobrău, G. 
Sandu,. Delțanu — Moldovan, Dinu, 
R. Nunweiller — Lucescu, Dumitra- 
che, Doru Popescu.

La Steaua, - joi a fost o zi rezer
vată... « rezervelor. Vineri, Insă, între
gul lot a fost reunit pentru analiza 
prin intermediul filmului meciului 
cu F.C. Argeș, după care a urmat an
trenamentul „tare”, pe Ghencea. A 
fost prezent și lordănescu, căruia, 
ieri, i s-a dat ghipsul jos, dar el 
rămîne pînă duminică în așteptarea 
avizului medical. Formația proba
bilă: Iordache — Sătmăreanu. Ciu- 
garin, Negrea, Hălmăgeanu — Vigu, 
Dumitru — Aelenei, Voinea, Iordă- 
nescu, Năstase (Tătaru).

ARBITRU: 
rești).

VEȘNICUL 
n-are nevoie 
mandări. ÎI i __ ,_ r__
dează pentru el prezentul care le gă
sește pe ambele combatante lntr-un 
frumos duel pentru șefia de toamnă.

Cu atitea valori reunite, in ambele 
tabere, rămtne ca balanța să fie în
clinată de echipa care va dovedi o 
mai bună orientare tactică. (C. FTRA- 
NESCU)

UNIVERSITATEA CRAIOVA - PETROLUL

ULTIMELE REZULTATE : 1969-70 : 
2—1, 2—3 ; 1.-70-71 : 1—1, 1—3 : 1971— 
72: 3—0. 1-1.

PREGĂTIRI. FORMAȚII PROBA
BILE : Miercuri seară, după meciul 
de la Brasov, craiavenii au revenit 
fa orașul lor, unde a doua zi s-au 
reluat antre'cameatele. A fast vorba 
de ședințe de pregătire cu caracter 
lejer, pettru menținerea eoadițteî fi
zice. Ma.ț.—’ți de e-
chfaei fa etapa 
Cersăiacu; s Oțe 
beri fa fc—- i-e
«e «or «>era nx 
standard. să 
plasării ec.rica p

Lri ____
ARBITRI : Vas> TUPAX (Cri 
IX MECI GBFL D€ DESCIFRAT:

Se intllnesc două formații din prima 
jumătate a clasamentului, al căror 
ara. dovedit pînă acum, are trăsături 
comune : apărare fermă, știința con
traatacurilor. o adaptabilitate certă 
pentru condițiile meciurilor în depla
sare. Prin prisma acestor adevăruri, 
Petrolul s-ar putea întoarce cu un 
p ur.: t de ia Craiova. Singurii care ar 
putea infirma acest pronostic sînt .cei 
patra" din atacul gazdelor (Țarălungâ, 
Deselnim. Bălan, Marcu), cu condiția 
ca -1 dajul lor (după îmbolnăvirea lui 
Ob.emenco) sâ constituie un fapt 

tnsumaL Aceste două echipe vor o- 
ferj un joc, oricum, Indîrjit, pentru 
ă după un start bun și o -cădere" 

tccncnă de cîteva etape, ele se în- 
str.o asts ;. din nou. pe o curbă as- 
.-«•■nă-rirtă. Ilta CUPEN).

ONORAȚI SCADENTELE
.4 12-a apariție in atena a formațiilor de prima 

divizie vine cu un cadou tirziu, dar cit de mult 
' așteptat de bncureșteni ' Primul cuplaj al forma
țiilor Capitalei, după două ocazii ratate și anul 
de pauză intptis' de rămînerea în trio, are loc miine 
pe stadionul .23 August", acolo unde 
ceri in revistă ale echipelor de A ale 
lui au oferit atitea după amieze de neuitat; le 
salutăm pe vechile trei purtătoare ale
Capitalei și pe noua prezență a cuplajelor. Spor
tul studențesc, și le transmitem primul imperativ 
al primei lor reuniuni pe același 
zarea a 180 de minute de fotbal 
să provoace regretul terminării 
toatele marelui nostru stadion, 
pentru drumul pînă la arena de 
gului. Meciurile in sine au o prezentare specială, 
alăturată Am fixa insă, ca un prim subiect demn 
de urmărit de zecile de mii de perechi 
duelul acelor cupluri de mijlocași din 

t vedetă, in care apar patru dintre primii 
ai țării: Dumitru, Dinu, Nunweiller VI
Dar, sperăm, darurile p-imului cuplaj inter-bucu- 
reștean al Diviziei A 1972f73 nu se vor rezuma la 
atitPrea s-au adunat polițele neonorate de fot
baliștii primului campionat, pentru ca să ne putem 
socoti mulțumiți numai cu un cadou I

Dar, să fim drepți ! Polițele scadente ale cali
tății, care se cam adună de vreo două-trei etape 
intr-un teanc de pe care nu lipsește nici una din

aceste trs- 
Bucureștiu-

speranțelor

program : reali- 
de. calitate care 
lor, sub reflcc- 
și nu... regrete 
la Bariera Ver-

de ochi, 
partida- 
opt halfi 
și Vigu.

Aurel BENTU (Bucu-

. DERBY! Un meci care 
: de prea multe reco- 
recomandă tradiția, ple-

SPORTUL STUDENȚESC - RAPID

ULTIMELE REZULTATE • .Ae«ste 
două echipe nu s-au mat t»-
tniclt forrtsțfi «todesțeașel a evolaat 
în Divizia a

PREGĂTIRE FORM ATU PROBA
BILE. Pe Gke«rghe Ota. antrenorul 
echipei Sportul studențesc, l-am <ăs:t 
la Snagov, unde venise cu echipa — 
după cum ne-a spes — pentru o ra
pidă și eficace refacere, intre două 
partide dificile disputate Ia interval 
foarte s-urt. încrezător In tinerețea 
și revenirea de formă a lotului sâx 
Gh. Oia ne-a spus că speranțele ie 
supraviețuire ale echipei sJudențeaa 
în acest prim eșalon au in vedere, 
ca test important, partida de mîine, 
cu Rapid. Aceasta însemna, desigur 
un pronostic indirect— în privința 
formației, Oia a anunțat reintrarea 
lui LucacL

Giuleștenii au fost 
mină In 
mul lor

tren 18 ore, 
de Înapoiere

nevoițl să rS- 
Intruelt 
de la Reșița

dru-
a

POLIȚE DE CALITATE! 
tre cele... 16 semnături, apar in fața fiecăreia din
tre participantele la cel mai înalt campionat al 
fotbalului nostru. In precedenta etapă, califica
tivele s-au fixat — în majoritate — la termenele 
„nemulțumitor" sau „modest". Mîine, in cele șanțc 
întilniri (a opta, S. C. Bacău — C-F-R- fdnd
aminată pentru 29 noiembrie), atitea mii și mii 
de pasiuni pentru fotbal așteaptă in primul rînd 
revanșa calității, mai înainte . de orice altă ambi
ție, de orice rivalitate de rezultat. Și, sigur, am 
spera ca mai cu seamă tradiționalul derby al fot
balului nostru (Dinamo — Steaua) care, are neu
tru noi rezonanța unor Steaua roșie — Partizan,

Manchester United — 'Ț 
Gornik. Ujpesti Dozsa — 
Liverpool) să imbrace 

întrebuințeze numai, ar- 
„preambulul" la derby,

Internazionale — Milan, 
Manchester City, Legia —
Ferencvartos, Everton — 
haina corectitudinii și să 
mele spectaculozității. Iar ... 
acest inedit Sportul studențesc — Rapid, să re
prezinte și el o partidă de care să ne despărțim 
cu cele mai frumoase amintiri.

Cu aceste dorințe.. imperative,
14 personaje ale scenei nr. 12 din spectacolul 
campionat să se concentreze asupra „t '..—d..3.„." -1- 
mîine: pe care le așteptăm 
nerăbdare și cu speranța că 
reprezentațiilor din ultima 
scenă a fotbalului nostru.

să lăsăm pe cele

.tiradelor" de 
repetăm — cu 

vor împlini scăderile 
vreme de pe prima

Ă. S. 1 - STEAGUL ROȘU

acere.

DUMITRACFE: — Dacă Jm-
pingi“ cu nădejde, Dinule, cred cd 
reușesc să-t tai craca!

,,IT' CLUJ - C S. M. REȘIȚA

ULTIMI Lf REZULTATE : = mz 
fatffart. CSJL R- ța «rciufad fa Ds- 
vtsa B

PREG4HRL FOKM.ATU PROBX-

Eftimîe IONESCU

F. C ARGEȘ - JWL un

din
n iB

t M ..-w jsat zx.

«««•*■

BILE Reveeigi joi dimineață la Cluj, 
-•-ti-Zz as participat la un program 
ie retzze-e s forțelor, iar vineri an- 
-rtcT— Orsse a condus un antre- 

naoes: tare a durat 90 
.Vceeeeai a fo-rt pus pe 
ăe '-aâîtafe. După toate 
tâ;>. e-*~.pa care

ir repe jocul 
pie-ral vioeri.

st st vineri, 
.'Kidt au i 
rzrertte în

de minute, 
jocul liniei 

probabili- 
a jucat 

cu C^.M.
, la ora 10,

elevii ațtre- 
■cr-L3i Refa-ardt au participat la 
dad» «weoaMente. In tabăra lor 
□eaaceiee ocr esrnal. fa pofxia fap- 

± u?—rceie două meciuri dis- 
as obținut dear rezul- 

etiZztxje. CSM Reșița va 
rece partedi cu Jl*-le z-a—i
va juca «Cm<rT fa derfața de a 

raeera dr: senarele pferdute acasă.
*E«TTRV ML ROTARU (Ia
SUVA DE PUNCTE. Amc-e

a2--.z~z'. dc’-vy intre echipele județului Prahova: Petrolistul Boldești — Poiana Cimpina, disputat in 
pBMltîww etapă a turului. După 90 de minute de joc scorul a fost nedecis : 1—1. In fotografie, un atac la 

poarta e:mpine~'’ Foto : I. TANASESCU, coresp.

avat perturbări. E n a-=s fa 
resa abia jet d-ud ax—ară. » 
tAEnai ieri m patst efectua us mce

Bena tSesșxczcțăe doi
nește fa tabăra feroviară. Cu excep
ția lui Năstureseu, nerefăcut. tot lo
tul este apt. Se nrrrtw.irears a-eeață 
formațieca la Reșița.

ARBITRU : Gh. LIMONA 
reștip

RAPTD N-A MAI PIERDUT DtN 
etapa a kl-A! Șl f aormai ca 
prfatr-o asemenea prssst. cum sfer
tului săadeaȘese de reiatrare fa pt>- 
toe să iaiRneasră ia nansda de d»- 
minicâ un Jtop" serios. Na prea se 
poete contora an pnpaosiic daoă evo
luțiile de miercuri ale celor ecuă 
formații fatrocît după oărerea noas
tră. egalul Rapidului de la Reșița e- 
chivalează eu cele două puncte obți
nute de Sportul studențesc, acasă, fa 
fața Farul uL Probabil că soarta me
ciului va fi decisă de forma lui Du- 
mitriu II și ai săi. din atacul fero
viar. (Radu URZICEANU).

îB-jc

ILTTMELE REZLXTĂTE : 
-L •—2: 17X-T1 : 1—a. 1—4; 1371-72:

pe 1__
ilvat și

DUMITR1U II i 
gare de seamă, 
prea-mi place cînd 
rapidiști in echipa adversă!

■î’. z' " t " X 's-': .

Fii cu 
Răducane, 
sînt trei

nu 
foști

Eehtpe-e de Divizia C. cu excep
ția ceâof cîteva care au reușit fru- 
•noasa Derformanță de a se califica 
ir. manșa a II-a a ,.16“-imilor 
-Cupei României", au intrat într-o 
vacantă binemeritată. O dată cu 
djputarea etapei a XIII-a, s-a în
cheiat turul competiției, care a su
pus cele 168 de echipe la un efort 
considerabil. în afara jocurilor du
minicale de campionat, majoritatea 
divizionarelor au participat în 
toamna aceasta și la 2—4 etape de 
„Cupă" ceea ce le-a solicitat efor
turi fizice suplimentare. în plus.

ultima parte a competiției s-a dis
putat, în majoritatea cazurilor, pe 
terenuri grele, uneori desfundate, 
obligînd jucătorii la un consum 
mai mare de energie. Așa se și ex
plică faptul că unele competitoare, 
mai ales cele nou promovate, n-au 
rezistat pînă la final din 
vedere fizic. Este cazul 
Minerul Bihor (a condus 
tape în seria 
află pe locul 
vata. Unirea 
Brazi. I.R.A.

Tot în ultima parte a 
s-au departajat și echipele mai ex
perimentate-, ele reușind 
multe trepte în clasament 
să-și consolideze poziția 
t-așe. în această fericită 
sînt Tractorul Brașov. Prahova Plo
iești. Dacia Pitești, Viitorul Vaslui, 
Gai Metan Mediaș și Vulturii Tex
tila Lugoj în prima jumătate a 
campionatului, comportări foarte 
bune au avut Mureșul Deva ți Ce
luloza Călărași care, figurînd în 
clasamente cu cele mai mult» 
puncte (cîte 22), se detașează din
tre cele 12 fruntașe de serii. Dintr» 
formațiile cu efective tinere și bine 
puse ia punct, pot f- menționate 
Victoria Cărei. Minerul Motru, Au
rul Brad. Victoria și Danubiana 
Roman. Rriocul Săvinești ultima, 
deși nou promovată, a reușit, da
torită unui golaveraj mai bun. să 
termine sezonul pe primul loc In 
seria a II-a

Dintre fostele divizionare B doar 
Gaz Metan Media» Cocul I în seria 
a Xl-a) ți Val rarii Lugoj Cocul 2 
în seria a VI!-a) s-au comportat 
onorabil. Celelalte două. Portul 
Constanța ți Poiana Cimpina au 
avut un start foarte slab ; formația 
constănteană a Înregistrat un re
viriment termmind pe locul VI, 
dar Poiana, continuă să se afle Ia 
periferia clasamentului seriei a 
IlI-a. pe poziția a 12-a.

Returul se anunță interesant în-

trucît doar trei dintre liderele de 
toamnă au o „zestre” mai bogată: 
Celuloza Călărași și Tractorul Bra
șov cu cîire 5 p avans față de ur
mătoarele clasate, iar Mureșul De
va cu un plus de 4 p. în rest, în 
fruntea seriilor — egalitate sau 
punct-două diferență.

Iată și cîteva date statistice
, acest tur :

• în total s-au disputat 1091 
jocuri în care s-au marcat 2862 _ 
luri (2,62 media de meci). Cele mai 
eficace echipe sînt în seria a Xl-a: 
282 de goluri, iar cele mai slabe 
în seria a IlI-a: 139 de goluri.

• 462 de partide s-au încheiat 
cu rezultate de egalitate, cele mai 
multe în seriile a II-a și a IV-a 
(cîte 54). iar cele mâi puține (16) 
în seria a X-a. Dintre echipe, re
cordmana 
Dinamo 
jocuri ;

• Cel 
aparține 
la polul 
sen: 
cu 11—14 și respectiv, 12—43.

• Cele mai multe victorii le-au 
obținut Celuloza Călărași și 
ria Cărei, cîte 10, iar Dacia 
Mureșul Deva și Tractorul 
cîte 9. Nicolina Iași (6). 
Tricolor București, C.S.U.
(’>. Oituz Tg. Ocna. Lacul Ursu So- 
vata (4 — sînt echipele care au 
avu' cei mai mulți jucători sus
pendați. iar 17 formații au avut 
cîte 3 jucători suspendați. Ia Bra
dul Vișeu. de pildă, pe 22 de eta
je. Iatâ și un fapt pozitiv : jucăto
rii de Ia Minerul Ghelar, care de
țineau recordul în materie în cam
pionatul trecut, în acest sezon nu au 
primit nici o sancțiune.

• O parte dintre arbitri eviden
ția',: : Gh. Ispas (Constanța), I. Du
mitru (București). Gh. Ene (Buzău), 
T. Moisescu (Tr. Severin) și I. Ru- 
sen (Fetești).

punct de 
echipelor 
cîteva «- 
acum se

Ursu So- 
Chimia 

altele, 
sezonului

a IX-a, iar
10), Lacul 

Tomnatic, 
Cimpina și

de 
go-PREGĂTIRI. FORMAȚII PROBA

BILE. lEerrvr

Viăei
1 ** aș

Ședința comisiei de disciplină a F.R.F.

BOLONI Șl PANTEA

sâ urce 
sau chiar 
de frun- 

posturâ

FARUL - U. T. A

ULTIMELE REZULTATE: 1M3-T0: 
3—1, 2—3; 1970-71 : 0—2. 0-3; 1971-72: 
3—1, 0—1.

PREGĂTIRI, FORMAȚII PROBA. 
BILE. Peste tot, un cit tr.ai chibzuit 
program de recuperare, după etapa 
de miercuri. Ușoare antrenamente țl 
pe litoral, și | 
avut de rezo 
sării începută vineri 
nul și continuată in 
ta cu autocarul, de 
privința formațiilor, ______  _____
și Toma Jurcâ, nu prea au probleme. 
U.T.A. va folosi „team“-ul său clasic, 
cu Axente pe dreapta, iar constăn- 
țenii vor începe partida se pare, cu 
talentatul Rădulescu In formație. Nici 
o modificare, în mare, față de echi
pele rulate miercuri.

te Mureș. U.TA a mai 
oboseala depla- 
noaptea cu tre- 
dimineața aceas- 
la București. în 
Emanuel Hașoti

ARBITRU; IBAR (Pitești).
PARTIDA DE OLIU. Aparent,

un meci liniștit de mijlocul clasa
mentului, de locurile 9 și 10. Dar du
elul din Pontul Euxin are dimensiu
nile sale de interes și atracție. U.T.A. 
n-a uitat că, în briza mării, a înce
put să-și ia adio de la titlu în cam
pionatul trecut și va juca cu o ambi
ție dictată de amorul său propriu. 
Iar Farul știe că acum trei etape era 
lider... $i liderul a ajuns tocmai pe 
locul 10, ceea ce presupune un orgo
liu tare rănit și o dorință de reabi
litare dusă la limita absolută. Teore
tic, mîine, pe malul mării, sirenele 
ar trebui să vestească, totuși, în fi
nal de meci, o victorie la limită a 
dobrogenilor. Teoretic... (Mircea M. 
IONESCU).

DOBRIN: — Cum de ai ajuns
acolo măi băiete 7

MULȚESCU : — Parcă nu știi 7 
Cu... tehnica !

Desene de S. NOVAC

LA 26 NOIEMBRIE, LA BUCUREȘTI, PRIMA MANȘA

mai puțin de zece 
reprezentative de juniori

zsle pînă la primul meci al echipei 
din cadrul preliminariilor turneului

Au rămas
noastre
U.E.F A. — ediția 1973, partidă care va avea loc, duminică 26 noiembrie, 
pe stadionul Giulești, Data confruntării cu selecționata similară a Iugosla
viei apropiindu-se cu pași repezi, pregătirile din cele două tabere se am
plifică, antrenorii echipelor insistînd asupra înlăturării unor deficiențe 
semnalate în jooul formațiilor preconizate.

TREBUIE SĂ ÎMBUNĂTĂȚIM
*> ___ w

JOCUL ATACULUI!
în partidele amicale internaționale 

susținute în această toamnă, naționala 
noastră de juniori n-a reușit să înscrie 
decît un singur gol (în turneul efec
tuat in Polonia), manifestind aceleași 
carențe evidențiate șl cu prilejul altor 
confruntări, mal vechi : randamerut
sub nivelul pretențiilor, al liniei me
diane. eficacitate necorespunzătoare a 
atacului. O excepție de la aceste lacune 
a constituit-o partida de verificare sus
ținută miercuri în compania divizionarei 
C, Flacăra roșie. In acest meci, lima 
de mijlocași alcătuită din Hurloi și 
Bălăci a desfășurat un travaliu mal 
apropiat de pretențiile antrenorului lo
tului. iar atacul a fructificat trei din
tre ocaziile pe care și le-a creat prm 
Bălăci, Șumulanschf și Petrjșor. Oacă 
ținem seama, totuși, de valoarea parte
nerului de antrenament, în orice caz 
cu mult sub aceea a unei reprezentati
ve naționale de juniori, cele trei go
luri marcate echipei Flacăra roșie nu 
schimbă prea mult datele problemei, 
nu înseninează chipul antrenorului, 
nti-i îndepărtează frămîntările cauzate 
tocmai de necazurile pe care i le ge
nerează compartimentul ofensiv al r- 
chipei.

— După turneul „Prietenia" — spunea 
prof. C. Ardeleanu — am căutat me
reu. în toată țara, Jucători capabili 
să evolueze cu un bun randament la 
mijlocul terenului și în atac, tn parti
dele de verificare susținute au fost 
încercați vreo 20 dintre cei recomandați 
Cs antrenorii lor, de tehnicienii-sc-

lecționeri din fiecare serie a campiona
tului. Din păcate, cei mai multi dintre 
ei n-au corespuns, cițtva au jucat bine 
un meci, pentru ca in următorul să 
fie de nerecunoscut. Pină la urmă ne-»m 
oprit la Hurloi, Balaei și Stoica, pentru 
linia de mijlocași (eu toate că nici u- 
nul nu reușește să rezolve, in teren, 
sarcinile de Joc, așa cum o făceau Du- 
mitriu IV și Ion Ion din echipa de a- 
nul trecut) și la atacanții Crișan, Șu- 
mulanschi, Kăducanu, Iuga, Petrisor, 
Vrînceanu și Pataki. Cu ei vom aborda 
dificila intlînire cu Iugoslavia.

— Concret, ce cuprinde programul de 
pregătire a echipei în zilele care au 
mai rămas pînă la meciul de debut 
în noua ediție a turneului U.E.F.A. ?

— In primul rînd, antrenamente în 
fiecare zi. In al doilea rlnd, meciuri 
de verificare, mîine, duminică, eu U- 
nirea Tricolor șl cu una din cele * 
echipe de tlneret-rezerve bucureștene. 
miercurea viitoare. Principalul obiectiv 
al acestor partide de verificare pro
gramate pe stadionul Giulești tl v» 
constitui îmbunătățirea jocului echipei, 
mal ales tn atac, care este Încă defici
tar. Ne preocupă și adversarii noștri, 
naționalele Iugoslavie! și Greciei, care 
se Intllnesc duminică intre ele, la Bel
grad. Meciul acesta ne va oferi, desi
gur, o serie de constatări de care va 
trebui să ținem cont tn partida de 
duminica viitoare.

SUSPENDAȚI
Ieri Ia amiaza. Comisia cemrală de 

competiții și disciplină a luat fa dis 
cuție abaterile sâvîrțite de jucătorii 
Boloni si Partea fa meciurile U.T.A 
— A.S.Â. Tg. Mureș șt respectiv. 
Steaua — F. C. Argeș.

Făcîndu-se vinovat .de insulta arbi
trului 
mise, 
patru

și de alte
Boloni a 
etape*

In cazul ju^ăiorulu! Parcea. Co
misia, apli-Ina ărffr^luT 182 bTrra^ra- 
ful k din Regulamentar de 'nrmmarr 
a activității sportive, dar ținir.d sea
ma, conform art 175. aut de faptul 
că Pantea si-a recunoscut fă-ă echi
voc vina, in ședință, 
duita lui 
suspendat

it și de con- 
corectă de pînă acum, La 
pe o etapă.

★
d- disciplină a avut dtfk-ul- 
- * ------ --- abaterii

Comisia _ _
tâți în analizarea și lămurirea 
comise de Pantea. din cauza lipsei unei 
informări exacte in foaia de *---- —4
completata de Mircea Rotam. Comiiia 
centrali de disciplina a sesizat Ceîețml 
central al arbitrilor în legături eu 
ceasta neconcordantă.

arbitraj

meciurilor nule este
Obor București (s.V.) cu 9

mai bun golaveraj (48—7) 
echipei Victoria Cărei iar 
opus se află Foresta Su- 

Eirgăului și Someșul Beclean.

Victo-
Pitești,
Brașov 
Unirea 
Brașov

Corespondență din Belgrad

Nici în partida de verificare de ieri, cu Rapid-juniori. Răducanu 
(in clișeul alăturat, înconjurat de apărătorii rapidiști), Șumulanschi, 
Vrînceanu, Iuga, atacanții naționalei noastre de juniori n-au reușii 

să marcheze, cu toate că și-au creat cîteva bune ocazii 
Foto: Th. MACARSCHI

PARTIDA DE LA BUCUREȘTI, DECISIVA PENTRU CALIFICARE

Laurențiu DUMITRESCU

București, 
unul pro- 

o___ ____ __________ și unor
jocuri amicale. In acest scop, au fost 
reuniți la Zagreb 30 de tineri fotba
liști, selecționați de antrenorul lotului 
Ante Mlatlinlci. Juniorii au fost îrn- 
părțiți In două grupe. Una, reprezen- 
tînd cadrele primei reprezentative, care 
se pregătește pentru meciul cu Grecia 
de la 19 noiembrie 6n deschidere la 
partida seniorilor, la Belgrad), progra
mat tot în cadrul preliminariilor Tur
neului U.E.F.A. A doua, echipa B, care 
participă în aceste zile la turneul in
ternațional de' juniori de Ia Monaco,
alături de Portugalia, Italia, Elveția.
Cehoslovacia și Franța. După jocurile 
cu Grecia ți cele din cadrul turneului 
de la Monaco, antrenorul Mladinlcl va 
alcătui lotul definitiv pentru întîlnirea. 
de la București.

Printre cei 30 de juniori se numără 
toți componențil echipei campioane 
Iugoslaviei, Haiduk Split, precum 
cei ai Stelei roșii Belgrad, 
campionatului, Dintre el se

în vederea partidei 
juniorii Iugoslavi sînt . . 
gram de pregătire Intensă

de la 
supuși

a 
și 

finalista 
remarci

R. TOM A

LA 3 DECEMBRIE
F.RF. a decis ca etapa

Cupei României 
la 3

lo-imilor 
sâ se desfășoare 

decembrie și ku la 22 noiem- 
așa cum fusese fixat inițial, 
iată programul competițional 
NOIEMBRIE,

Diviziei A
26 NOIEMBRIE, 

Diviziei A
3 DECEMBRIE,

României

etapa a XH-a a

etapa a XIJI-a a

16-imile Cupei

10 DECEMBRIE, etapa a XlV-a a 
Diviziei A

14 DECEMBRIE, ultima etapă din 
tur, a Diviziei A.

Totodată s-a hotărît ca jocurile 
din optimile Cupei României să 
aibă loc la data de 4 martie 1973, 
F.R.F. a mai stabilit ca întîlnirea 
S. C. Bacău —■ C.F.R. Cluj, aminată 
din etapa de mîine, să aibă loc la 
29 noiembrie.

21 noiembrie 1972
tragerea excepțională LOTOl

Rojici, Bonaelei. PetroTief. Brailo. Sa- 
lov, Zunghei (Haiduk). Blnguia, Bada- 
novici, Popovicl, țar, Devcici (Steaua 
roșie).

Intr-o convorbire avută eu Mladinid. 
acesta ne-a spus :

— Cu toate că și partida eu Grecia 
contează In preliminarii, consider că. 
decisivă pentru calificarea noastră, va 
fi cea de la București. Motiv pentru 

voi apela și la jucătorii cu com- 
" “ - echipa

satisfăcătoare. 
Juniorii selecționați 
acum din lotul re-

care 
portarea cea mai bună din 
care evoluează la Monaco.

De aceeași Dărere a fost și 
rul secund Gialma Markovlel :

— Primul pas pe drumul calificării 
este jocul cu Grecia, la Belgrad, dar 
liopul cel mai greu U constituie meciul 
de la București.

La Zagreb, complexul sportiv „Maxi- 
mir” al clubului Dinamo oferă junio
rilor iugoslavi condițiile cele mai bune 
pentru pregătire. Alei antrenorul Mla- 
dlnicl caută să Înlăture deficiențele, 
mal ales de ordin fizic, constatate cu 
prilejul participării echipei la turneul 
final U.E.F,A. din Spania, ițnde a avut,

antreno-

totusi. o evoluție 
altfel, multi dintre 
atunci Iac parte ț! 
prezentattv.

Pregătirile lotului . . „ . .
luția juniorilor este urmărită cu multă 
atenție aici, pentru că noua generație 
de tineri fotbaliști constituie pepiniera 
echipelor din ‘ ~
specialiștii și 
privirile spre 
derațl foarte 
promovare.

A fost primită cu multă satisfacție 
vestea potrivit căreia conducerea fe
derației proiectează ca, la lamă, un lot 
reprezentativ de juniori să efectueze un 
turneu In America de Sud, Împreună cu 
prima echipă națională. In felul aces
ta, se consideră câ se poate : contribui 
la progresul celor mal buni juniori. 
Selectionarea lotului pentru turneul 
proiectat se va face în baza compor
tării selecționatei în meciurile cu Gre
cia și România.

DUȘAN BUGAR1N

prima divizie. De pe acum 
antrenorii și-au îndreptat . 
o serie de juniori, consi- 
talentați și susceptibili de

și, în general, evo-

AUTOTURISME,BANI 
Șl EXCURSII cu avionul
la MOSCOVA 
LENINGRAD SI 
PARIS

Participarea se face pe bilete de 2 lei, 5 lei și 15 Iei varianta • Varian
tele de 15 lei dau dreptul de participare la toate extragerile • Rețineți ! 
Mai multe bilete de 15 lei, mai multe șanse de ciștig.

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA LOTO DIN 17 NOIEMBRIE 1372
Fond general de premii : 1 046 093 lei, din care 7 840 lei report 
Extragerea I : 66 52 39 2 9 89 67 55 19
Extragerea a II-a : 29 62 73 90 70 51 38
Plata premiilor la această tragere va Începe în Capitală de la 25 noiembrie, 

pînă la 31 decembrie 1972 ; în țară de la 29 noiembrie pînă la 31 decembrie 1911 
iiiCaUsiv» ă-9



IERI, LA PITEȘTI S-A RELUAT CAMPIONATUL MASCULIN DE HANDBAL

PITEȘTI, 17 (prin telefon, de la 
trimisul nostru). — în Sala sporturi
lor din localitate s-au disputat jocu
rile din cadrul primului turneu de 
sală al campionatului masculin de 
handbal, divizia A. Iată prezentarea 
rezultatelor înregistrate :

MINAUR BAIA MARE — VOINȚA 
BUCUREȘTI 22—13 (7—9). Băimăre- 
nii au început meciul cu dezinvoltu
ră, executînd cîteva combinații sub
tile în atac, încheiate cu goluri. Ei 
au condus cu 3—0 (min. 7), după care 
Voința, prelungind puțin atacurile și 
jucînd ceva mai calm, a reușit ega- 
Oarea : 6—6 (min. 23) ; pentru ca spre 
sfîrșitul primei reprize avantajul să 
treacă de partea bucureștenilor. 
După pauză, omogenitatea și forța de 
joc a echipei Minaur, dar și anihi
larea lui Roșescu (coordonatorul Vo
inței), printr-un marcaj strict, au în
clinat definitiv balanța în favoarea 
formației din Baia Mare. Principalii 
realizatori: Palko (6), Panțîru (6) și 
Rotaru (5) — Minaur, respectiv Mu- 
reșan (3) și Buruc (3). Au condus 
Gh. Lungu (Brașov) și D. Purică 
(Ploiești).

DINAMO BRAȘOV — TROTUȘUL 
16—13 (7—8). In general, o întîlnire 
foarte echilibrată, in care victoria a 
surîs pe rînd ambelor echipe. Dina-

mo a început mai bine (min. 16 : 
6—-2), dar subtilitatea angajărilor lui 
Bădău (Trotușul) șl unele pripeli în 
atac ale brașovenilor au făcut ca si
tuația să se schimbe pînă la finalul 
primei reprize. Partea a doua a în- 
tîlnirii a fost și mai echilibrată, Di
namo Brașov păstrînd totuși un avan
taj minim, din minutul 42. In finalul 
partidei, forța de finalizare de ' la 
distanță (Messmer și Willisch), acti
vitatea celor doi pivoți (Kroner si 
Schmidt), ca și forma bună a por
tarului Bogolea au adus brașoveni
lor o victorie muncită. Principalii 
realizatori : Willisch (4) și Kroner 
(4) — Dinamo Brașov, respectiv Cucu 
(5 — toate din 7 m), Lascăr (4) și 
Paraschiv (3). Au arbitrat P. Țîrcu 
(București) și VI. Cojocaru (Craiova).

DINAMO BUCUREȘTI — POLI
TEHNICA TIMIȘOARA 18—12 (11-3). 
In urma acestui rezultat nu putem 
decît să subliniem două lucruri : 
forma bună manifestată de dinamo- 
viști și revenirea înregistrată de stu- 
denți în repriza secundă. Principalii 
realizatori : Dan Marin (5), Grabov- 
schi. (4), Licu (3) și Pnpp (3) — pen
tru Dinamo, respectiv Gunesch (5) 
și Țîmpu (2). Au arbitrat C. Căpăți- 
nă (Buzău) și C. Cristea (Constanța).

UNIVERSITATEA BUCUREȘTI — 
UNIVERSITATEA CLUJ 15—12 (7—6). 
După o primă repriză plină de nere- 
gularități („campioni” la acest ca
pitol fiind Roșu, Ștef și Cîrlan — 
de la bucureșteni, Șajgo și Tudosie 
— de la clujeni), in care ambele echi
pe nu s-au menajat deloc, iar sco
rul s-a menținut egal, clujenii au ce
dat treptat, avînd doar o scurtă pil— 
piire în ultimele zece minute ale 
partidei, cînd s-au apropiat de la 
9—14 (min. 51) la 12—14 (min. 56). 
Regretabile și pe deplin condamna
bile ieșirile nesportive ale lui Ștef 
(Universitatea București) și Tudosie 
(Universitatea Cluj). Principalii rea
lizatori : Cosma (5), Voina (3) și 
Szabo (3) pentru bucureșteni, respec
tiv Schobel (6). Au arbitrat R. Ia- 
mandi și T. Ene (ambii din Buzău).

STEAUA — INDEPENDENȚA SI
BIU 15—14 (8—9). Formația campioa
nă a obținut o victorie dificilă, la 
capătul unui meci foarte disputat. In 
care sibienii au 
timpului, uneori 
tabile (13—9 in 
min. 48). Cu 15
finalul partidei handbaliștii bucureș
teni au reușit, însă, să puncteze de
cisiv, obținînd o victorie in extre
mis, In care foarte puțină lume mai 
credea. Și in acest meci am asistat, 
mai ales in final. Ia cîteva gesturi 
nesportive, asupra cărora vom re
veni.

condus majoritatea 
la diferențe confor- 
min. 41 ; 14—11 în 
secunde înainte de

„TROFEUL CARPAȚI" - 

LA HANDBAL FEMININ
(Urmare din pag. I)

trenorii Gabriel Zugrăvescu și 
Fonipiliu Simion. Echipa nu va be
neficia încă de aportul Cristinei 
Metzenratfi, a pierdut-o definitiv 
pe Irina Climovschi și 
pe Rozalia Șoș. Așadar, trei valori 
nu se vor integra team-ului pre
zentat la această competiție-test 
ș: este greu de prevăzut momentul 
cînd vor putea fi recuperate Met- 
zenrath și Șoș. Cei doi tehnicieni 
se văd, în momentul de față, în 
postura puțin plăcută de a rezolva 
două grele probleme : aceea a por
tarului și aceea a coordonatorului 
de joc. încercările pe care le vor 
face la Iași ne vor putea arăta. în 
mare, spre ce se orientează — în 
soluționarea celor două cazuri — 
antrenorii lotului, avînd în vedere 
că pregătirea „mondialelor" din 
Iugoslavia a și început. Fără dis
cuție, lotul cuprinde încă nume
roase jucătoare talentate, unele de 
o valoare considerabilă, recunoscu
tă pe plan... internațional. Pe- 
truța Băîcoianu-Co.iocaru. Doina 
Furcoi, Simona Arghir, Terezia 
Popa sînt „pilonii" naționalei, spor
tive cu experiență, al căror bagaj 
tehnic s-a îmbunătățit simțitor în 
ultimul timp. Infuzia de tineret 
(Elena Onrea, Elisabeta Ionescu — 
portari. Elena Frîncu, Niculina Ior- 
dache. Doina Stamatin, Maria Boși 
ș.a.), în cazul cînd noile jucătoare 
șe vor integra mecanismului echi
pei. poate aduce un reviriment, un 
echilibru valoric, un plus de com
bativitate reprezentativei naționale.

Din cele relatate reiese, sperăm, 
destul de clar că formația noastră 
are numeroase dificultăți de învins. 
La ora startului în „Trofeul Car
pați" mulți vor uita însă că echipa 
traversează o situație grea, că este 
în transformare, și vor dori super- 
rezultate. Dorința este într-un fel 
firească, dar e necesar să vedem 
dacă este posibil să fie realizată, 
dacă între dorință și realitate exis
tă concordanță. Și — să nu uităm 
— „Trofeul Carpați" este doar - o 
etapă .dintr-un vast plan de pre
gătire care are ca țel campionatul 
mondial din Iugoslavia.

Prin situații similare trec sau 
au trecut și celelalte fruntașe ale 
handbalului mondial. Echipa R.D 
Germane a renunțat la două din
tre marile sale vedete (Maria 
Winkler și Waltraut Kretzschmar), 
înlocuindu-le cu jucătoare tinere, 
Ungaria nu dispune de aportul lui 
Csik și Sterbînszki. iar Uniunea 
Sovietică șî-a remaniat, cu un an 
în urmă, radical echipa reprezen
tativă. Doar Iugoslavia se menține 
ia același lot de jucătoare, bazîn- 
du-se pe inepuizabila Torti, soco
tită la campionatul mondial din

temporar

Olanda cea mai completă hand- 
balistă.

Sîntem încredințați că la această 
mare competiție, care este „Trofeul 
Car pa ți", echipele vor încerca multe 
elemente tactice noi, le vor veri
fica în jocuri grele. Am vrea ca 
și team-ul nostru să prezinte ast
fel de noutăți, să-și surprindă ad
versarele printr-o nouă gindire 
tactică, printr-o comportare în pas 
cu evoluția acestui sport. Intr-un 
cuvînt am dori — indiferent de re
zultate — să observăm o accentua
tă preocupare pentru constituirea 
unei echipe omogene, care să se 
exprime într-un stil tehnico-tactic 
propriu, eficient. De aceea vom 
saluta. în primul rînd, fiecare stră
danie a reprezentativei pe acest 
drum, dorința ei de a-și reconside
ra forța și valoarea în contextul 
pregătirilor pentru un nou asalt 
spre podiumul de premiere al 
„mondialelor".

Ar fi greșit să înțelegem că edi
ția a XIII-a a „Trofeului Carpați" 
este cumva o competiție de antre
nament, un experiment. Ea este o 
întrecere de prim plan în activi
tatea internațională și toate cele 
6 participante se vor strădui să 
demonstreze publicului nu numai 
frumusețea handbalului, ci și forța 
și valoarea lor. Lupta pentru rezul
tate va fi foarte dîrză, fiecare re
prezentativă dorind să-și aproprie 
victoria, să se claseze pe primele 
locuri. Acest campionat mondial în 
miniatură va constitui obiectul de 
studiu al specialiștilor pentru o în
delungată perioadă de timp. Spec
tatorii din Iași vor avea ocazia să 
vadă „pe viu", în premieră, una 
dintre cele mai valoroase întreceri 
sportive, o dispută care angajează 
elita handbalului mondial.

Călin ANTONESCU
Programul de ari : de
inamo Brașov — Dinamo București; 

Steaua — Voința Bucu- 
17: Universitatea Cluj — 

ora 18,15: Minaur Baia 
; ora 
înde-

O!
Di 
ora 15,45: 
rești; ora 
Trotușul;
Mare — Universitatea Bucure 
1930 : Politehnica Timițoăra - 
pendența Sibiu.

PRtZfNJI
IA TURNEELE

HE IA CAIANIA *SI PAIERMO
Ultimele competiții importante 

de scrimă ale acestui an au loc în 
sudul însorit 
(N.R. azi) și 
se desfășoară 
spadă pentru 
marți (21 noiembrie) este progra
mat la Palermo „patrulaterul" re
prezentativelor de spadă ale Fran
ței, Italiei, României și Ungariei.

Prezența trăgătorilor maghiari, 
deținători ai titlurilor olimpice atît 
în proba individuală (dr. Csaba 
Fenyvesi) cît și pe echipe, ca și a 
spadasinilor francezi, clasați pe lo
cul IV la J.O. 
cu argint la 
competiție, în 
Ladegaillerie, 
sporit acestor 
incontestabil nivel valoric.

Țara noastră va fi reprezentată 
la cele două întreceri de trăgătorii 
A. Pongraț, Al. Istrate, C. Bără
gan, C. Duțu și P. Szabo.

al Italiei : sîmbătă 
duminică la Catania 
turneul individual de 
„Cupa Manninb" iar

și avînd 
aceeași 

persoana 
conferă 

competiții

un medaliat 
importantă 
lui 
un

Jacques 
interes 
de un

A ÎNCEPUT FINALA CAMPIONATULUI 

SAHNAȚIONAL MASCULIN

SEIECTIONATA DE HOCHEI

IN NORVEGIA
Mîine urmează să plece spre 

Oslo selecționata de hochei a țării 
noastre care va susține în Norve
gia un turneu de trei jocuri Pri
ma partidă va avea loc luni 20 no
iembrie în compania reprezentati
vei norvegiene, la Oslo, după care 
hocheiștii români vor întîlni tot 
echipa țării gazdă chiar a doua zi 
■la Sarpsborg, o mică localitate din 
apropierea capitalei norvegiene. în 
sfîrșit, cel de al treilea meci al 
echipei române se va disputa la 
Stavanger și este programat pen
tru miercuri 22 noiembrie.

în momentul de față, federația 
noastră de specialitate duce trata
tive pentru ca la întoarcerea din 
Norvegia lotul reprezentativ să 
mai susțină unul sau două jocuri 
în Danemarca.

Pentru acest turneu, primul din 
seria de verificări în vederea parti
cipării la grupa B a C.M.. pregă
tirile au început imediat după în
cheierea celui de al doilea tur al 
diviziei A, în lotul care urmează 
să facă deplasarea, fiind incluși și 
mulți jucători tineri.

FRANȚA DEPLASEAZĂ LA CONSTANȚA
O ECHIPA DE RUGBY CARE SE BUCURA

DE SUFRAGIILE OPINIEI PUBLICE
CORESPONDENȚA SPECIALA

PENTRU Sportul

La ora dnd transmit 
rînduri, echipa Franței, care 
tîlni la Constanța XV-le României, 
vă este, desigur, cunoscută. Fapte
le esențiale, in ceea ce privește 
compoziția acestui nou XV al 
Franței, rezidă in desemnarea ca 
fundaș și mijlocaș la deschidere a 
celor doi jucător; din Clermont 
Ferrand. DROITECOURT ș; RO- 
NfFc. Prunul, C2tc în i irmă cu nu
mai două sezoane juca intr-un 
ciub d:n reg. nea pariziană. Meaux, 
din divizia a treia, este excelent 

aatacuri. indeminatec și 
precis in degajările sale, fără a 
avea. insă, nici pe departea. pu
terea lui Villepreux Cel de-al doi
lea. format la Carmaux, posed! o 
lovitură de picior redutabilă, tri- 
mițînd balonul cu dexteritate pe 
distanțe lungi si. în același timp, 
este un abil schimbător de direc
ție în atac Probicare se pune 
însă la ora actuală este ca să i se 
acorde deplină încredere. Desigur, 
stîmește o oarecare mirare faptul 
că el nu a fost asociat partenerului 
său obișnuit, Pebeyre,. căruia^d-a 
fost preferat FOUROUX, de la La 
Voulte, un „gabarit redus", dar 
foarte activ și șiret.

Nedesemnarea lui Barrau se da
torează faptului că el a suferit re- 
ceht o operație la genunchi O 
cauză identică explică și absența 
lui Claude Spanghero, ‘rănit și el. 
în același timp asistăm la reche
marea lui CESTER. care a fost de 
departe cel mai strălucitor în lupta 
dintre pachetele de înaintași, cu 
ocazia meciului de selecție de la 11 
noiembrie de la Toulouse. Mai tre
buie notată, de asemenea, reveni
rea în XV-le francez pe aripa 
st.îngă a lui CAMPAES, de la Lour
des, LUX fiind desemnat să joace 
pe dreapta.

Această formație, destul de pu
ternică, pare a fi bine primită de 
opinia publică, ca și de critica spor-

aceste 
va m-

COi

Marele Premiu - F. I.L.L

ILIE NĂSTASE
S-A DISTANȚAT

m
aces

CASÎPAES — o aripă in 
a cdrei reintrare iu e- 
chipa Franței se pun 

mari speranțe^.
Foto;

M1ROIE-SPRINT (Paris)

tivă, de altfel. Singurele 
privesc sufragiul acordat

dl

Campionul tării, maestrul internațional Victor Ciocâltea (dreapta), în 
timpul partidei din prima rundă cu debutantul la finală, Ervin Mc-zef.

Foto : Theo MACARSCHI
timpul partidei din prima rundă cu

Vineri dimineața, în sala Construc
torul din Capitală, a avut loc 
cadrul campionatului, național 
culin — actul care precede 
competiție șahistă : tragerea la sorți. 
Concurenții, unul cite unul, au scos 
din urnă biletul care arăta locul 
ce-1 va avea pe tabela de concurs și 
imediat au început calculele î „Așa-

TRAGEREA LA SORȚI

- în 
mas- 
orice

1. Partos, 2. Bondoc, 3. Mo- 
zeș, 4. Ghițescu, 5. Mititelu, 6. 
Rotariu, 7. Wolf, 8. Neamțu, 9. 
Ghindă, 10. Ghi’zdavu, 11. Nacht, 
12. Vaisman, 13. Ungureanu, 
14. Stoica, 15. Slanciu, 16. Dă- 
neț, 17. Follert, 18. Ciocâltea, 
19. Suba, 20. Grunberg.

la cutare și cutare, 
Dreptul primei mu- 
un avantaj care nu

dar, am albele 
negrele la.. 
țări reprezintă 
poate fi neglijat...

Runda I, care a început la ora 16, 
în aula Institutului de petrol, gaze 
și geologie, nu a programat ciocniri

TELEX 9 TELEX 9 TELEX 9 TELEX
In meci decisiv pentru „Cupa Inter-a- 
mericană" la fotbal, echipa Nacional din 
Montevideo a învins cu ..-corul de 2—1 
formațtș mexicană Cruz Azul. în pri
mul joc. cele două echipe terminaseră 
la egalitate : 1—1.

Ferencvăros cu 14 p și UJpest Dozsa cu 
13 D.

prea spectaculoase, exceptînd — poate 
— partidele Neamtu — Ungureanu și 
Ghindă — Vaisman, patru jucători 
foarte ambițioși, care aspiră la un 
loc fruntaș în turneu. Dar, chiar de 
a doua zi, sîmbătă, avem primul mare 
derby : Ciocâltea — Ghițescu.

Și acum, pe scurt, despre runda 
inaugurală :

în partidele încheiate, favoriții 
au cîștigat pe toată linia. Ghițescu 
l-a învins (20 de mutări) pe de
butantul Follert, după un irepro
șabil joc pozițional, Mititelu pe 
Dăneț, Partos pe Grunberg, iar 
Stanciu (cu negrele) pe Rotariu. 
Remize au fost întîlnirile Neamțu 
—Ungureanu și Bondoc—Șuba. Trei 
partide s-au întrerupt. Ciocâltea 
are o situație net cîștigată la Mo- 
zeș (piesă pentru pion), Ghinda un 
pion în plus la Vaisman, 
o poziție de atac (într-un 
dame și cai) la Stoica.

Astăzi, de la ora 14,30, runda 
a Iî-a.

iar Wolf 
final de

Campionatul maghiar ăe fotbal a progra
mat modurile celei de-a 10-a etape. IstA 
rezultatele înregistrate: Hon văd Buda
pesta — Videoton 4—1: Salgotarjăn — 
Ferencvâros t—1; Vasas — Baba Eto 
0—2: M.T.K. — Zalagerszeg 1—1; Pics 
_ Komlo 3—1; Csepel — UJpest Dozsa 
0—0; Dlosgyâr — Szeged 1—1: Tata- 
bânya — EgyetSrtăs 2—0. In clasament 
conduce Honved cu 14 p„ urmată de

Boxerul italian Carlos Duran și-a păstrat 
titlul de campion european la categoria 
n-iljlocie-mică. In gala desfășurată la 
Schlo, el l-a învins prin descalificare, în 
repriza a 14-a. pe șalangerul său. *ran- 
oezut Jacques Kechîehlan. Decizia O ne
dreptățește pe Kechichian. care. în de
cursul meciului, și-a expediat de 4 ori 
adversarul la podea.

Campionul mondial de box Ia categoria 
„cocoș”, Enrique Pinder (Panama), a 
susținut la Inglewood (California) un 
med amical In compania mexicanului 
Chuco Castillo, fost campion al lumii. 
Pinder a fost declarat învingător la 
puncte după 10 reprize. Medul a fost 
urmărit de peste 17 000 de spectatori

LONDRA, 17. — Turneul inter
național de tenis pe teren acoperit, 
care încheie seria concursurilor 
pentru ..Cupa Dewar", ca și aceea a 
Marelui Premiu — F.I.L.T. a fost 
mutat de la Nottingham la Londra, 

în primele sferturi de finală, 
la simplu masculin, ,s-au înregistrat 
rezultate scontate, llie Năstase n-a 
avut dificultăți deosebite, în fața 
francezului Patrick Proisy, pe care 
l-a învins cu 6—3, 6—3. Confirmînd 
forma bună în care se află, neo-zee- 
landezulOny Parun (învingătorul lui 
Smith) l-a eliminat și pe Andrew 
Pattison: 6—3, 6—4. în cel mai
disputat meci, Tom Gorman a dis
pus de B. Phillips Moore cu 6—1, 
5—7, 6—3.

în urma ultimelor rezultate înre
gistrate, liderul întrecerii. Ilie Năs
tase, totalizează 639 puncte în Ma
rele Premiu, distanțîndu-se de Stan 
Smith, aflat pe locul doi cu 587 p.

La închiderea ediției — în semifi
nale s-au înregistrat rezultatele : Năs
tase — Connors 6—3, 6—4 ; Gorman 
— Parun 6—4, 6—4. Finala se va 
disputa între Năstase și Gorman.

FRAZIER - FOREMAN'

22 IANUARIE
YORK, 17 (Agerpres). —- 
americani de culoare, Joe. 
campion al lumii la căte-

LA
NEW

Boxerii
Frazier, __ __
goria grea (profesioniști), și George 
Foreman, șalangerul său oficial, 
și-au început pregătirile în vederea 
meciului pe care-1 vor susține la 
22 ianuarie la Kingston, în Jamai
ca. După cum se știe, cei doi foști 
campioni olimpici sînt neînvinși în 
carieră. Frazier se pregătește, la 
Philadelphia, iar Foreman în orașul 
califomian Hyaward.

rezerve 
lui Fou- 

roux în dauna lui Pebeyre, elimi
narea din rî.'idurile titularilor a Iui 
Maso și trecerea lui pe banca re
zervelor și, mai ales, ignorarea lui 
Cantoni, care este fără doar și poa
te cel mai bun fundaș 
cînd s-a retras Pierre 
din echipa Franței.

Așadar, cîteva mici

francez de
Villepreux

Așadar, cîteva mici „inexacti
tăți" care însă nu vor afecta forța 
de ansamblu a echipei franceze, 
care vine în România, firește, dor
nică să învingă. în încheiere,^ voi 
numi și rezervele echipei, în rîndu- 
rile cărora întîlnim multe nunie 
consacrate. Deci : Joseph MASO 
(Narbonne). Roland BERTRANNH 
(Toulon), Jean-Louis AZARETE 
(St. Jean de Luz), Michel YACH- 
VILI 
louse) 
ziers).

(Brive). Max BARBU (Tou- 
și Andre LUBRANO (Bă-

Paris,
Robert BARRAN

noiembrie

ALEXANDRA NICOLAU 
continuă să conducă 

in turneul zonal de șah
SOFIA, 17 (Agerpres). — Turneul 

zonal feminin de șah de la Perr. ik a 
continuat cu disputarea partidelor 
întrerupte din rundele anterioare. 
Maestra româncă Alexandra Nico- 
lau a remizat partida întrerupta în 
runda a 4-a cu Sikova. Alte rezul
tate : Konarkowska-Sokolov —
Gheorghieva 1—0 ; Karakas — Ve- 
roezi 1—0 ; Harț — Troianska 1—0; 
Verdczi — Troianska 1—0 ; Hart — 
Vokralova 0—1 ; Eretova — Kara
kas remiză.

După 9 runde, clasamentul tur
neului se prezintă astfel i 1. Ale
xandra Nicolau (România) 6,5 punc-

Gertrude Baumstarck (Ro-
3. Karakas
4. Eretova 

(1); 5.

te ; 2„ 
mânia) — 6 puncte; 
(Ungaria) 5,5 puncte ;
(Cehoslovacia) — 5 puncte 
Vokralpva (Cehoslovacia) — 5 punc
te ; 6. Veroczi (Ungaria) — 4 punc
te ; 7—9. Erenska (Polonia), Konar
kowska-Sokolov (Iugoslavia) și 
Hart (Danemarca) — 3,5 puncte; 
10—11. Gheorghieva (Bulgaria), 
Gordana Iovanovici (Iugoslavia) — 
3 , puncte ; 12—13. Troianska (Bul
garia), Jansen (Olanda) — 2 punc
te ; 14. Sikova (Bulgaria) — 1,5
puncte.

SELECȚIONATELE DE TENIS DE MASA 
EVOLUAT LA SKOPLJE 
feminin, echipa R.P. Chineze a în
trecut cu 3—0 selecționata Iugo
slaviei. Oaspeții vor mai evolua 
Ia Zagreb, Ljubljana și Split. Apoi, 
jucătorii din R.P. Chineză vor 
pleca în Suedia pentru a participa 
la campionatele internaționale ale 
Scandinavici.

ALE R.P. CHINEZE AU
BELGRAD (Agerpres). — Se

lecționatele de tenis de masă ale 
R.P. Chineze și-au început turneul 
în Iugoslavia, evoluînd la Skoplje. 
In meciul masculin, echipa Iugo
slaviei a obținut victoria cu scorul 
de 5—1. Din echipa gazdelor s-a 
remarcat în special Stipancici, care 
se află în ascensiune de formă. La

din presa străină
TOT DESPRE

Tema afacerismului, care continuă 
să guverneze activitatea sportivă în 
țările supuse capitalului, face din nou 
obiectul unor comentarii, apărute re
cent în cotidianul de specialitate 
„SOVIETSKI SPORT". Iată ce scrie, 
sub titlul „Patronii", ziarul mosco
vit : f'

„Presa occidentală nu economiseș
te superlativele^ atunci cînd descrie 
viața prosperă a unor sportivi pro
fesioniști, mari vedete, dispunînd de 
importante conturi în bănci. Desigur, 
aceeași presă omite, cu regularitate, 
să precizeze că aceasta este valabil 
pentru un infim număr de „super- 
stele" sportive. In același timp, ma
joritatea performerilor profesioniști 
sînt doar bieți angajați ai cluburilor, 
avînd salarii mizere, veșnic în peri
col de a fi concediați îndată ce ies 
din formă.

Nu de mult, jucătorii din Liga na
țională de hochei americano-canadi- 
ană au declarat grevă, 
mai bune. Exemplul lor 
și de echipele „pro" 
Disputa dintre jucători 
durat cîteva săptămîni,

cerînd salarii 
a fost urmat 
de baseball, 
și patroni a 
totul sfîrșin- 

du-se, deocamdată, printr-un compro
mis. Patronii marilor echipe se plîng 
că jucătorii evoluează, în mod de
liberat, sub posibilități, ceea ce face 
ca tribunele să se golească, la fel și 
casele de bani. Dacă ai- fi să le 
dăm dreptate, salariile Jucătorilor 
profesioniști trebuie scăzute, fiindcă 
și încasările scad.

ÎNTRE HOBBY
Ziarul conservator britanic „THE 

OBSERVER" consacră un articol rea
lizărilor sportive din Republica De
mocrată Germană :

„Analizînd performanța Renatei 
Stecher care aleargă suta de metri 
dezvoltînd o viteză de 20 de mile pe 
oră și comparînd-o cu realizările le
gendarei Fanny Blankers-Koen, ero
ina Jocurilor Olimpice londoneze, se 
poate observa că steaua anului 1948 
ar fi rămas în urma actualei cam
pioane cu cel puțin 20 de metri.

Odată cu Renate Stecher, tînăra 
Monika Zehrt sau Annelie Erhardt, 
sportivele din R. D. Germană se în
scriu printre cele mai rapide din 
lume. Zehrt cîștigă datorită startu
lui ei fulgerător, Annelie se remarcă 
prin desăvirșita tehnică a trecerii

TUR DE ORIZONT ÎN HOCHEIUL EUROPEAN
(Urmare din pag 1)

ternice, dacă nu chiar cea mai pu
ternică, întrecere națională din Eu
ropa a oferit chiar de la început 
o situație neașteptată i celor trei 
puternice echipe, care an de an au 
fost angajate în lupta pentru pri
mele locuri (Ț.S.K.A., Spartak și 
Dinamo, toate din Moscova) li s-a 
alăturat din acest sezon o altă for
mație. Este vorba de Aripile So
vietelor Moscova (antrenor Boris 
Kulaghin), care a produs senzație 
de la primele meciuri prin victoriile 
sale categorice și, mai ales, prin 
succesul realizat (4—1) în fața u- 
neia dintre cele trei vechi rivale, 
Dinamo Moscova. Această nouă 
„stea" a campionatului unional nu
mără în componența sa una dintre 
cele mai tinere și mai valoroase 
linii de atac, alcătuită din trei ho- 
cheiști de 20 de ani i Bodunov, A- 
nisin, Lebedev, toți primind anul 
acesta ■ și „botezul" internațional.

TELEX 9 TELEX 9 TELEX 9 TELEX
In localitatea vest-germană Greven
broich s-a desfășurat întîlnirea interna
țională amicală de fotbal dintre selec
ționatele de juniori ale RF. a Germaniei 
și Elveției. Victoria a revenit 
cu scorul de 6—1 (4—W.

gazdelor

(rezervat 
.___________ ________ Rotter
dam a programat partidele din sfertu
rile de finală. Favoritul nr. 1 a! con
cursului, australianul John Newcombe, 
l-a învins cu 6—3, 6—4 pe Charles Fa- 
sareti (Porto Rlco). americanul Arthur 
Ashe a dispus cu 6—4. 6—4 pe compa
triotul său Marty Rlessen. Iar olandezul 
Tom Okker l-a întrecut cu 6—3. 6— 2 pe 
americanul Bob Lutz. In cea mai 
tată partidă a zSeL tenlsmanul 
Mark Cox l-a eliminat în două 
cu 7—5. 7—6 pe sud-africsoul 
Drysdale.

Turneul international de tenis 
Jucătorilor profesioniști) de la

In cadrul turneului internațional de fot
bal (juniori) de la Monte Carlo s-au 
disputat alte două meciuri. Echipa iugo
slavie! a învins cu scorul de 1—0 (1—0) 
reprezentativa Portugaliei, iar forma;ia 
Franței a dispus cu 2—0 (1—0) de selec
ționata Monaco.

„PATRONI"...
Dar, tot din presa americană aflăm 

lista milionarilor din sport, patronii 
..gladiatorilor" moderni. La New- 
York, faimosul Irving Felt este pro
prietarul unui „grajd" de baschetba- 
liști și tot lui îi aparțin patinatorii 
de la revista pe gheată „Holliday on 
ice“, ca și stadionul „Madison Square 
Garden". Patronul echipei profesio
niste de hochei „Boston Bruins" este 
bancherul Weston Adams, adminis
trator al Ligii americano-canadiene. 
Cîștigurile obținute de hocheiștii de 
Ia „Toronto Maple Leafs" merg în 
buzunarele lui John Basset, care mai 
dispune și de fotbaliștii de la „Argo
nauții", tot din Toronto. Nu se poate 
să nu-1 amintim și pe Jack Cook, cu 
echipele sale de primă categorie „Los 
Angeles Kings" (hochei), „Los Ange
les Lackers" (baschet) .și altele. Cook 
este și patronul companiei de radio- 
televiziune care a transmis meciul 
Cassius Clay — Frazier. în afară de 
sport, el se mai ocupă — în mod 
„competent" — de șantiere navale, 
aparate electronice și altele. Dacă 
trecem la Chicago, îl vom cunoaște 
pe Arthur Vintz, patron al echipei 
locale de hochei „Black Hawks" și al 
unor fabrici de mobile. La Detroit 
îl vom întîlni pe stăpînul unor uria
șe crescătorii de vite și al echipei de 
hochei „Red Wings", pe nume Bruce 
Norris.

Lista se poate prelungi de-a lungul 
întregului tabel de echipe din cadrul 
campionatelor profesioniste ameri
cane. Toate aceste sînt conduse de 
diferiți „patroni", care realizează din 
sport cîștiguri fabuloase, cifrate a- 
nual la milioane de dolari. Bineîn
țeles, pe spinarea angajaților lor, 
campioni mai mari și mai mici".

Șl SERIOZITATE
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La Budapesta s-au încheiat întrecerii» 
medului de tenis dintre echipele mas
culine ale Ungariei și Suediei, disputat 
în cadru! optimilor de finală ale Cupei 
europene pe teren acoperit. Victoria a re
venit cu 3—2 tenlsmenilor maghiari, tn 
ultimele trei partide s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : O.V.E. Bengtsson — 
Peter Szoke 6—3, 6—3; S za boles Baranyl 
— BJoem Borg 6—3, 2—6, 7—5; Mahan, 
Taroczy — B-ngtsson, Borg 6—1. 7—'.

Este de precizat, de asemenea, că 
în cadrul echipei Aripile Soviete- 

. lor joacă din acest sezon și cunos
cutul atacant Polupanov, fost la 
ȚSKA și care, în noua sa formație, 
face adevărate furori în campionat. 
Cea mai puternică linie de atac din 
campionatul Uniunii Sovietice ră- 
mîne însă celebra „troică" de la 
ȚSKA, alcătuită din VIKULOV, 
FIRSO și HARLAMOV, care în 8 
jocuri susținute a înscris 8 goluri.

Și acum un scurt tur de orizont 
prin celelate campionate. în Ceho
slovacia — unde celebra 
Bratislava l-a 
puțin celebrul 
din decembrie 
— primul din 
aprigei încleștări pentru primul loc 
s-a încheiat — surprinzător — cu 
înfringerea liderului, Dukla Jihlava. 
Intr-adevăr, în cea de a Vil-a e- 
tapă a întrecerii Tesla Pardubice a 
întrecut cu 6—3 pe Dukla, care însă 
continuă să Se mențină pe primul 
loc, deși după aceea a mai pierdut 
un meci.

, Disputa din R.F. a Germaniei nu 
a adus prea multe noutăți, ea fiind 
în continuare dominată de cunoscu
ta echipă EV Fiissen, la fel cum se 
petrec lucrurile și în Elveția unde 
Chaux-de-Fonds se menține pe pri
mul loc, tatonată din apropiere de 
HC Kloten. Interesant ni se pare 
faptul că în Austria, după mulți 
ani, redutabila echipă K.A.C. (din 
Klagenfurt) a cedat șefia clasamen
tului formației ATSE Graz, 
care în luna martie a anului 
va găzdui întrecerile grupei B a 
C.M, la care urmează să ia 
și reprezentativa țării noastre.

Părăsind domeniul campionatelor 
naționale și intrînd în cel al con
fruntărilor dintre diferite selecțio
nate este de subliniat, înainte de 
toate. excelenta impresie lă
sată io Elveția de reprezenta-

Slovan 
pierdut pe nu mai 
Nedomansky care 

va juca la ZKL Brno 
multele derbyuri ale

oraș 
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tiva Republicii Populare Chineze. 
Hocheiștii chinezi au cîștigat două 
din cele trei partide susținute * în 
„Țara Cantoanelor" (5—1 cu echi
pa de tineret și 3—2 cu cea de ju
niori), dovedindu-se într-un real 
progres și confirmînd pe deplin lo
cul III ocupat, anul trecut, în gru
pa C a C.M.

în altă ordine de idei, se apre
ciază că noua reprezentativă a Sue
diei și-a făcut cu succes debutul, 
deși a fost lipsită de cîțiva titulari, 
printre care Palmqvist și celebrul 
portar Leif Holmqvist, care sufe
rind o operație la menise va fi 
multă vreme indisponibil. De ase
menea, în aceste zile este urmărit 
cu mult interes turneul pe care se
lecționata R.F. a Germaniei îl în
treprinde în Canada, în timp ce 
presa elvețiană are numai cuvinte 
de laudă cu privire la valoarea do
vedită de echipa R.D. Germane în 
cele două meciuri susținute și cîști- 
gate la Zug și Berna, în fața re
prezentativei țării gazdă.

O știre care a făcut senzație este 
aceea cu privire Ia faptul că de la 
25 februarie 1973 echipa Austriei va 
fi antrenată și de pastorul canadian 
David Bauer. După ce a „păstorit" 
cîțiva ani echipele ce au reprezen
tat Canada la C.M., acest slujitor 
al amvonului (cu foarte multe cu
noștințe tehnice si tactice în ho
chei) s-a ocupat în ultimul timp de 
reprezentativa Japoniei. Recent, 
s-a anunțat că hocheiștii selecționați 
în echipa Austriei, care va evoluai 
împreună cu formația țării noastre, 
în grupa B a C.M.. vor fi îndrumați 
și de acest neobosit animator 
hocheiului, care este antrenorul 
sutană David Bauer.

Pentru început, turul nostru 
orizont prin hocheiul european 
oprește aci. Nu înainte, însă, de a 
promite cititorilor că vom reveni 
cu alte interesante amănunte.

gardurilor, iar Renate prin forța ei 
neobișnuită. Toate sînt produsul 
clusiv al dezvoltării sportului 
masă, al eforturilor ce se fac 
țara lor de origine In această 
recție.

Posibilitățile deschise celor ce 
resc să se ocupe de sport sînt 
cepțional de bine organizate în R.D.G. 
în timp ce în Anglia cei ce locuiesc 
în apropierea centrelor sportive sînt 
singurii privilegiați, cărora li se 
deschide un oarecare orizont pentru 
a-și dezvolta posibilitățile. în R.D.G., 
fiecare oraș mare dispune de 10—12 
centre sportive. Succesele unei țări 
ca R.D.G. se explică în primul rînd 
prin munca asiduă, științifică, temei
nică cu întreg tineretul, pe linie de 
sport".

„Este imposibil să comparăm per
formanțele fetelor noastre cu acelea 
ale concurentelor din Republica De
mocrată Germană" — a declarat 
Mary Hartman, conducătoarea dele
gației olimpice feminine a Marii Bri
tanii. „Putem spune că pe cînd atle
tele britanice se ocupă de sPort cu 
o oarecare pasiune trecătoare, un 
„hobby", pentru sportivele din R.D.G. 
acesta este o preocupare serioasă".
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PRIMA CANDIDATURĂ
OFICIALĂ PENTRU J.O

DE IARNĂ 1976
17 (Agerpres). — După 

mai anunțat, stațiunea
VIENA, 

cum . s-a 
de sporturi de iarnă austriacă Inns
bruck și-a depus candidatura pen
tru organizarea Jocurilor Olimpice 
de iarnă, din 1976. Comitetul olim
pic al Austriei a transmis ClO a- 
probarea sa ca oficialitățile orașu
lui Innsbruck să organizeze marea 
competiție.
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GAZDELE C.M. DE FOTBAL
MUNCHEN, 17 (Agerpres) — Co

mitetul de organizare a campiona
tului mondial de fotbal, a cărei fază 
finală se va desfășura în 1974 în 
R.F. a Germaniei, a stabilit orașele 
care vor găzdui meciurile din cele 
patru grupe.

Iată orașele alese: grupa I: 
Hamburg ; grupa a II-a: Gelsen
kirchen, Frankfurt pe Main, Dort
mund ; grupa a III-a; Hanovra, 
Dusseldorf, Dortmund; grupa a 
IV-a : Stuttgart și Miinchen.
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