
COMITETULUI CENTRAL
z"'

noiembrie 1972, ou început lucrările Plenarei 
Central al Partidului Comunist Român, care

Luni, 20 
Comitetului 
vor dura două zile.

Ședința plenară a fost deschisă de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al P.C.R., core a propus 
următoarea ordine de zi, adoptată în unanimitate :

1. Cu privire ia planul de dezvoltare economică și so
cială a Republicii Socialiste România pe anul 1973 ;

2. Proiectul bugetului de stat ol României pe anul 
1973 ;

3. îmbunătățirea următoarelor proiecte de legi :
— Proiectul Legii cu privire la dezvoltarea econo- 

mico-socială planificată a României ;
— Proiectul Legii finanțelor;
— Proiectul Codului Muncii :

4. Propuneri cu privire Ia unele măsuri pentru per
fecționarea activității comitetelor județene ale Partidului 
Comunist Român, a consiliilor populare județene și îm
bunătățirea controlului pe. linie de partid și de stot ;

5. Propuneri privind organizarea consiliilor ■ de control 
muncitoresc, ale activității economice și sociale și a 
comisiilor pe diferite domenii ale activității economice.

La lucrările plenarei iau parte ca invitați membrii gu
vernului și conducători ai organelor centrale de stat si 
obștești, secretarii cu problemele economice ai comi
tetelor județene de partid, prim-vicepreședinții consiliilor 
populare județene, directori ai centralelor economice,

directori și secretari al comitetelor de partid din mari 
întreprinderi industriale, directori ai institutelor de cer
cetări și proiectări și directori ai întreprinderilor de co
merț exterior, redactori șefi oi presei centrale.

In legătură cu problemele înscrise pe ordinea de zi, 
tovarășul Nicolae Ceausescu a făcut o amplă expunere.

Ținind seama de importanța deosebită a sarcinilor și 
indicațiilor cuprinse in expunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, de necesitatea dezbaterii aprofundate a oro- 
blemelor înscrise la ordinea de zi. Plenara CC. al P.C.R. 
a stabilit să-și desfășoare lucrările in cc-tinucre in co
misii constituite pe următoarele domenii : industria me
talurgică ; industria construcțiilor de mașini ; industria 
minieră, petrol, energetică : industria chimică : industria 
ușoară : economia forestieră ; agricultură si industria 
alimentară ; transporturi; comerț exterior ; p'obleme ale 
industriei locale.

Propunerile prezentate Pienarei C-C ol P.CR. au fost, 
de asemenea, analizate, in zilele de 13 și 19 noiembrie 
1972, de comisiile Comitetului Central o! P.CR. : Comi
sia pentru problemele economice : Corrisia pentru 
problemele sociale, de sănătate și nivel de trai ; Comi
sia pentru problerr.e e muncii crganizctorice, de cadre, 
ale activității organelor de stat si forurilor obștești de 
participare a masekr la conducerea societății.

Lucrările Plenarei CC oi P.CR. se reiau in ședință 
plenară in ăiminecțc z ei ce 21 noiemb'ie.

ȘEDINȚA CONSILIULUI
DE STAT

în ziua de 20 noiembrie 1972, a 
avut loc, la Palatul Republicii, șe
dința Consiliului de Stat, prezidată 
de tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Consiliului de Stat.

La ședință au participat ca invi
tați tovarășii : Virgil Trofin, vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, ministrul comerțului inte
rior ; Emil Drăgănescu, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri, 
ministrul transporturilor și teleco
municațiilor ; miniștri și alți con
ducători ai organelor centrale de 
stat, precum și președinți ai unor 
comisii permanente ale Marii Adu
nări Naționale.

La propunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, participanții la ședința 
Consiliului de Stat au păstrat un 
moment de reculegere in memoria 
acad. Athanase Joja, fost mesr.rru 
al Consiliului de Stat, care a înce
tat din viață în ziua de > rcettt- 
brie 1972-

Consiliul de Stat a dezcâ:.t 
adoptat următoarele decete : Se
cret privind navigația civilă : De
cret privind organizarea șt fracțio
narea Ministerului Apărâru Nata

nale ; Decret eu privire la lafima- 
rea, organizarea ți fimc7.c-.area 
Consiliului per.tru coordonarea și 
îndrumarea activității de aprovrio-’ 
nare și prestare de servicii către 
populație; Decret cu privare ia or
ganizarea și funcționarea Miruste- 
rului Comerțului interiee: 
pentru extinderea preveder-Jor De
cretului nr. 287 1970 pr.vmd uneie 
măsuri pentru sprijin-rea cetăter. - 
lor ale căror locuințe au fost i-5- 
truse sau grav avariate dm 
calamităților naturale, și la 
țiile intervenite ca urmare : 
mitâților naturale, ce s-au 
in anul 1972: Decret pe-.tr. 
pietarea anexei la Decretul 1 
1960 privind acordarea aicea 
stat pentru copii.

Consiliul de Stat a ratifica

Socialistă Rovil- 1 șz Urmea Re- 
pcbîicjor SuvXce Socialiste. Au 
fist rat-fiea-e. de asemenea. Coc-

s

ie

nia la Cort iert-a referitoare la con
tractul âe transport r.terr-ațxjnal 
de mărfuri pe șosele (CMR).

Toate decretele aa fast în prea
labil. dezbătute șt avizate favorabil 
de com_s?> permanente de specia- 
Staâe ale Mar.i Adunări Naționale.

Corts.'. ;1 de Stat a examinat • 
Comisiei pentru industrie, 
ii și transporturi a Marii 
Naționale, cu privire la 
a cu utilaje tehnologice și 
ii metalice a obiectivelor 
al de investiții, precum și 
ea prezentată de ministrul 
electrice asupra măsurilor 

mare a analizei efectua- 
isia de Stat cu privire 

sistemului energetic 
dezbaterilor care 

de Stat a 
propunerile 
atît Consi- 
și celelalte

Adună

te de Com: 
^-mcțion area 

național. Tn u. i.ia 
au avut loc. Consiliul 
aprobat concluziile și 
făcute și a dispus ca. 
Eu! de Miniștri, cit 
organe centrale de stat, să ia în 
continuare măsurile necesare pen- 
tru îmbunătățirea activității în sec
toarele analizate, și să informeze 
Consiliul de Stat asupra îndeplini
rii hotărîrilor adoptate.

Consiliul de Stat a rezolvat apoi 
unele cereri de grațiere.

ÎN ULTIMA ETAPĂ

A „CUPEI F. R. BOX

OCTAVIAN AMĂZAROAIE
Șl ANTON COJAN

AU PAHASIT
RINGUL ÎNVINȘI!

în fața unui public numeros 
extrem de entuziast, care a cor. 
enorm de mult (și in orice condiț:.) 
victoria pugiliștilor localnici, in 
Sala sporturilor din Craiova s-a 
disputat sîmbătă seara întilnirea, 
din cadrul ultimei etape a „Cupei 
F.R. Box", dintre echipele Electro- 
putere Craiova și Constructorul 
Galați. Chiar și în aceste condiții, 
în final victoria a surîs formației 
mai omogenă, care cuprinde mulți 
boxeri cu o valoare recunoscută — 
Constructorul Galați. Deși incom
pletă (fără reprezentant la catego
ria semimijlocie). echipa pregătită 
de antrenorul emerit Petre Mihai a 
obținut victoria cu scorul de 15—7.

Meciurile la care am asistat _ au 
avut un caracter de mare luptă — 
deseori cu mijloace tehnice dintre 
cele mai rudimentare — ca și cum 
ar fi fost vorba de o partidă de 
mare miză, în care combatanții au 
renunțat să-și valorifice cunoștințe
le tehnice, mizînd totul pe forță și 
pe puterea de luptă.

Reuniunea a fost „punctată" și 
de două surprize, care i-au ridicat 
gradul de interes. ANTON COJAN 
— pugilist care se află în vederile 
selecționerilor — a părăsit 
învins prin k.o.! Autorul 
surprize este boxerul craiovean 
Constantin Truică (sportiv fără ve
leități), care la sfîrșitul primei re
prize și-a surprins adversarul cu 
un croșeu de stînga la bărbie, în 
urma căruia gălățeanul n-a mai 
putut relua lupta. Pînă în acel mo
ment, meciul s-a desfășurat, firesc,

I

LA „TROFEUL CARPAȚI

PROGRAMUL

FEMININ MONDIAL

ediții a 
de Sala 
disputa

FRUNTAȘELE HANDBALULUI

IAȘI, 20 (prin telefon, de la tri
misul nostru). — Lumea handba
lului și-a îndreptat privirile spre 
străvechea capitală a Moldovei. în- 
cepind de marți (n.r. astăzi) cele 
mai bune echipe feminine de hand-

Meciurile celei de a XIII-a 
-Trofeului Carpați", găzduite 
sporturilor din Iași, se vdr 
după următorul program :

MARȚI _ ora 17 : România — Ro
mânia tineret ; 18.10 : U.R.S.S — Iu
goslavia; 19.20 : R.D. Germană — Un
garia :

MIERCURI — ora 17 : R.D. Ger
mană — România tineret; 18.10: 
U.R.S.S. — Ungaria; 19.20: România
— Iugoslavia ;

JOI _ ora 17 : Iugoslavia — Ro
mân:» tineret; 18 10: R.D. Germană
— U.R.S.S.; 19.20 : România — Un
garia ;

VINERI — zi de odihnă ;
SIMBATA — ora 17 : Ungaria — 

România tineret; 18.10: R.D. Germană
— Iugoslavia; 19.20: România — 
U.R.S.S.

DUMINICA — ora 16.30: U.R.S.S.
— România tineret; 17.40: Iugoslavia
— Ungaria: 18.50: România — R. D. 
Germană; 20 : festivitatea de închi
dere.

bal din lume se află angajate 
prestigioasa competiție organizată 
anual de F.R.H. si dotată cu „TRO
FEUL CARPAȚI". La ediția a 
XIII-a, ale cărei partide vor fi găz
duite de Sala sporturilor din loca
litate, se află prezente primele pa
tru clasate la ultima ediție a cam
pionatelor mondiale, desfășurată în 
decembrie 1971 în Olanda, repre
zentativele R. D. GERMANE (lo
cul I). IUGOSLAVIEI (locul TI), 
UNGARIEI (locul III) și ROMÂ
NIEI (locul IV). Lor li se adaugă 
puternica echipă a UNIUNII SO
VIETICE. Toate aceste formații se 
vor afla 
de aur și 
diatelor" 
1973). în 
VA DE 
completează acest valoros „pluton", 
aducînd în arenă ambiția și ar
doarea generației care vine.

lașul s-a pregătit intens pentru 
acest mare eveniment sportiv. Un 
val de afișe anunță programul tur-

Hristache NAUM

în lupta pentru medalia 
la ediția viitoare a „mon- 

(lugoslavia, decembrie 
sfîrșit, REPREZENTATI- 

TINERET A ROMÂNIEI

(Continuare tn pag. a 4 a)

■■ '•

Simona Arghir. „tunarul" reprezentativei noastre, trage la poartă și in- 
scrie. Fază din meciul România — U.R.S.S., desfășurat la Cluj, in ediția 

a 12-a a „Trofeului Carpați"

1959
1960
1961
1962
1963
1964
1966
1967
1968
1969
1970
1971

PALMARESUL COMPETIȚIEI

1. H. G, Copenhaga; ..4. Olimpia București. 
1. “
1.
1.
1.
1.
1.

(București)
(București)
(București)
(București)
(București)
(București)
(București)
(Cluj) : 1. București
(București) : 1. R.D. Germană; . .4. România 
(Cluj) : 1. R.D. Germană; 2. România 
(Timișoara) : 1. R.D. Germană: 2. România 
(Cluj) : 1. R.D. Germană; ...3. România.

București
București 
București 
București
Belgrad: 2. București 
București

Care este contribuția centrelor universitare la progresul sportului de performanță ?

RAID V

ANCHETA
LA CLUJ i
• Cei peste 20 000

in lotul
de studenți au avut 
olimpic. Este, oare,

doar 3 reprezentanți 
admisibil ?

»

Octavian Amăzăroaie (dreapța) face față cu greu
Philippe Mongo

Foto : Vasile
Philippe

atacului dezlănțuit de

POPOVICI — Craiova

ringul
acestei

dominare autoritară a 
din Galați.

i doua surpriză 
lui Octavian 

către boxerul 
din Republica 

(legitimat la Craiova, în pe
in care îți efectuează stu- 

un sportiv înalt, extrem de 
cu o bună directă de stingă

în nota de 
pugilistului

Cea de a 
înfrîngerea 
roaie de < 
Mongo 
Congo 
noada 
diile), 
rapid, 
și mare putere de luptă. Cu aceste 
calități, Mongo l-a depășit pe Amă- 
zăroaie cu exact atît cit trebuia 
pentru a obține victoria Ia puncte. 
Și astfel, după Pavel Nedelcea, cel 
de al doilea boxer român aspirant 
Ia titlul de campion 
categoriei pană a fost 
Craiova. Un spectator 
în glumă, că dintre toți 
mâni pretendenți la tricoul echipei 
reprezentative la categoria pană, 
doar Gabriel Pometcu a rămas ne
învins de pugilistul congolez.

Celelalte rezultate : P. Ganea (G)
Mihai TRANCA

a fost 
Amăză- 
Philippe 

Populară

•îf

național al 
învins la 
ne spunea, 
boxerii ro-

(Continuare în pag. a 2-aJ

TINERII SCRIMERI ROMÂNI
AU CUCERIT TOATE CELE OPT 

TITLURI BALCANICE
Cu probele pe echipe Io floretă-feminin și la spadă, campionatele bal

canice de scrimă desfășurate la Ankara s-au incheiat consemnînd, de la un 
capăt la altul, numai victorii ale tinerilor noștri reprezentanți. Deranjamentul 
circuitului telefonic menținindu-se, ne vom limita — și de această dată — la 
clasamentele respectivelor probe, transmise de agențiile de presă. FLORETA- 
FEMININ : 1. ROMÂNIA 3» ; 2. Bulgaria 2v ; 3. Iugoslavia 1v ; 4. Turcia Ov. 
SPADA : 1. ROMANIA 4v ; 2. Turcia 3v ; 3. Bulgaria 1v ; 4. Iugoslavia 1v ; 5. 
Grecia 1v.

Vom reveni cu amănunte în ziarul nostru de miinc.

MIINE, LA DINAMO, 
O INTERESANTĂ 
GALĂ DE BOX

Miercuri seara, în sala Dinamo, 
va avea loc o interesantă reuniune 
de box în cursul căreia vor evolua 
o serie de pugiliști pretendenți la 
un loc în echipa națională. Printre 
cei ce vor urca treptele ringului 
amintim pe I. Gyorffi, Șt. Boboc, 
Al. Turei. G. Pometcu, S. Cuțov, A. 
Moraru, D. Mihalcea și alții.

X:

4
ci?

ș

z-.

în 'discuție”— 'clin nou contribuția 
centrelor universitare la "creșterea 
performanțelor sportive pe ptăsura 
copdițijlQr și, a, cerințelor actuale.

Am început dezbaterea pe această 
temă la Timișoara și o continuam cu 
un nou raid realizat intr-un alt cen
tru universitar cu recunoscută tradiție 
sportivă. Este vorba de cetatea uni
versitară a Clujului. Pentru început, 
iată și cîteva elemente de referință 
care atestă marile potențe ale 
trului studențesc din orașul de 
Feleac :

— O masă de tineri și tinere 
se apropie de impresionanta cifră de 
20 000 ;

PREA PUTINI PERFORMERI

cen- 
sub

care

Pornind de la aceste realități, 
cunoscute de clujeni și. recunoscu
te de cei cu responsabilități în rea
lizarea marii performanțe, am cău
tat să culegem cit mai multe date

— Cadre tehnice de specialitate — 
profesori de educație fizică și antre
nori cu o înaltă calificare, intr-o pro
porție impresionantă — peste 240 (in 
întreg Județul" ;

— O tază materială superioară ce
lorlalte centre universitare ale țării 
— stadion, sectoare pentru atletism, 
bazin de natație, toate cuprinse in
tr-un splendid parc sportiv, parcul 
„Dr. Victor Babeș", precum și o sc
rie de alte construcții sportive si
tuate în perimetrul fiecărui institut 
de invățămint superior clujean. Ia 
Universitate și la Politehnică, la A- 
gronomie și la Medicină.

DE AUTENTICĂ VALOARE

și impresii, consultînd cu acest pri
lej șefii catedrelor de educație fi
zică și sport, secretarii cluburilor 
sportive universitare și reprezen
tanții organelor sportive locale.

La Sibiu

A FOST INAUGURAT UN NOU PATINOAR ARTIHCIAL
Dupâ ce a fost dat în folosință, 

„dreptunghiul" de gheață de Ia 
Cluj, iată că duminică dimineață 
s-a inaugurat, la Sibiu, o nouă ba
ză sportivă de iarnă. Amplasat în 
parcul „Sub arini", noul patinoar 
artificial (avînd dimensiuni de 60x30 
m) a apărut ca o necesitate fireas
că a amploarei pe care a luat-o, în 
ultimii ani, acest frumos sport în 
orașul de pe malurile Cibinului și 
a eforturilor depuse de Comitetul 
municipal U.T.C. care îl are în gos
podărire.

La festivitatea de deschidere a 
patinoarului și-au dat concursul 
patinatori din. București, care au 
prezentat un program de patinaj 
artistic mult gustat de numeroșii 
spectatori, precum și viteziștii Șco
lii sportive din localitate, care au 
efectuat o interesantă demonstrație. 
Cu același prilej s-au sărbătorit 5 
ani de la înființarea secției de vi-

teză din Sibiu și a avut loc decer
narea Medaliei jubiliare a semicen
tenarului federației de specialitate 
unor harnici activiști și vechi pati
natori;

O „radiografie" actuală a sportu
lui universitar clujean pune în lu
mină cîteva realizări care demon
strează faptul că studenții acestui 
centru au o prezență remarcabilă 
în primul eșalon al multor ramuri 
sportive. Echipele de baschet, de 
handbal, volei, fotbal, hochei, tir 
și atletism desfășoară o activitate 
susținută, ocupînd în unele cazuri, 
poziții fruntașe în campionatele na
ționale.

Reține, mai ales, atenția selec
ționarea unor sportivi clujeni în 
loturile reprezentative, printre ei 
numărîndu-se performeri cunoscuți 
cum ar fi fotbalistul Anca, baschet- 
baliștii Sdrenghea și Ruhring, hand- 
baliștii Schobel și Tudosie, volei
balistul Balaș, atleții Șepci, Bogdan 
și Socol. Spre regretul nostru a 
trebuit să ne oprim — însă — aici, 
restul sportivilor de performanță 
reprezentînd valori mai scăzute.

Ceva mai mult: DINTRE PU-
Tiberiu STAMA 

Paul IOVAN

(Continuare în pag. a 2-a)

Raidul nostru anchetă întreprins 
lația club-catedră nu îmbracă

la Cluj, a arătat limpede că re- 
_ forme adecvate în realizarea prin

cipalelor obiective. Conducerile cluburilor sînt prea mult angajate 
în rezolvarea unor probleme strict administrative, ele nu au o concepție 
unitară, de perspectivă, asupra activității de mare performanță pentru 
care la drept vorbind au fost create aceste unități sportive.

Pe de altă parte, nici catedrele de educație ’ fizică și sport, nume
roșii specialiști care le compun, nu acceptă să participe la o viată cu 
adevărat de club.

Foarte bine remarca iov. Nicolae Mureșan, președintele C.J.E.F.S. 
Cluj : „Azi, in centrul nostru universitar, funcționează un număr dublu 
de specialiști, în raport cu cel existent în urmă cu 10—15 ani. Rezul
tatele, insă, sînt invers proporționale cu această stare de fapt".

„U , o forță altădată a Clujului și chiar a țării, în sportul de per
formanță, și-a slăbit simțitor potențialul prin apariția celorlalte cluburi 
studențești, care au proliferat numărul secțiilor pe ramuri de sport, 
fără ca să existe adesea o justificare, o acoperire integrală. Asa stind 
lucrurile, înființarea mai multor cluburi (in fond cu același profil) în 
cuprinsul aceluiași centru universitar n-a făcut decît să împrăștie for
țele pe mai multe direcții.

VECHEA ȘI FRUMOASA LOR RIVALITATE FOTBALISTICĂ
• „DEBITOARELE- CALITĂȚII NU AU DISPĂRUT 
CU TOI UL • PROMISIUNILE ULTIMILOR METRI

Al

1.

*■:

TURULUI

4
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••

Patru apărători ai Jiului (tricouri in dungi) privesc cum trei atacanți de la F.C. Argeș' așteaptă ca ion Gabriel »ă 
greșească, cumva. Unde e marcajul din zona careului ? ’ Foto: 'l’heo MACARSCHI

Depinde. cum vrem să judecăm 
campionatul nostru de fotbal, cel 
de toate zilele. Pentru idealurile 
strict tehnice, acest clasament cu 
fruntașe care au de pe acum trei 
înfrîngeri la... pasiv, după numai 12 
întîlniri, deci un sfert din partidele 
lor reprezentînd eșecuri, situația 
nu-i deloc roză și nici promițătoa
re. Și e foarte adevărat că nici una 
dintre competitoare nu a țîșnit din 
start de o asemenea manieră îneît 
să impună. Pentru ceilalți, foarte 
mulți, pentru cei care urmăresc 
Divizia A și fotbalul pentru nepre
văzutul său... cel din fiecare meci, 
situația e plină de promisiuni. Cîte 
nu se mai pot întîmpla, chiar și 
numai pe această mică porțiune 
care a rămas pînă la terminarea 
stagiunii de toamnă ! De vreme ce, 
teoretic, A.S.A. Tg. Mureș, dețină
toarea locului 11, poate recupera 
pînă la sfîrșitul turului cele patru 
puncte care o despart de primul 
loc ! Etapa de alaltăieri a regru
pat, cum s-a subliniat, și fruntea 
dar și partea de jos a clasamentu
lui, furnizînd cele mai atractive 
perspective pentru cele 270 de mi
nute de competiție pe care le mai 
au de disputat cele 16 fruntașe ale 
soccerului nostru. Mai cu seamă 
cursa Steaua—Dinamo promite foar
te mult, prin duelul de lă distanță 
care se va duce pe acești ultimi 
metri ai turului...

Scadentele polițe ale calității, a- 
mintite de noi, sîmbătă, în „Impe
rativul etapei" a văzut datornici 
plini de grijă, grăbiți să achite obli
gațiile existente în contul lor și 
chiar să depășească debitele. Alții 
însă nu s-au arătat capabili să li
chideze conturile, și datoriile lor se 
mențin mai departe. Calificativele 
colegilor noștri, prezențl la întîlni- 
rile etapei, plasează în categoria 
întîlnirilor care s-au situat la un 
nivel acceptabil pe cele de la Pi
tești, Constanța și Craiova, și mai 
aproape de așteptările celor mai 
credincioși iubitori ai fotbalului — 
verificate prin prezența lor pe o 
vreme deloc prietenoasă — s-au a- 
rătat întîlnirile de la Cluj, Tg. Mu
reș și deschiderea cuplajului inter- 
bucureștean. Pentru ca „eternul 
derbi" să atingă cel mai înalt nivel 
spectacular și pasional din tot ceea 
ce am văzut pînă acum în întrece
rea primei divizii. Multe opinii îm
ping și mai înapoi comparația, so
cotind întrecerea dintre Dinamo și 
Steaua ca una dintre cele mai reu
șite din fotbalul nostru din ultimii 
doi ani. Și nu avem prea multe 
argumente spre a-i contrazice...

Acestui meci de excepție, din ne
fericire, i se cuvin deci mai multe 
„onoruri", decît unuia obișnuit și, 
îh consecință, ne vom ocupa, în 
continuare, de el.

Credem că marele merit al celor 
două vechi combatante ale primu
lui nostru campionat stă în puterea 
de a fi reușit să se angajeze pînă

Eftimie IONESCU

(Continuare în vag. a 3-a)



B AS C H E T ECHIPELE ROMÂNEȘTI ÎN C.C.E. Șl CUPA CUPELOR VELIȘTII DIN NOU ÎN DERBYURILE ETAPEI, POLITEHNICA BUCUREȘTI

IN TURUL AL DOILEA, ADVERSARE MAI PUTERNICE, DECI
Cu meciul susținut, sîmbătă 

seară, de I.E.F.S., toate cele patru 
echipe românești participante Ia 
competițiile europene de baschet 
și-au încheiat examenele primului 
tur pe care, spre cinstea lor, le-au 
absolvit cu brio. Dinamo și Rapid, 

„în C.C.E., au trecut de Honka Ta- 
^iola și, respectiv, Maccabi Tel 
pAviv; Steaua și I.E.F.S., în Cupa 
'cupelor, au eliminat pe Maccabi 
Ramat Gan și Spartacus Anvers, 

j Succesul reprezentantelor țării noa
stre este meritoriu și vine să în
tregească rezultatele remarcabile 
obținute. în acest an. de selecțio- 
natele României, printre care vom 
aminti clasarea lotului de senioare 
pe locul 5 la campionatul euro- 

>4>ean. cucerirea campionatului bal
canic de juniori și performanțele 
echipei de seniori în partidele cu 
formațiile altor țări.

întrecerile din primul tur al 
C.C.E. și Cupei cupelor au demons
trat, pînă acum, că team-urile 
noastre fruntașe sînt capabile să 
facă față jocurilor internaționale 
susținute în compania altor cam
pioane sau vicecampioane națio
nale. fapt care nu poate decit să 
bucure, el ilustrind. încă o dată, 

• linia ascendentă pe care merge 
baschetul românesc. în același 
timp însă, calificarea în turul al 
doilea al acestor prestigioase com
petiții implică obligații majore în 
ceea ce privește viitoarea lor evo
luție, în fata unor adversare evi
dent mai puternice decît cele în
tâlnite în turul inaugural Și. prin 
această prismă, ridicarea capacită. 
ții de abordare a meciurilor devine 
o misiune stringent actuală pentru 
cele patru echipe (ca și pentru an
trenorii lor) aflate, din nou in 
preajma unor examene foarte di
ficile, dar a căror absolvire le-ar 
onora palmaresul international.

Dinamo, de pildă, va juca împo
triva campioanei Bulgariei, Akade- 
mik Sofia (primul joc la Bucu
rești), în componența căreia intră 
numeroși internaționali dintre care 
vom aminti de Golomeev, Dimi
trov, Doicikov, Filipov și Atanasov, 
în partidele cu Honka Tapiola. di- 
namoviștii au manifestat o formă 
sportivă apreciabilă, ca urmare a 
valorificării depline a individuali
tăților. Dar, nu trebuie omise 
unele momente de ineficacitate 
sau de scădere a potențialului de
fensiv, acestea datorită relaxării 
ivite poate nu întotdeauna în cli
pele cele mai potrivite. Or, într-un 
meci de cupă tur-retur fiecare 
punct este decisiv, și un moment 
de relaxare poate fi fatal unei e- 
chipe, oricît de bine pregătită ar 
fi ea.

Tot în C.C.E., baschetbalistele de 
la Rapid vor înfrunta puternica 
formație Vozdovac Belgrad (primul 
meci la București), finalistă a Cu
pei cupelor (ediția 1971—1972, cîs- 
t.igată de Spartak Leningrad) și 
avînd în componență numeroase 
jucătoare din lotul iugoslav parti
cipant la campionatul european din 
Bulgaria (Kalenici, Iovanovici, Ra
ției, Ciurulici, Trajkovski) în fața 
unor asemenea adversare, sarcina 
rapidistelor va fi deosebit de grea, 
cu atît mai mult cu cit. pe lingă 
valoarea incontestabilă a belgră- 
dencelor, în fața teamului din Giu- 
lești apare încă o dificultate și a- 
nume indisponibilitățile îvite în 
formație. Doina Stancu este acci
dentată. Doina Prăzaru nu s-a pre
zentat de multă vreme la antrena
mente, iar Gabriela Nicola nu a 
jucat sîmbătă în partida cu Con
structorul din cadrul diviziei A. 
Este cert că la Rapid și-au făcut 
apariția simptome îngrijorătoare

B PATINAJ 1

VITEZIȘTI ROMANI - 
PESTE HOTARE

Trei viteziști fruntași de la Di
namo Brașov, Alexandru Boer. Va- 
sile Coroș și Ladislau Fokt au ple
cat la Budapesta, la invitația foru
lui de resort din Ungaria, pentru 
a participa la cîteva concursuri, 
programate în perioada 25 noiem
brie — 10 decembrie. Patinatorii 
români sînt însoțiți de antrenorul 
Ernest Ulrich.

IN CiTIVA
(Urmare din pag. 1)

ȚINU SPORTIVI DE SUPRAFAȚA 
REMARCAȚI AICI ȘI MAI PU
ȚINI AU AJUNS IN LOTUL NOS
TRU OLIMPIC. PRACTIC, ESTE 
VORBA DOAR DE TREI SPOR
TIVI — handbaliștii Tudosie și 
Schobel și de voleibalistul Balaș. 
Atleții Șepci și Socol. nominalizați 
inițial, nu au confirmat ulterior 
rezultatele și, în consecință, au fost 
scoși din lotul olimpic.

Așadar, la J.O.. centrul universi
tar clujean n-a fost reprezentat 
decît de trei sportivi. CONTRIBU
ȚIE EVIDENT MINORA FATĂ DE 
CEEA CE SE AȘTEPTA DIN PAR-

E TIMPUL SA SE RENUNȚE LA „ARTA" ...JUSTIFICĂRILOR I
„U“. O inițială cu semnificații 

deosebite. Reprezintă cel mai mare 
club studențesc din țară. 428 DE 
SPORTIVI STUDENȚI ȘI STU
DENTE LUPTA SUB CULORILE 
LUI. 9 SECȚII PE RAMURA DE 
SPORT ȘI 3.5 MILIOANE LEI BU
GET ANUAL.

Iată cifre care trebuie să anga
jeze în mod cît mai responsabil ti
neretul studios din Cluj să-i a- 
mintească obligația de a fi perma
nent prezent pe culmile cele mai 
înalte ale performanței. Or, de re
gulă. lucrurile nu se petrec așa. 
Secretarul clubului, Mircea Damian, 
în locul unor explicații care să con
vingă. a adus în discuții unele 
neajunsuri legate de schema admi
nistrativă. Sigur. într-o bună mă
sură asemenea necazuri sînt de luat 
în seamă. Se pune. însă, întreba
rea ; ce a întreprins concret tov. 
Damian pentru impulsionarea ac
tivității de performanță, în special 
în acele secții în care rezultatele se 
cam Iasă așteptate ? Mai mult: 
cum a urmărit secretarul clubului 

și de aceea intervenția energică și 
operativă a conducerii clubului a 
devenit absolut necesară.

în Cupa cupelor, Steaua va în- 
tîlni (primul meci în deplasare) pe 
învingătoarea dintre Sporting Li
sabona și Racing Ford Edegem 
(Belgia). Mai mult ca sigur adver
sara steliștilor va fi formația bel
giană în care evoluează și jucă
tori nord-americani. în disputele 
cu Maccabi Ramat Gan, Steaua a 
manifestat o capacitate de luptă 
remarcabilă, mai cu seamă în 

Ana Deak a fost una din jucătoarele de bază ale I.E.F.S.-ului in meciu
rile cu Spartacus Anvers

zona panourilor, unde Tarău și 
Oczelak au avut comportări bune. 
Dar la Steaua se pune foarte acut 
problema disciplinei jucătorilor 
față de arbitri, adversari și chiar 
față de antrenor. Aceiași Tarău și 
Oczelak, al căror aport pentru ca
lificarea echipei este incontestabil, 
au deseori atitudini incompatibile 
cu comportarea unor sportivi frun
tași. Tarău, de exemplu, și-a per
mis să lovească un adversar in 
meciul de la Ramat Gan (motiv 
pentru care a fost eliminat de pe 
teren și doar bună voința arbitri
lor l-a absolvit de a fi suspendat 
pentru a doua întîlnire), iar Ocze
lak. pe lingă faptul că a fost sanc
ționat de cîteva ori cu fault tehnic 
în partidele diviziei A, nu mani
festă față de antrenor condescen
dența cuvenită. Indiscutabil, pro
blema indisciplinei unor baschel- 
baliștj de la Steaua trebuie anali
zată mai profund de conducerea

NATATIE
EUGEN ALMER 4:167 PE 400 m 

LIBER ÎN BAZIN DE 25 m
într-un concurs de înot desfășu

rat la Reșița (bazin de 25 m), Eu
gen Aimer a parcurs distanța de 
400 m liber în 4:16,7. cifră aflată 
la 4,8 sec de recordul național. Pe 
locul secund s-a clasat D. Wetter- 
neck în 4:31,0. Interesant este de 
subliniat că în aceeași perioadă a 
anului trecut, Aimer înota aceeași 
distanță în 4:24,0.

D. GLAVAN, coresp. județean

AN/-DE DOUĂ ORI MAI MULTI SPECIALIȘTI
TEA CELOR APROAPE 20 000 DE 
STUDENȚI ȘI STUDENTE DIN 
ACEST IMPORTANT NUCLEU 
UNIVERSITAR.

Un asemenea bilanț modest do
vedește că nu toate secțiile de per
formanță ale cluburilor . sportive 
universitare din Cluj au desfășurat 
o activitate de instruire la nivelul 
exigențelor, în perspectivă, mulțu- 
mindu-se adesea cu rezultate de la 
o zi la alta. Este un stil de muncă 
manifestat și de alți activiști și 
antrenori din rețeaua sportu
lui de performanță și care au da
toria să se preocupe continuu de 
ridicarea rezultatelor pe măsura 
condițiilor de care dispun.

rezultatele muncii depuse de antre
norii și cadrele didactice în reali
zarea obiectivelor avute de fie
care secție, echipă sau sportiv ? Ni
mic din toate acestea ! Așa se în- 
tîmplă cînd un secretar de club 
se limitează doar la atribuțiile sale 
administrative.

O situație asemănătoare întîlnim 
și la Politehnica. Și aici secreta
rul clubului, Gheorghe Ghiorghian. 
s-a rezumat la prezentarea unor 
situații scriptice șl s-a referit mai 
puțin la adevăratul fond al pro
blemei și anume acela al slabei an
gajări a antrenorilor și a cadrelor 
didactice în perimetrul marii per
formanțe. Am așteptat de la secre
tarul clubului să ne amintească de 
ce la Politehnica, care dispune de 
un specialist de elită în atletism 
(cum este maestrul emerit al spor
tului, conf. univ. Ion Moina, șeful 
catedrei de educație fizică și sport), 
ca și de tehnicieni reputați (cum 
sînt Elemer Sarossi, Tiberiu Cor- 
neișan. Dorin Almășan. Viorel Cîr- 
ligelu), performanța întîrzie, iar

RESPONSABILITĂȚI SPORITE
clubului, deoarece abaterile pot scă
dea din potențialul lotului, alt
minteri valoros și bine pregătit.

I.E.F.S.,  debutantă într-o com
petiție continentală (Cupa cupe
lor, pentru care este oferit tro
feul „Ziarul Sportul-București"), 
va avea adversară celebra forma
ție Slavia Praga (primul joc la 
București), în rîndul căreia evo
luează cunoscutele Jindrova, Spej- 
chalova și Babkova, participante 
la „europenele" de la Varna și 
Burgas. Indisponibilitatea prelungită

Foto : DRAGOȘ NEAGU

a unor jucătoare de bază (Viorica 
Balai și Doina Iftimie, acciden
tate) afectează vădit valoarea e- 
chipei, dar sîntem convinși că ce
lelalte componente ale team-ului 
studențesc vor face tot posibilul 
pentru o comportare cît mai ono
rabilă în această prestigioasă în
trecere.

D. STANCULESCU

LECTORATUL MEDICILOR DE LOTURI
în urma ședinței de analiză a 

activității medicale din loturile 
olimpice — și a problemelor ri
dicate cu această ocazie —, Sec
torul de medicină și psihologia 
sportului din C.N.E.FB. a luat 
inițiativa organizării unor lec
torate cu medicii de loturi. Sco
pul principal al acestei acțiuni 
urmărește orientarea muncii me
dicilor din loturi spre obiective 
precise, cum ar fi selecția in te
ren și refacerea organismului 
și — pe cît este posibil — obți
nerea unor rezolvări concrete în 
noul ciclu olimpic 1972—1976.

Participarea este utilă tuturor 
specialiștilor care lucrează la 
nivelul unui lot național (seni
ori, tineret, juniori), lectoratuJ 
avînd și un caracter de âuto- 
instructaj prin lucrările pe care 
cursanții le vor face cu ocazia 
fiecărei teme dezbătute, aplicînd 
în mod diferențiat, pentru spor
tul respectiv, sugestiile primite 
din referatul general sau din 
chestionarele special întocmite în 
acest scop.

tovarășii enumerați mai sus se 
mulțumesc doar cu îndeplinirea 
lecțiilor de la cursurile de bază 
și cu o cercetare științifică mult 
prea departe de nevoile sportului 
studențesc lncal ?

Am aflat. însă, că DIN CELE A- 
PROAPE 600 DE LUCRĂRI ȘTIIN
ȚIFICE ELABORATE DE POLI
TEHNICA. 1N ULTIMII 10 ANI, 
DOAR 3 AU AVUT O OARECARE 
APLICATIVITATE PRACTICA !

în absența secretarului clubului 
Agronomia, situația sportului de 
performanță a fost prezentată de 
conf. univ. Abro Cozanlian, șeful 
catedrei de educație fizică și sport. 
Din trei ramuri cîte se practică, 
hocheiul și patinajul activează. în 
primul eșalon, dar rezultatele lor, 
în special la hochei, sînt departe

DE CE O ATÎT DE SLABĂ ANGAJARE IN MUNCA A CADRELOR 
DE SPECIALIȘTI ?

în discuțiile purtate la Cluj, ne-a 
plăcut îndeosebi poziția deschisă, 
curajoasă a conf. univ. Sorin Pașcu, 
decanul facultății de educație fizi
că și șeful catedrei de specialitate 
a Universității. El a precizat din 
capul locului că UN CADRU DI
DACTIC ARE OBLIGAȚIA DE A 
ÎMBINA ARMONIOS ACTIVITA
TEA DIN SFERA CATEDREI (lec
ții. — cercetare utilă etc) CU CEA 
DE PERFORMANȚĂ. Or, în 
sportul studențesc clujean lu
crurile nu se petrec așa. Este o a- 
nomalie care se reflectă în rezul
tatele realizate. Intenția tov. Pașcu 
este ca, în anul 1973, toate cadrele 
didactice de la catedră să fie nor
mate cu obligații ferme pe linia 
performanței sportive.

lat* * o măsură binevenită. la 
care sperăm că direcția de resort

cîștigă fără adversar, M. Toni (G) 
b.ab. 2 N. Dumitru, N. Boscu (G) 
b.p. I. Slobodnicîuc, C. Bumb (G) 
m.n. C. Diaconu, I. Vornicescu (Cv.) 
cîștigă fără adversar, Șt. Voicu (G) 
b. neprez., E. Constantinescu, S. 
Tîrîlă (G) b.ab. 2 I. Leoveanu, C. 
Cojocarii (G) b.ab. 3 Gh. Constan
tinescu, V. Lehăduș (G) b. k.o. 1 
M. Fanait.

★
Disputată la Moldova-Nouă, în- 

tîlnirea dintre U.M. Timișoara și 
selecționata Caraș-Severin din ca
drul ultimei etape a Cupei F.R. Box 
a fost urmărită de un număr mare 
de spectatori. Selecționata județului 
Caraș-Severin a obținut victoria cu 
13—7. Iată rezultatele în ordinea 
categoriilor (primii sînt trecuți bo
xerii de la Caraș-Severin) : A. Ur- 
sulescu b. dese. P. Gale, C. Angliei 
cîștigă fără adversar, P. Nedelcea 
b.ab. 3 N. Borteș, C. Muscă b.p. V. 
Santa, T. Maria b.p. N. Ispas, T. 
Marconi (U.M.T.) fără adversar, G. 
Blaj m.n. C. Sprinceană, I. Dumitru 
p.p T. Pantea, P. Kurunczi p.p I. 
Chivu, C. Văran b.p. G. Schubert.

Miomir MIRCOV, coresp.

Ședințele sînt programate din 
două în două săptămîni (joi, 
între orele 13—15). Joia trecută 
a avut loc primul lectorat, des
chis de dr. Ion Ștefan, din Sec
torul de medicină și psihologia 
sportului, care a prezentat în
tr-o scurtă introducere obiecti
vele lectoratului.

Prima problemă care a stat în 
centrul dezbaterilor reuniunii 
inaugurale a fost „Selecția dife
rențiată pe ramuri de sport". Dr. 
Octavian Popescu a expus re
feratul „Selecția segmentară in 
sporturile nautice", dînd indi
cații, sugestii și soluții pentru 
rezolvarea în practică a acestei 
probleme complexe. La discuții 
au participat prof. dr. Andrei 
Demeter, dr. Carmen Dumitres
cu și dr. Ion Ștefan.

Următoarea ședință va avea 
loc joi 30 noiembrie la sediul 
C.N.E.F.S. Dr. Octavian Popescu 
va pregăti un referat avînd 
drept temă, „Orientarea către 
proba potrivită în sportul ales".

de noțiunea de performanță. De 
notat, însă, că hocheiul înghite 
marea majoritate a fondurilor, cre- 
înd destule insatisfacții celor care 
tremură la marginea mantinelei. 
Patinajul este susținut mai mult 
de copii (în proporție de 9(K7), în 
timp ce rugbyul, după o prezență 
meteorică în prima divizie, acum 
trăiește anonim. într-un culcuș cald, 
în eșalonul secund.

Nici la clubul Medicina, de ase
menea cu trei secții pe ramură 
(tir — un sportiv în lotul republi
can — Tr. Florescu, scrimă și șah) 
situația nu se prezină în culori 
prea roze. Deocamdată doar tirul 
activează în prima divizie a țârii. 
O notă buna pentru Medicina, se
cretarul clubului, asistentul univ. 
Valentin Micușan este și antreno
rul secției de tir.

din M.E.I. îșl va da adeziunea. 
„Abia atunci — a ținut să remar
ce tov. Pașcu — oamenii vor avea 
o responsabilitate directă, vor putea 
fi trași la răspundere pentru efec
tuarea unei munci concrete". El a 
precizat totodată că activitatea de 
cercetare științifică nu și-a spus, 
încă, cuvîntul în ceea ce privește 
ridicarea valorică a procesului de 
instruire. Ea are încă un caracter 
mult prea teoretic, departe de prac
tică, limitîndu-se adesea la acope
rirea cerințelor M.E.I. pe plan 
medodic și statistic.

în schimb, ne-a dezamăgit modul 
de a aborda problemele al conf. 
univ. Ion Moina. Trecem peste 
faptul că în perioada în care a 
funcționat ca antrenor de atletism 
la „U“, activitatea sa nu a avut 
eficiența așteptată. Nu înțelegem,

ÎN ÎNTRECERI
Pe lacul Herăstrău au continuat 

întrecerile de yachting contînd pen
tru Campionatul municipal și „Cu
pa ora$ului București". Cele două 
concursuri, care au reunit la start 
veliști seniori și juniori, s-au desfă
șurat pe parcursul a trei săptămîni. 
înregistrînd următoarele rezultate:

CAMPIONATUL MUNICIPAL 
(seniori): finn — 1. N. Opreanu 
(C.N.U.) 3 p, 2. C. Ivanovici (C.N.U.) 
5,7 p, 3. R. Crăciunescu (Electrica 
Buc.) 18,7 p; snipe: 1. I. Naum + 
D. Belu (Electrica Buc.) 0 p, 2. D. 
Popovici + B. Mălinescu (Electrica 
Buc) 8,7 p. 3. E. Groza - S. Agachi 
(C.N.U.) 11 p: F.D.: 1. M. Carp 4- 
M. Boldișor (C.N.U.) 0 p. 2. P. Stoi
ca — M. Muge^cu (Electrica Buc) 
6 p: juniori: finn: 1. A. Arendt 
(Electrica Buc) 3 p. 2. L. Dragomir 
(Electrica Buc) 8.7 p. 3. C. Rarinca 
(C.N.U.) 10 p; snipe: 1. Mânu + 
Brînzei (Electrica Buc) 0 p. 2. Geleș 
- Mălinescu (Electrica Buc) 8.7 p; 
F.D.: 1. P. Stoica — M. Mugescu 
(Electrica Buc) 0 p; oprimat: 1. 
Horia Ispas (C.N.U.) 0 p. 2. Ovidiu 
Adam (C.N.U.) 21 p. 3. Valeriu Iosif 
(Electrica Buc) 29 p.

„CUPA ORAȘULUI BUCUREȘTI" 
(seniori): finn: 1. A. Vasiliu (C.N.U.) 
5,7 p, 2. P. Purcea (C.N.U.) 10 p. 3. 
C. Ivanovici (C.N.U.) 16 p; juniori:
1. A. Arendt (Electrica Buc) 5,4 p,
2. L. Dragomir (Electrica Buc) 8 p.
3. C. Rarinca (C.N.U.) 11 p.

BOX

In ultima etapă

Ă „CUPEI F.R. BOX"

(Urmare din pag. I)

A ÎNVINS C.S.M. CLU) (m), IAR PROGRESUL BUCUREȘTI PE SPARTAC I (f)
Campionatele divizionare de tenis de masă au intrat in linie dreap

tă. Meciurile etapei programate sîmbătă și duminică la București Cluj 
și Tg. Mureș, au elucidat, în linii mari, configurația clasamentului, unele 
din ele fiind chiar hotărîtoare pentru desemnarea campioanelor pe anul 
1972. Iată cîteva relatări de la - aceste partide !

MASCULIN :
C.S.M. Cluj — Voința București 

15—2. Partidă fără istoric. Clujenii 
s-au impus la un scor categoric. 
Realizatorii victoriei : Doboși 4v, 
Bozga 4 v, Giurgiucă 3 v, Papp 3v, 
plus partida de dublu Doboși — 
Giurgiucă, pentru clujeni, respectiv, 
Podgoreanu și Bodea pentru Vo
ința.

C.S.M. Cluj — Politehnica Bucu
rești 7—10. Derbyul campionatului 
a opus pe campioana en-titre Poli
tehnica București și cea mai în 
formă echipă din actualul campio
nat, C.S.M. Cluj. Victoria a revenit 
surprinzător, dar meritat, studen
ților bucureșteni, care au avut în 
Teodor Gheorghe cel mai bun om, 
obținînd victoria în toate partidele 
susținute. Iată realizatorii victori
ilor f T. Gheorghe 4 v, Bobocică 
3 v, Antal 2 v și partida de dublu 
Bobccică — Gheorghe pentru bucu
reșteni. respectiv Doboși 3 v, Giur
giucă 2 v. Bozga 1 v, Papp 1 v 
pentru C.S.M.

Voința Cluj _  Politehnica Bucu
rești 6—11. De remarcat succesul 
fostului internațional Gh. Cobîrzan 
care a realizat 4 victorii. De la

RĂNILE NU TREBUIE NUMAI DESCOPERITE. CI Șl VINDECATE VOLEI
Recenta analiză a situației voleiu

lui nostru după participarea repre
zentativei masculine la J.O. de la 
Miinchen a stîrnit un curent de 
opinii favorabil găsirii unor soluții 
eficiente pentru revitalizarea aces
tui sport. Tehnicienii parcă se a- 
pleacă mai stăruitor asupra neajun
surilor ce și-au pus din plin am
prenta pe rezultatele internaționale 
ale echipelor române.

Zilele trecute am fost martorii 
unui schimb de opinii pe această 
temă între antrenorul lotului mas
culin Nicolae Sotir, conf. univ. Ni- 
coiae Murala, șeful catedrei de spe
cialitate de la I.E.F.S., și medicul 
Gabriel Cherebețiu. Ei au pornit de 
Ia lacunele principale evidențiate 
de voleibaliștii români la turneul 
olimpic și care devin și mai stri
dente în campionatele interne ; in
suficienta pregătire a jucătorilor și 
jucătoarelor în ceea ce privește 
tehnica individuală și .marile ca
rențe ale apărării (în special în 
linia a doua). Specialiștii amintiți 
au coborit cu mai multă siguranță 
ca de obicei în sfera cauzelor care 
perpetuează de cîțiva ani aceste de
ficiențe. Și astfel au fost atinse 
cîteva puncte nevralgice care ni se 
par demne de semnalat și care cre
dem că ar trebui supuse de toți 
tehnicienii voleiului unei analize 
mai lucide și mai stăruitoare. „De 
ce toate produsele voleibalistice ale 
ultimelor generații străbat drumul 
pînă la Ioturile naționale cu atitea 

' deficiențe de ordin tehnic, cu de
prinderi greșite și fără un minimum 
de deprinderi necesare jocului de 
apărare ?“ a întrebat antrenorul N. 
Sotir. Firește. întrebarea nu era 
lipsită de tîlc, cunoscut fiind fap
tul că poate mai mult decît la orice 
alt sport, tehnicienii loturilor na
ționale de volei trebuie să facă, în- 
tr-adevăr, o muncă titanică de co
rectare cu aproape toți jucătorii

JUDO

JUNIORII NOȘTRI AU OBȚINUT 0 SINGURĂ VICTORIE !
KOSZALEN, 20 (prin telefon). în 

sala de sporf Gwardia din locali
tate au avut loc, sîmbătă și dumi
nică, întrecerile competiției inter
naționale de judo „Cupa Prietenia". 
La această ediție au participat ju
niori mici (16—17 ani) și mari 
(18—19 ani) din Bulgaria, Ceho
slovacia. Cuba, R.P.D. Coreeană, 
R.D. Germană, R.P. Mongolă, Po
lonia. România, U.R.S.S. și Ungaria.

în prima zi s-au desfășurat con
fruntările juniorilor mici. Cei doi 
judoka din țara noastră admiși în

însă, spiritul conciliant al șefului 
de catedră de La Politehnică, care 
acceptă cu ușurință ca oamenii din 
colectivul său să fie departe de 
nevoile performantei. Ne referim, 
în special, la conferențiarii univer
sitari Tiberiu Corneișan și Dorin 
Almașan. ambii antrenori cu bună 
calificare (primul la schi, al doi
lea Ia atletism) car care. în do
meniul activități: competitionale. 
nu ies din zona județeană. Nemul
țumiri creează si maniera de lucru 
a lectorului univ. Viorel Cirligelu. 
specialist recunoscut în rugby dar 
care, pînă în prezent, nu s-a an
gajat cu toată capacitatea sa în ac
țiunea de redresare a rugbyului 
clujean.

O observație asemănătoare se 
poate formula și la adresa confe
rențiarilor universitari Mircea Du
mitrescu, proaspătul șef al catedrei 
de specialitate de la I.M.F. și Tra
ian Chitul (din colectivul acestei 
catedre), doi tehnicieni cu reputa
ție în atletism, dar al căror aport 
nu este pe măsura renumelui de 
care e bucură amîndoi.

Evident, ne-am limitat la exem
plele tipice, cele mai semnificative. 
Există încă multe altele care ates
tă slaba angajare a cadrelor di
dactice clujene în acest domeniu. 
Este o stare de lucruri îngrijoră
toare, care denotă o orientare gre
șită a specialiștilor vizați, un spi
rit de comoditate, în ultimă instan
ță chiar lipsă de pasiune pentru 
profesiunea aleasă. în cazul unor 
foști mari performeri apare de-a 
dreptul stranie poziția lor față de 
sportul pe care l-au practicat ani 
de zile cu rezultate excelente. Este 
de neexplicat cum o pasiune care 
a stăruit nu cu multă vreme în 
urmă s-a pierdut pe parcurs, a 
fost definitiv abandonată...

Voința a mai cîștigat Hidveghi 2 v. 
Pentru Politehnica au punctat T. 
Gheorghe 3 v, Bobocică 3 v, Col- 
tescu 2 v, Colcer 2 v și dublul Bo
bocică — Gheorghe. (I. Pocol — 
coresp.).

Comerțul Tg. Mureș — Locomo
tiva București 12—5. Au „înscris" : 
Sentivani 4 v, Naftali 3 v, Sîngior- 
gian 3 v, Valics 2 v pentru învin
gători, respectiv, Gheorghiu 2 v, 
Denielis I v, Păuna 1 v plus partida 
de dublu Gheorghe — Danielis, pen
tru învinși. (I. Păuna — coresp).

FEMININ :
Progresul București — Spartac I 

București 5—4. Confruntarea dintre 
cele două team-uri bucureștene, 
desfășurată sîmbătă în sala Aurora 
din Capitală, a dat loc la o dispu
tă acerbă pentru victorie. Elevele 
antrenorului Victor Vladone au reu
șit după aproape 3 ore de joc să 
se impună, la limită, în fața unei 
echipe tinere, ambițioase, care a 
luptat din răsputeri pentru obține
rea unui rezultat onorabil. Succesul 
„bancarelor" se datorește în mare 
măsură frumoasei comportări a 
camp;oanei noastre Maria Alexan
dru, care s-a impus categoric în 

selecționați. Și această muncă de
vine cu atît mai anevoioasă cu cît 
ea se face pe un teren bătătorit de 
deprinderi greșit formate.

Răspunsul nu putea fi altul — și 
experiența practică îl confirmă din 
plin — decît acela că, la nivelul 
juniorilor, antrenorii și profesorii 
de educație fizică, fie că neglijează 
în bună măsură aspectele tehnicii 
individuale, fie că mulți nu cunosc 
ei înșiși modul de executare a uno
ra dintre procedee, lucru evidențiat 
în repetate rînduri chiar la profe
sorii chemați să lucreze în cadrul 
taberelor de vară. Dar și una și 
cealaltă dintre variante se exprimă 
în roadele muncii antrenorilor spe
cializați în descoperirea și crește
rea elementelor destinate perfor
manței, în modul în care acestea 
se prezintă din punct de vedere 
tehnic. Și atunci ni s-a părut în
dreptățită întrebarea care i-a fost a- 
poi adresată șefului catedrei I.E.F.S.: 
nu cumva absolvenții institutului și 
ai facultăților de educație fizică in
tră în activitatea voleibalistică cu 
multe lipsuri în domeniile aminti
te ? Mai cu seamă că deficiențele 
rezultă și din munca celor mai 
apreciați căutători de valori volei
balistice, deci are un caracter ge
neral. Șeful catedrei I.E.F.S. a de
monstrat că studenților cu speciali
tatea volei le sînt prezentate corect 
toate procedeele tehnice, precum și 
particularitățile jocului în apărare. 
Din discuțiile pe această temă a 
reieșit, însă, că viitorii profesori și 
antrenori îșl însușesc mai mult teo
retic problemele legate de tehnică 
și că, probabil, nu sînt în măsură 
să Ie explice elevilor lor și din 
punct de vedere practic. Ceea ce, 
desigur, îi determină să lase pe 
plan secundar, sau să ignoreze ca
pitolele respective în procesul pre
gătirii. Și astfel tinerii voleibaliști 
își formează — singuri — deprin-

In competiția internațională
..Cupa Prietenia"

concurs au întîlnit adversari valo
roși în primul tur și au pierdut 
partidele : Romeo Mocanu (cat. 58 
kg) a fost întrecut prin ippon de 
A. Gabor (Ungaria), iar Nițu Gelu 
(cat. 65 kg) a cedat prin yusei-gachi 
în fața lui A. Gewedes (R.D. Ger
mană).

Lupta pentru întîietate a juniori
lor mari, a prilejuit confruntări di
ficile pentru sportivii noștri chiar 
de la început. Primul tur a fost 
absolvit doar de greul Constantin 
Georgescu învingător prin yusei- 
gachi în meciul cu Corîjo Atana
sov (Bulgaria). Ceilalți 4 judoka ro
mâni au fost învinși, așteptînd șan
sa recalificărilor : Gh. Marin (cat. 
63 kg) p. y.g. S. Radek (Polonia), 
I. Petrol (cat. 70 kg) p. ipp. H. Ot- 
sinbar (R.P. Mongolă), I. Moraru 
(cat. 80 kg) p. ipp. Al. Voloșov 
(URSS), P. Toader (cat. 93 kg) p.

■ ipp. H. Schultz (R.D. Germană).
De recalificare a beneficiat doar

> Ion Moraru. Acesta l-a întîlnit pe 
Y. Kacienisz (Ungaria) de care a 
fost învins prin ippon în min. 3, în 
urma unei fixări (osae-komi) ce 
n-a mai putut fi evitată.

Singura speranță rămînea deci în 
..greul" Constantin Georgescu, dar 
și acesta. în următoarea partidă, 
cu cehoslovacul J. Kostal, a fost 
învins prin yusei-gachi. 

ANUNȚ■a

Direcția de Poșlă și Difuzare a Presei din D.P.T. anunța câ 
au început contractările de abonamente pentru anul 1973 
la toate publicațiile cuprinse în catalogul presei române re
cent apărut.

De asemenea, se contractează abonamente la cotidiene și 
periodice de informare generală, precum și la publicațiile 
tehnico-științifice cuprinse în catalogul presei externe — 1973.

5979,1

GOSPODINE, NU UITAU!
Z 9

Cu minim de efort și maximă economie 

de timp putefi prepara o masă gustoasă 

și variată cumpărind pui tăiafi și preambalafi 
de la toate unităfile și raioanele din București, 
care desfac carne și preparate din carne, (6035)

fața tuturor partenerelor de între
cere, fără a ceda vreun set. Tine
rele eleve ale antrenoarei Luci Slă- 
vescu, deși învinse, și-au apărat 
șansele cu multă ardoare, cedînd 
abia în final, după ce au condus, 
pe rînd, cu 2—0 și 3-1. Ne bucură 
evoluția mereu ascendentă a cam
pioanei europene de junioare Lidia 
Ilie care, în această partidă, a fost 
vioara întîi a Spartacului. La sco
rul de 4-r»4, cînd tensiunea nervoa
să devenise extremă, la masa de 
joc au intrat Mariana Feldman și 
Viorica Moldovan. într-o formă 
bună, Moldovan s-a impu^ cate
goric în două seturi, aducind cu a- 
ceasta victoria echipei Progresului. 
Jată realizatoarele acestui succes : 
Maria Alexandru 3 v. Viorica Mol
dovan 2 v pentru învingătoare, res
pectiv, Lidia Ilie 2 v. Mariana Feld
man 1 v și Elena Condicaru 1 v, 
pentru învinse

Spartac I — Spartac II. 8—1. Joc 
în familie, în care prima formație 
s-a detașat ușor. Autoarele victoriei: 
Elena Condicaru 3 v, Mariana 
Feldman 3 și Silvia Coman 2, pen- 
tru învingătoare, respectiv, Marile- 
na Badea 1 v pentru învinse

Florin SANDU 
Aurel PĂPĂDIE 

C.S.M. Cluj — Voința București 
7—2

C.S.M. Cluj — Politehnica Bucu
rești 6—3.

deri greșite care ulterior se corec
tează greu sau nu se mai corectea
ză de loc.

Plecînd de la această verigă prin
cipală în formarea voleibalistului 
de performanță, am putea să 
adăugăm că nici la nivelul clu
burilor de divizia A, atunci cînd 
tinerii de perspectivă tint pro
movați, nu se acordă, de către an
trenori, suficientă atenție aspecte
lor în discuție. Preocupați de pre
gătirea titularilor, ei uită adesea, 
la antrenamente, în colțuri de sală, 
tocmai jucătorii care au naai multă 
nevoie de lucru, de pregătire su
plimentară pentru corectarea mai 
devreme (și cînd este ceva mai 
ușor) a deprinderilor greșite cu 
care vin din echipele de juniori. 
Din această cauză și pătrunderea 
în rîndul titularilor a acestor tineri 
devine foarte greoaie, tîrzie și ne
concludentă. Chiar a celor cu ca
lități native excepționale. Și, din 
această cauză, vedem că asemenea 
jucători rămîn de perspectivă și la 
22—23 de ani, vîrstă la care, cu 
cîtva timp în urmă, voleibaliștii 
valoroși aveau un stagiu de 2—3 
ani ca titulari în... echipa națio
nală.

Asemenea dezbateri, vizînd as
pectele cele mai importante care 
definesc situația voleiului nostru 
de performanță, ni se par de bun 
augur pentru viitorul acestui sport, 
însă numai cu condiția ca specia
liștii noștri, organele cu atribuții 
în această direcție să nu se mulțu
mească cu simple constatări, cu 
descoperirea cauzelor, ci să acțione
ze EFECTIV în direcția eliminării 
deficiențelor, a găsirii soluțiilor po
trivite pentru îndreptarea unei stări 
de lucruri necorespunzătoare...

Aurelian BREBEANU

A REÎNCEPUT 
DIVIZIA B

Așa cum s-a anunțat, duminică a 
început cel de al doilea tur al în
trecerii echipelor din divizia se
cundă. Iată cîteva din rezultatele 
înregistrate:

FEMININ: Politehnica Galați — 
Flacăra roșie București 2—3. Pro
gresul București — Universitatea 
Iași 2—3, A.S.E. București — Spar
tac București 0—3, Viitorul Bucu
rești — Dacia Pitești 3—0. Voința 
Brașov — Drapelul roșu Sibiu 3—0, 
Universitatea Craiova — C.S. Tîr- 
goviște 3—1, Corvinul Deva — Me
dicina Timișoara 3—1, Voința Za
lău — Voința Miercurea Ciuc 2—3, 
Constructorul Arad — Voința Ora
dea 3—2, Medicina Tg. Mureș — 
Voința Reghin 3—0.

MASCULIN: Petrolul Ploiești — 
Petrolistul Cîmpina 3—0, Aurora 
Eucurești — Medicina București 
3—2, Locomotiva București — Delta 
Tuicea 3—2, Unirea Tricolor Brăila 
— Farul Constanța 3—0. Politehnica 
Timișoara — A.S.A. Sibiu 3—0, Ex
ploratorul Caransebeș — Electro- 
putere Craiova 3—1, Voința Alba 
lulia — Constructorul Hunedoara 
3—2, Silvania Șimleul Silvaniei — 
Ind. Sîrmei C. Turzii 3—1, Insti
tutul Pedagogic Tg. Mureș — Alu
mina Oradea 1—3, Minerul Explo
rări Baia Mare — Universitatea 
Brașov 3—1.
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ÎN PREAJMA MECIULUI CU IUGOSLAVIA

„Să-i ajutăm, să-i încurajăm. Sînt doar niște copii!a-4

Voinescu, într-una

din camerele hotelului „23 August**  > Evoluție bună în

Tricolor • Nici cu poarta

partida cu Unirea

O STRÎNGERE DE MINĂ -SEMNIFICATIVĂ JOCUL OFENSIV DĂ ROADE
...Sîntem Ia cîteva minute după 

fluierul final. Jucătorii de-abia au 
avut timp să intre la vestiare. în 
cabina mureșenilor larmă. O larmă 
veselă, clipe de destindere după o 
încrîncenată dispută pe gazon. Din
colo — liniște. Dar nu acea liniște 
posomorită, plină de bombăneli. To
tuși, o nemulțumire plutea în aerul 
cabinei : „Ce să facem ? Am jucat 
cit am putut de bine, am tras și la 
poartă, am avut și ocazii, și o bară, 
clar mingea a ocolît poarta Iui Na- 
gel“, păreau să spună brașovenii.

Și aveau dreptate. După cum 
aveau dreptate să fie mulțumiți și 
mureșenii : încheiaseră cu bine o 
partidă în care rezultatul a stat 
multă vreme pe muchie de cuțit. 
Gydrfi... spintecase de cîteva ori 
apărarea formației lui Bone, după 
cum în alte momente fusese oprit 
pe nedrept, pentru ofsaid, de tușie- 
rul M. Cîțu ; Anghel . fusese și el 
mereu pe fază ; Ia mijlocul terenu
lui, Pescaru — Cadar — Balint, ac
ționaseră aproape fără greșeală... în 
plus, apărarea se dovedise aproape 
de netrecut. Doar Mureșan, 
noscut prin capacitatea sa

specula cele mai mici momente de 
neatenție ale adversarilor, a reușit 
să găsească un locșor prin care șu
tul său, expediat dintr-un unghi 
„imposibil-1, să-l păcălească pe A- 
damache.

Dar calitatea jocului a stat și în 
capacitatea ambelor echipe de a-i 
înlocui cu succes pe absenți (Alecu 
și Orza au făcut sâ nu se simtă 
lipsa lui Olteanu și Bdloni, ceea ce 
înseamnă niște merite în plus pen
tru antrenorii Bone și Proca), și în 
posibilitatea de a 
dreptunghiul verde o 
țiuni bine concepute, 
gea a mers curgător, 
fundat a mărit gradul 
al execuțiilor, ceea ce trebuie, de 
asemenea, adăugat la efortul și 
reușitele celor 22.

în final, cei doi antrenori și-au 
strîns mîna. O strîngere de mină 
care a avut, parcă, semnificații în 
plus : un fel de mulțumire recipro
că pentru calitatea fotbalului, pen
tru îndîrjita dispută oferită de cele 
două team-uri.

transpune pe 
serie de ac- 

în care min- 
Terenul des- 
de dificultate

Desigur că rezultatul consemnat 
la șflrșitul partidei ,.U" ClJi — 
C.S.M. Reșița a surprins, deoarece 
oaspeții nu reușiseră In această 
toamnă să cîștige puncte pe tere
nuri din 
reșițenii 
punct in 
mult sg

Duminică, la Cluj, reșițenii au 
abordat jocul de la egal Ia egal 
cu mai experimentalii lor 
sari, .anulînd chiar din start avan
tajul terenului deținut oe studen* — 
Elevii lui Reinhardt au aplicat în
tocmai indicațiile primite înaintea 
partidei și anume de a acțtooa 
ofensiv, pe spații cit mai largi s 
de a nu renunța nici un morrn: 
la lupta pentru recuperarea bato
nului. Cu toate că CLS.M.- — a pre
zentat o linie de apărare - 
vizată (cu Atodirese: fundaș dreap
ta). aceasta a funcționat cu preci
zie. destrâmînd atacurile arve-se 
și, apoi, declanșind acțiuni ofrt-

alte orașe. Dar. iată ci 
au "obținut primul tor 
deplasare și n-a li» : 

le cucerească pe ambele.
la Cluj, reșițenii

acver-

ATAC SLAB CONTRA PRESING

cind ?goală ! Atunci«

Doi dintre componența actualului lot de juniori: ilie Bălăci (mezinul 
echipei, născut la 13.IX.1956) și Mircea Chivu, cel mai... virstnic dintre 
membrii lotului (născut la 21.VIII.1954). Intîmplarea face ca ambii să fie. 

coechipieri și la tineret-rezervele Universității Craiova
Foto: Th. MACARSCHI

Pe unu. din teremir.*e  d.n 
plexul sportiv _23 August”, 
na^onal de juniori a efectuat, 
bătâ. un aou antrenament din 
celor programate in vederea 
buae pregâttri pentru partida 
Iugoslavia, de duminică. In 
ar.-rersorolm principal, pref. C. 
deieaaa — pleca: 
a urmări meciul 
tele Iugoaiaviei și Greciei, partene
rele ecn.pe. noastre în grupa res
pectivă a preliminariilor turneului 
U-ET-A. — ședința de pregătire 
a fost condusă de Ion Voinescu, an- 
trenorul secund. Antrenamentul a 
decurs — firește — în bune condi- 
t.ur._ Totuși, ceva nu i-a plăcut 
fostul— portar al naționalei. Seara 
i-a chemat la el, într-una din ca
merele hotelului din același com
plex sportiv, pe Răducanu, Chivu, 
Ciurea, Bălăci. Șumulanschi, Naghi, 
pentru a sta puțin de vorbă cu ei. 
Le-a explicat, în cîteva cuvinte, 
motivele nemulțumirii sale ; nemul- 
țumire cauzată, în mare măsură, 
ți de jocul foarte slab etalat în 
partida de verificare de vineri, cu 
Rapid — juniori. A accentuat apoi 
asupra modului cum trebuie privită 
și abordată dificila partidă cu Iugo
slavia. vorbindu-le despre dîrzenie. 
ambiție, curaj, încredere si hotărî- 
re : despre siguranță, calm și dă- 
ruire, atribute care n-au lipsit na- 
ttonalei României, în acel memora
bil meci din 1956, de la Belgrad, 
în care fiecare jucător român a 
luptat exemplar. A fost, în fond, o 
ve rabilă lecție despre modul cum 
o etr. pă trebuie să-și apere șanse
le. sâ joace pentru culorile sale. 
-Lecția" s-a încheiat cu relatarea 
mai multor întîmplări cu tîlc din 
viața de jucător, atît de bogată, a 
unuia dintre cei mai mari portari 
ai noștri. După care Voinescu a... 
sunat stingerea : ..Gata, la 
mi.r.e avem meci !“.

Era vorba de penultima 
ț- •. e.-.f.care susți.-.ută cu 
Tricolor, duminică 
G._leșt.. N-a
Nagl-— ușor accidentat. A reintrat, 
insă. Chivu care nu jucase vineri. 
Dekatul medului a fost nefavora-

' • lor-tr :-l- . Au greșit,
uaitfii îuilu-se inutil, Serafim, Agiu, 

rea. Bălăci. Voinescu s-a apro- 
t de tușă, întrebindu-i destul de 
■ t ..Ce-i cu voi ? Una vorbim 

țs alta facem
S; vinovății l-au ascultat. Parcă 

»-au scuturai de un vis urît. Echi
ni a început să joace cu adevărat. 
Inetvftsd de la mezinul lotului, Ba
ted, și tarmmînd cu... dificilul Ră- 
«fucana. în repriza a doua, mai 
ales, ttariottala de juniori a desfă- 
1-'4- --r. ;>t apropiat pretențiilor: 
s gsr în apărare, cu un dispecer

com- 
lotul 
sîm- 
suita 
unei 

cu 
lipsa 
Ar

ia Belgrad pentru 
dintre selecționa-

FARUL ȘI-A PIERDUT TIMONA ? • •

culcare.

recu- 
de a

venir 
pierd 
val

partidă
Unirea 

dimineața, pe 
jucat brașoveanul

Mircea TUDORAN

ETAPEI

Farului

--e a

CC

C.3

Și de 
fel de
De la

Imagine din remiza de la Constanța.
V.T.A.-ei format din nu mai pofm i 
cercat, mai mereu, atacanții

snda

eces. par-rd. b
c/c cu ta- 

ONESA

...22 octombrie, etapa a VlII-a. Fa
rul cîștigă la Ploiești și devine lider, 
în pofida golaverajului său negativ. 
„Marșul triumfal de toamnă“ pare a- 
sigurat, deoarece în următoarea eta
pă constănțenii joacă acasă, cu Ra
pid. Dar echipa lui Hașoti pierde. Ia

Iar apărătorii, 
tir.ța ofensivei, 
păți. Intr-un < 
vas fără tim 
prea mult pf 
Duminică, la 
nii conduceau 'cu 1—0 (î:

acea simbătă de 4 noiembrie, 
atunci începe o decădere, la 
neașteptată ca și ascensiunea, 
meciul cu Petrolul au trecut încă n-a- 
tru etape, dar Farul n-a reușit derit 
un punct. Un punct din opt posc.- 
le ! Cauza ?._ Cauzele

...Duminica aceasta, înaintea me
ciului cu U.TA. Hașoti, MNMT rea
list, mărturisea abătut : „Echipa a-a 
rezistat șocului moral după 
rea de acasă cu Rapid. După P e eț- 
a urmat a perioadă de intrerapere, 
deci nu putea fi vorba de oboseală. 
Numai moral se explică".

începe meciul cu U.T.A. Farul 
joacă reținut, obsedată de ultimele 
trei etape. Atacanții știu că alcătu
iesc una din cele mai ineficace linii 
din caihpionat și execută numai .t_- 
turi-alibi1*,  trăgînd la poartă parcă 
pentru a nu-i acuza cineva că nu o fac.

SECRETUL
Ne spunea Ilie Oană. ztmbind eu 

subînțeles, după meciul de Ia Cra
iova : „Studenții au o echipă mai 
bună decit a noastră, dar na ne-au 
putut învinge, așa cum, probabil, n-o 
să ne mai invingă nimeni in UMCia- 
rile noastre din deplasare”. întreba
rea noastră a țlșnit spontan în fata 
acestei profeții spectaculoase. „Cum 
argumentați această afirmație T*  și 
interogația aceasta avea ți o tentă 
pur profesională, pentru că st noi 
simțisem mai de mult că Petrolul 
este capabilă de o anume invulne
rabilitate In meciurile din 
re (vezi 0—0 la Reșița, 1—9. la*  Cluj 
în fața C.FJL-ului). Dar Ilie Oa-.â 
s-a oprit. A adăugat doar. cir. gaian- 
terie : „La sfîrșitul campionatului. • 
să vă spun secretul nostru ri

Și totuși, unde se află cheia imu
nității Petrolului pe terenuri străi
ne ? Poate că antrenorul echipe de
ține niște „secrete de fabricație”, u- 
nele date care ne scapă, vizlnd con
strucția unui sistem de joc. altmir.-

deoiasa-

CEVA NU E
Fără îndoială, F. C. ARGEȘ nu se 

află în cea mai bună formă spor
tivă. Și asta nu de acum, ei de ef- 
teva săptămlni, dacă nu de la În
ceputul sezonului. Un reviriment oa
recare s-a produs duminică In jocul 
alb-violeților sînd doar ratările, ma
rile ratări ale Iul Cassai, Trei și 
Roșu i-au împiedicat să clștige la o 
diferență mai mare meciul cu JiuL 
Dar potențialul lui F. C. Argeș e 
încă departe de posibilitățile eompo- 
nenților săi. Știm, fenomenul are ex
plicația sa : participarea pe două 
fronturi — C.C.E. și campionat — 
cere multe eforturi. Ceea ce ni se 
pare-mai delicat la F. C. Argeș este 
o scădere a potențialului psihic. De 
cîtva timp, echipa e bîntuită și de 
foarte _multe indisponibilități. în pre
zent, 
cuzâ 
cazul 
brin, 
ță și

Pigulea, Olteanu și Dobrin a- 
întinderi musculare. Totuși, în 
lui Olteanu și, mai ales, Do- 

planează o oarecare nesiguran- 
,. neîncredere în privința gravi

tății accidentelor. însăși comportarea 
lui Dobrin a dus la această stare de 
spirit. De ce ? Pentru că el a lăsat 
echipa baltă și a venit duminică di
mineață la club să anunțe că are 
întindere. Antrenorul principal nu 
știa însă nimic de el. Cînd a făcut

e*te
ac9 icm o?.e ii
care Je are). atacul ferevsanlur
4eparie de a 4a samiact'-. Ws-

Ie 6e
s din Gm.ețt -el tuse. O
dfra tocată a f-

kr de xx-n*  9 ten» 1? 4 fcs£r-z6i V** csed. ca
esarcate oe Boc -. a ș te

ca fui la poff*t«  arid 
(Petescu, PIrvu

ten s-_-_ga a 
C5UL A : 
djtantă

Aterj 
c-or «i

a -eni: 
ta; c*

GOLUL

"Zeu la ft 
S pe S*--

LUI OANĂ
teri clar ca lamina zilei. Să încer
căm să-1 explicăm— Desigur. Petrolul 
;oacă pragmatic, pentru rezultat, a- 
doptind In deplasare un „beton” ce 
poate fi defalcat In următoarele com
ponente : ua libero, prin rotație. In 
spatele tuturor (Tudorie sau Cîupitu), 
Cringaș-j integrat pe litia fundași
lor, Dincuți. i ber-o tn fața ’.or. Co- 
zarek ți Angeieșcu corsț’tuiți Intr-o 
mi-ă rețea ej funcție dublă (deștruc- 
rivă in fazele de apărare, construc
tiv ă in cele de ataâ- în avangardă, 
ooar Oprisan si Ion Constantin, ju- 
dteri capabili să ducă 
ua coetraatac. Iar tot 
blu f uncțicnează ca un

Deigur. maree șansă 
sau marele săp me: 
cătorit au calități 
tegrarea ti acest 
concepție realista, 
te prețioase !

1“

la bun sfirșit 
acest ansam- 
ceasomic.
a Petrolului, 

frit,- este că toți ju- 
care le permit in
sistent de joc. O 
răsplătită cu punc-

ÎN REGULĂ

ton CUPEN

Dobrin iatinderea respectivă 1 Nu 
cumva e vorba ce altceva 7 Din cîte 
n.e-am dat seama, starea de spirit 
și mai ales atmosfera de colegiali
tate e în suferință la F.

JTUB a fost așteptat 
interes, car ți cu teamă 
era frică de o replică 
Jiul s-a dovedit aceeași 
că pe terenurile din afara perime
trului Petroșanilor. Apărarea a de
pus eforturi să „rupă1* acțiunile ad
verse, și doar atît Al. Naghi și bî- 
bardi s-au zbătut șl ei, dar n-au 
sprijinit cum trebuia atacul, după 
cum atacanții — în deosebi Roznai — 
n-au reușit să constituie un pericol 
pentru poarta Iui Stan. In prima re
priză. Jiul n-a tras niciodată la poar
tă ! După pauză, au șutat Roznai (a- 
fară), fundașul Onuțan (afară) și Sza- 
bados (singurul șut pe spațiul porții). 
Doar atît. Bilanț total nesatisfâcător, 
cu care nici o echipă nu-și poate 
face iluzii.

C. Argeș, 
la Pitești cu 
Gazdelor le 
dlrză. Dar 
echipă blîn-

Constantin ALEXE

DINAMO SI STEAUA ONOREAZĂ
(Umere dn rc; f

la ultima fibră mușehm iară jc fără 
nici o reținere ptihără PÂRA SA 
EI UZAT DE MIJLOACE AXTT- 
FOTBAL SAU ANTI REGULA
MENT. Ne-am bucura*  pentru fot
bal. ne-am bucurat pentru presti
giul celor două rivale. ne-am 
bucurat și— pentru arbitrul Aurel 
Bentu — acest valoros -cavaler al 
fluierului1* care nu a reușit nici un 
Dinamo—Steaua ca cel de duminică 
seara. Spectacolul a cîștigat deplin 
din puritatea spiritului care a ani
mat echipele din Șoseaua Ștefan 
cel Mare și pe cea din Ghencea. 
Nocturna a adăugat jocul său fer
mecător, de umbre și lumini, scenei 
derbyului. Totul a concurat pentru 
ca el să nu se plaseze cu nimic 
mai prejos de acele faimoase parti
de de tradiție de la Belgrad sau 
Liverpool, de la Budapesta sau Mi
lano și subscriem, pentru o compa
rație directă pe micul ecran, într-o 
seară de iarnă, între fazele Iui fier
binți și cele înregistrate de peliculă 
în' oricare dintre marile jocuri ale 
altor campionate europene citate 
sau nu mai sus.

Derbyul a cîștigat 
atracție 
care au 
recte în 
maniere 
nerea victoriei. Urmărind fidel evo
luția generală a tacticii fotbalistice, 
cele două maniere caracterizează 
însă pe Dinamo și Steaua de ani 
și ani, reprezentînd pentru fiecare 
calea unor frumoase succese în 
campionat. Ca totdeauna, Dinamo a 
jucat acel fotbal realist și forte; 
cu o atentă blocare a culoarelor 
spre propria poartă și mizînd pe 
pasele lungi, de contraatac, în care 
Dinu n-a fost deloc zgîrcit. A riscat

în varietate și 
că formațiile 
de partide di-

prin aceea
ajuns la 49
Divizia A, ne-au prezentat 
diferite de a încerca obti-

năt fără rezem e pentra rueces. 
Dintre tmeri. Moxknan n repre- 
zi.-.tă pe acel ranltar-f-tru de ac
țiuni de care D.samo avea arita 
nevoie ; P Nîcolae e aspru ță btst 
meseriaș al post — j ; Cavai »-a re- 
întilnit cu Cavau d_ntr-o r-a~ă de 
cupă care l-a propaAat.

Steaua a avut neșansa să a; -fă 
la meciul-derby fără tret namen. 
de bază. Atacul a suferit direct a- 
ceste trei absente. XăKase c I ordi
ne seu, primii doi gtlgeteri ai iotu
lui, au lipsit înaintarea de forța de 
penetrație iar Pantea. singura ex
tremă de la no: încă credincioasă 
dogmelor WM-ui-u-. a văduvit com-

I.M.U.M.-SPARTAK VARNA
2-2 (2-1)

Duminică, la 
meciul amical 
divizia C I.M.U.M. și Spartak Var
na, din prima divizie a Bulgariei. 
Jocul a fost frumos și s-a încheiat 
cu scorul de 2—2 (2—1). Au mar
cat : Coman (min. 15) și Catrina 
(min. 43), respectiv Kiriakov (min. 
13) și Kolev (min. 89).

R. AVRAM, coresp.

Medgidia, a avut Ioc 
între formația de

lucid la mijlocul terenului (Iuga), 
cu deschideri lungi pe extreme și 
curse rapide ale acestora (Petrișor 
și Vrînceanu), cu atacuri eficiente 
pe centru, unde Răducanu și Șu- 
mulanschi au executat spectaculoa
se un-doi-uri. Totul ar fi fost în 
regulă dacă- și acest controversat 
Marcel Răducanu s-ar fi hotărît să 
șuteze măcar atunci cînd a rămas 
doar cu portarul în față sau chiar 
cu... poarta goală ! în partida 
Unirea Tricolor, de trei 
aflat în astfel de situații 
lăsat pînă n-a... ratat !

După meci am 
norul Voinescu.

„Așa ar trebui 
nica viitoare, cu 
spus acesta. Adevărul 
mai mulți dintre juniori sînt talen- 
tați. au bunăvoință, vor să se com
porte bine în teren. Mai au însă 
foarte multe de învățat. Iată, cazul 
Iui Serafim. Nu știe cînd să degaje
ze și, în special, unde să degajeze. 
Răducanu și Șumulanschi răspund 
mai bine, cred cu, sarcinilor ce re
vin atacanților centrali. Cu indis
pensabila condiție ca să șuteze la 
poartă, din orice poziție I în sfîr- 
șit. consider că Iuga este mult mai 
util la mijlocul terenului, fiind sin
gurul capabil să rezolve, măcar 
parțial, problemele coordonatorului 
de joc. Ah da, și încă ceva. Jucă
torii au nevoie de o mobilizare mai 
mare pentru examenul de dumini-

discutat

ori 
și nu

cu 
s-a 
s-a

cu

Ș»

antre-

dumi-să joace 
Iugoslavia — ne-a 

este că cei

că. Ei simt nevoia unei încurajări 
permanente. Doar sînt niște copii, 
zău așa !...“

Indiscutabil, Ion Voinescu are 
dreptate. Discuția, de sîmbâtă sea
ra, cu Naghi, Răducanu, Chivu și 
ceilalți jucători și sfaturile utile 
date, de pe tușă, în tot timpul me
ciului de verificare cu Unirea Tri
color, au făcut parte, desigur, din 
acel plan de mobilizare și încu
rajări indispensabile unor jucători 
atît de tineri ca Bălăci și Agiu care 
încă n-au împlinit 16 ani ! Despre 
același lucru ne vorbise, înainte de 
a pleca spre Belgrad, și antrenorul 
principal al lotului, C. Ardeleanu.

Lourențiu DUMITRESCU

CAMPIONATUL ECHIPELOR
DE TINERET uto REZERVE

1. „U“ CLUJ 12 8 2 2 27— 9 18
2-3. Petrolul 12 6 4 2 19—12 16
2-3. Dinamo 12 6 4 2 19—12 16
4. U.T.A. 12 6 3 3 12— 8 15
5. Univ. Craiova 12 6 2 4 21—17 14
6. Sp. stud. 12 5 4 3 16—14 14
7. Farul 12 6 15 19—18 13
8. Steaua 12 5 2 5 32—15 12
9. C.S.M. Reșița 12 4 4 4 13—16 12

10. Steagul roșu 12 4 2 6 12—13 10
11. F. C. Argeș 12 4 2 6 11—13 10
12. C.FJL Cluj 11 4 2 5 15—19 10
13. Jiul 12 3 3 6 14—26 9
14. A. S. Armata 12 2 4 6 10—25 8
15. Rapid 12 3 18 14—25 7
16. S C. Bacău 11 2 2 7 20—32 6

OBIECTIVITATE INCONSECVENTA
în urmă cu cîteva zile, comi

sia de disciplină a F.R.F.. întru
nită în ședință extraordinară, a 
luat în discuție abaterile de la 
conduita impusă de regulament, 
din jocurile celei de a Xl-a eta
pe a Diviziei A. Printre acestea 
și cazurile „în premieră1*,  ca să 
spunem așa, a doi dintre jucă
torii considerați, pînă acum, ca 
fiind exemple de corectitudine 
și fair-play. Este vorba de Pan- 
tea de la Steaua și de Boloni de 
la A.S.A. Tg. Mureș.

Referindu-se mai întîi la pri
mul caz, acela al lui Pantea, 
menționăm că el s-a făcut vino
vat de lovirea intenționată a 
adversarului, într-un moment în 
care jocul era oprit Gestul re
probabil ți cu totul neobișnuit 
pentru jucătorul statist, a fost 
văzut na numai de publicul pre
zent pe „33 August**,  ci și de 
multa alte zeci de mii de tele
spectatori. care au urmărit par
ti da Steaua — F.C. Argeș în fața 
micilor ecrane. Sancțiunea ? Pe 
teren, arbitrul M. Rotaru i-a 
„oferit”, cu clemență, cartonașul 
galben. La comisia de disciplină 
abaterea a fost pedepsită. în con- 
d.r.tri’.e unor circumstanțe ate
nuante. cu numai • singură eta
pă de suspendare :

Cazul nr. 2, petrecut la Arad. 
!■ asm. 99 al întilnirii U.TJV — 
AS.A„ după un avertisment co- 
Jecrir dat formației din Tg. Mo
ves pentru „tragere de timp”, 
B: '.ini a trimis, în mod inten
ționat. mingea în aut lateral, 
după ee se fluierase întrerupe
rea jocului, pentru executarea 
unei lovitoxi libere. Sancțiunea ?

în teren, o asemenea infracțiu
ne, banală am zice, a fost pe
depsită cu exagerată severitate 
de arbitrul C. Petrea cu un car
tonaș roșu (!), într-un moment 
în care echipa din Tg. Mureș fă
cea eforturi, disperate aproape, 
pentru a rezista forței ofensive a 
gazdelor. La comisia de discipli
nă — unde au fost luate în con
siderare și unele elemente, așa 
zise agravante, parte dintre ele 
destul de aproximative, ca : re
fuzul de a părăsi terenul, inten
ția de a brusca pe unul din tu- 
șieri sau atitudine ireverențioasă 
față de arbitrul de centru — lui 
Boloni i s-au dat, ca „răspla- 
tă“, patru etape de suspendare !

Iată așadar, față în față, două 
cazuri pentru care măsurile a- 
plicate în teren, ca și în cazul 
comisiei de disciplină, ni se par 
alături de principiile obiectivi
tătii și echității. Și, cînd spu
nem acest lucru, ne referim și 
la graba puțin obișnuită, cu 
care s-a trecut la aplicarea 
unor sancțiuni, fără o prealabilă 
analiză a faptelor. Ca să nu mai 
vorbim de procedeul, destul de 
bizar, de a judeca în lipsă și 
de a. lua măsuri (cazul Boloni) 
fără a asculta părerea și poziția 
celor în culpă.

dacă așa stau lucrurile, se 
pare că. pe undeva, în balanța 
destinată să asigure dreapta a- 
prectere a faptelor s-au strecu
rat și unele unități de măsură 
sub baremul justiției depline. 
Cea ce nu-i deloc în folosul spi
ritului de sportivitate și al fot
balului.

Mihai IONESCU

IN ATENȚIA PARTICIPANJILOR DE LA TRAGEREA EXCEPȚIONALĂ LOTO DIN 21 NOIEMBRIE
Tragerea excepțxxualA Loto de 

artâx va avea loc la București in 
sala Clubului Finanțe Bărci din 
strada Doamnei nr. 2 cu începere 
de la ora 1830. Tragerea va fi 
radiodifuzată iar panoul cu rezul
tate va fi televizat tn cursul serii.

• Depunerea biletelor dștigătoa- 
r» se va face pini în ziua de sim- 
bătă 25 noiembrie 1972. la ora 13, 
în orașele reședință de județ și 
pmă în ziua de vineri 24 noiem
brie 1972, la ora 13 în celelalte 
localități.

• Omologarea premiilor se va 
efectua în ziua de joi 30 noiembrie 
1972.

• Astăzi este ULTIMA ZI în care 
vă mai puteți procura biletele pen
tru tragerea Pronoexpres de miine

nriencsri 22 noiembrie 1972, tragere 
ee va fj televizată direct din Stu
dioul de Televiziune cu începere de 
la ora 18 35.

La această tragere și în conti
nuare la toate tragerile din luna 
noiembrie a c. participanții pot opta 
— în cadrul sumei riști ga te — la 
un autoturism DACIA 1300 și even
tuala diferență în numerar sau 
întreg premiul în bani.

REPORT CATEGORIA 1 : 833 138Iei.
Extragerea a Il-a : Cat A i 1 va- 

viantă (25*70  a 100 000 lei | Cat. B i 
1320 a 7 384 lei j Cat. C : 40,25 a 
2 422 lei | Cat. D t 2 165,90 a 60 lei t 
Cat. E i 147,60 a 200 lei • Cat. F i 
2 94325 a 40 Iei.

la REPORT CATEGORIA A : 79 283 
lei.

PRONOEXPRES
CÎȘTIGURILE TRAGERII DIN 

NOIEMBRIE 1972 :
Extragerea I: Cat. 1 : 

te a 100 000 lei ; Cat 2 : 
lei : Cat. 3 : 24,85 a 3 199 
08,75 a 1 156 lei ; Cat. 5 : 
lei j Cat. 6 i 5 179,95 a 40

15

1,25
3.45 
lei :
171,30 a 464 
lei.

varian- 
a 23 042 
Cat. 4 :

Premiile categoria 1 (IOOVo) și A 
(250 0) au fost obținute 'de BARBU 
AURELIAN și respectiv NICOLAE 
POPESCU, ambii din București, care 
cîștigă cîte 100 000 lei în numerar 
sau 1 autoturism „Dacia 1300“ plus 
diferența în bani.

Rubrică redactată 
de LOTO PRONOSPORT



CAMPIONATUL DE SAH
i CORESPONDENTĂ SPECIALĂ DE LA LONDRA

IN RUNDA A 3-A
ii

ILIE NASTASE IȘI DEDICA VICTORIA
LA OSAKA (JAPONIA)

NU, REMIZELOR! IUBITORILOR DE SPORT DIN PATRIE
PRIMA EDIȚIE

A „CUPEI MONDIALE"
O inexactitate in apărare a săt- 

măreanului Folbert i-a permis lui 
Rotariu să se remarce cu un foarte 
spectaculos sacrificiu de damă. 
Frumos, xu o înaintare impetuoasă 
de pioni pe aripa damei, a cîști
gat Wolf la Dăneț.

Pentru „partida zilei'
o foarte instructivă realizare a ma
estrului ploieștean 
care a cîștigat metodic, profesoral, 
la Ervin Mozes.

am ales

Carol Partos,

APĂRAREA SICILIANA

Alb : Mozeș

Negru : Partos

de

Zi- 
luî

Rar ne-a fost dat să vedem o 
rundă atît de animată într-o finală 
de campionat național, cum a fost 
aceea de duminică seară. Din cele 
9 partide încheiate, 7 au fost deci
se, toate — fără excepție — prile
juind o dispută foarte frumoasă și 
interesantă.

Tonul l-au dat maeștrii interna
ționali Theodor Ghițescu și Dumi
tru Ghizdavu, aflați ambii în formă 
maximă și o dispoziție de luptă 
excelentă. Primul a strîns în clește 
poziția campionului universitar Mi
hai Șuba, jucător care nu evită 
complicațiile. în centrul tablei s-a 
dat o luptă vehementă în care Ghi
țescu a calculat mai departe. Prin- 
tr-o foarte frumoasă lovitură tacti
că, efectuată într-un moment cînd 

. regele său se afla sub atacul tur
nului, nebului și calului advers, el 
a creat o amenințare imparabilă 
mat.

Ghizdavu a reușit să dărîme 
chil de pioni care proteja regele
Ungureanu și acesta. încolțit de pie
sele grele, a trebuit să sacrifice un 
cal. Compensația. însă (un Dion). 

' era cu totul nesatisfăcătoare și ma
estrul din Tg. Mureș a înregistrat 
prima înfrîngere în turneu.

După ce a scăpat cu fața curată 
i&in crizele de timp pe care le-a 
ațrut în primele două runde. Traian 
Sta&ciu a clacat într-a treia. Șer- 
ban Neamțu n-a repetat greșelile 

țîui Rotariu șî Wolf (de a-șî juca 
adversarul „la ceas") nu s-a grăbit 
să mute; știind că Stanciu este un 
maestru al șahului fulger și (ca 
Reshewslg» odinioară) intră uneori 
deliberat 51 criză de timp pentru 
a-și tenta adversarii să mute repe
de și... să greșească. Olteanu a ju
cat tacticos și a zdrobit pur și sim
plu, poziția negrului.

Atmosfera ofensivă l-a molipsit 
pină și pe un adept atît de convins 
al jocului fără palpitații cum este 
Edgard Nacht. Experiența vastă de 
turneu i-a șoptit că regele lui Vo- 
lodea Vaisman, rămas în cetru, 
poate fi o țintă de atac. Albul l-a 
construit după principiile clasice: 
fixarea slăbiciunilor de pioni, întă
rirea presiunii pe verticale, limitarea 
cîmpurilor de acțiune a pieselor ad
verse. Cîștigînd dama pentru două 
turnuri, Nacht a pătruns cu regina 
sa în dispozitivul advers și în fața 
pierderilor masive de material ie
șeanul s-a recunoscut pentru a do
ua oară învins.

negre și 
adversarului său 

tempo figurile) 
Nrf7. 9.Ne3 

11^3 Ne6, 
avînd avans

LONDRA — Corespondentul Aget- 
pres, N, Plopeanu, transmite:

Sîmbătă seara se consuma, In cu
noscuta sală de concerte Royal Al
bert Hall, din capitala britanică, fi
nala marelui turneu international de 
tenis, care încheie seria concursuri
lor pentru „Cupa Dewar", ca și cea 
a circuitului Marelui Premiu — 
F.I.L.T. Ilie Năstase și-a înscris nu
mele pe tabelul învingătorilor, cîști
gînd — după cum se știe —, cu 6—4, 
6—3 împotriva jucătorului american 
Tom Gorman. De asemenea,. tenisma- 
nul român, împreună cu americanul 
Jimmy Connors, a cîștigat finala de 
dublu bărbați. O încheiere strălucită 
pentru cîștigâtorul ediției din acest 
an a Marelui Premiu al tenisului.

După terminarea finalelor, Intr-un 
moment de răgaz, m-am 
Ilie Năstase, rugîndu-1 să 
cîteva întrebări :

— Dragă Ilie. un 
performanța, mai cu seamă după 
o victorie de răsunet, este cău
tat de gazetari, de admiratori 
sau de marele public. In numele 
tuturor acestora, te-aș ruga 
să-mi spui ce sentimente încerci 
in acest moment ?

— Cîștigarea concursului-maraton 
pentru premiul Federației internațio
nale de tenis este un ideal pentru 
fiecare dintre cei care aleargă cu ra-

adresat lui 
răspundă la

sportiv de
1. el c3. 2. Cc2 ? ! (Tendința unor 

jucători tineri de a căuta cu orice 
preț să evite căile teoriei, prin mu
tări paradoxale în deschidere, nu 
este de recomandat. Partida aceasta 
va constitui o lecție). 2„. g6, î. c3 
Cf 6 ! 4. eo Cd5. 5. dl c : dl, 6. D : 
dl ? Logic trebuia continuat 6. c : 
dl. pentru a da cîmp de dezvoltare 
calului din bl. Albul nu sesizează 
slăbiciunea diagonalei 
dă posibilitate
să-și dezvolte cu
6.. . Cc7, 7,e6 f6. g.e:d7
Cc6, 10. mo c5> 
12_N’g2 I):d2 :- (Negrul, __ _____
de dezvoltare, trece la simplificări. 
Dama trebuie luată cu nebunul pen
tru că, după luarea ei cu calul, se 
continuă foarte tare 13...Cd5), 13. 
N:d2 0-0-0, 14,b3 (Trist dar... for
țat. Albul nu poate face rocada din 
cauza lui: 14... Nf5, 15. Ncl Nd3, 
16.Tel N:e2, 17.T:e2
Nf5, lS.Ncl Nd3, 16. 
a4 ! ? (O încercare de 
tra joc) 17... N:e2, 18.
19, Ce4 ? (încă o pierdere de timp. 
Trebuia, totuși, încercat 19.c4 Cb4,
20. C:b5 Cc2+, 21.Rdl C:al, 22. Nb2 
Nb4 ! și negrul păstrează calitatea)
19.. .f5! 2O.c4 (Lă 2O.Cg5, urmează
amuzant 2O...Cb4, 21.c:b4 N:b4
mat!!) 2O...Nb4+ 1! 21:Cd2 Cd4, 
22.T:a7 Na6 ! 23 Ta8-f- Rc7, 21
T:d8 T:d8 25.Nd5 C:b3 ! și albul 
a cedat pentru că urmează mari 
pierderi de material.

Nu numai Mozeș, dar foarte mulți 
tineri jucători au de învățat din 
această partidă condusă de maes
trul Partoș cu maximum de acu
rateța pozițională.

„TURNEUL CAMPIONILOR"
PE MICUL ECRAN

Tdl-H 14... 
Cd2 Cbo 17. 
a obține con- 

a :b5 N :bă,

Valeriv CHIOSE

CONDUCE CAROL PARTOS
Runda a IV-a a fost, parcă, o 

continuare a celei desfășurate cu o 
seară înainte. Din nou, la majori
tatea meselor, s-a jucat energic, cu 
o mare sete de cîștig. Derbyul li
derilor, Partos—Ghițescu, a reve
nit foarte frumos celui dinții. Cio- 
câltea a cîștigat printr-un atac de
cisiv la rege în fața lui Rotariu. 
Șuba l-a întrecut, în același stil, 
pe Mititel u, Wolf pe 
Neamțu pe Dăneț, Remize: Stoica

Follert și

—Ghizdavu și Ungureanu—Nacht. 
Ghinda are avantaj decisiv în în
trerupta cu Stanciu, iar Bondoc o 
poziție superioară la Mozeș. Apro
ximativ egală situația în întîlnirea 
Grunberg—Vaisman.

în clasament conduce maestrul 
ploieștean CAROL PARTOȘ cu 3'/j 
p, urmat de Victor Ciocâltca cu 3 p. 
Astăzi dimineață — întrerupte, 
după-amiază — runda a V-a.

\

PE PROGRAMUL I
Marți 28 noiembrie __ ora 22,50
Miercuri 29 noiembrie — ora 16.00 

ora 22,30
Joi 30 noiembrie — ora 15.00 

ora 22.45
Vineri 1 decembrie — ora 15.00

— ora 22,35
SimbătĂ 2 decembrie ~ ora 15.00 

ora 22.45
Va comenta maestrul emerit al 

sportului Ion Tiriac.
• In prima zi a turneului — 28

noiembrie — slnt programate meciu
rile: Năstase — Gorman, Orantes — 
Hewitt (grupa A); Smith — Connors, 
Kodes — Gimeno

chetele sub braț spre toate zările 
globului — ne-a spus marele nostru 
campion. _ Aceasta reprezintă, cred, 
nu numai un titlu de prestigiu, ci, 
mai cu seamă, unul al orgoliului. Ve
deți dv, dacă ai reușit o asemenea 
performanță, te caută numai oameni 
de specialitate. Cu marele public — 
pentru care mărturisesc că am făcut 
tot ce mi-a stat în putință ca să-i 
ofer un tenis de înaltă factură — 
comunici mai mult prin intermediul 
turneelor tradiționale. Britanicii a- 
dulează pe cei care triumfă la Wim
bledon, americanii — pe cei de la 
Forest Hills, francezii .— pe cei de 
la Roland Garros, iar noi, românii, 
pe cei din meciurile pentru „Cupa 
Davis". Or, știți cum s-au petrecut 
lucrurile în acest din urmă caz. Iată 
de ce acum, în momentul cînd încerc 
satisfacția învingătorului, am și o 
umbră de tristețe, o durere ascunsă, 
ce încă nu m-a părăsit. Anume a- 
ceea că, împreună cu excelentul ju
cător și coechipierul meu Ion Tiriac, 
am adus Ia București numai finala 
„Cupei Davls", nu și laurii de învin
gători. Dar

— Pentru că. ai avocat, din 
proprie inițiativă, acest final 
dramatic — de care ne-am legat 
atîtea speranțe — acum, după pa
tru săptăminl. ce părere ai — 
se putea șl altfel ?

— Nu știu cîți îmi vor da crezare, 
dar, recompunînd finala — și acest

lucru îl fac de cîteva ori pe zl, în 
puținele clipe de răgaz — am aceeași 
senzație trăită In timpul celor trei 
partide șl anume, a celui care urcă 
pentru prima oară într-un carusel... 
Ce știu sigur, este doar faptul că am 
dorit victoria cu toții : atît jucăto
rii, cît și admirabilul nostru public, 
care o' merita pe deplin. Și cît am 
crezut în victorie ! Am fi dorit, su
premă recunoștință, să răsplătim 
prin aceasta condițiile excelente care 
ne-au fost create, enorma simpatie de 
care ne bucurăm. De asemenea, mai 
știu că acest vis urît nu-1 voi putea 
alunga așa de curînd. Există însă 
mîngîierea că finala din octombrie, 
de la Progresul, ar putea constitui 
începutul unei adevărate școli de te
nis în țara noastră. Poate chiar, a 
unui tenis nou, bazat pe tehnică și 
fantezie a „tenisului artistic", cum 
măgulitor apreciază un comentator 
jocul lui Ion si al meu. S-ar pune 
bazele acelei școli românești de te
nis, la care am visat de multe ori. 
Iar, pe plan strict sportiv, dacă 
zeița Fortuna va mai surîde și pen
tru noi, poate că ne vom mai încer
că o dată șansa în marea finală. 
Știu, însă, că va fi greu. Iată ade
văratul motiv al „melancoliei din 
privirea lui Năstase" — cum spu
neau unii dintre colegii dv. din pre
sa sportivă...

— Să revenim la finala de la 
„Albert Hall", asupra căreia de 
abia s-a tras cortina, în aplau
zele entuziaste ale unui public 
cunoscător. Un comentator brita
nic risca, la începutul finalei, 
metafora „în casa Thaliei, aplau
ze primesc numai geniile artei. 
Acum e rîndul lui Nasty"...

— Ca să continui cu sfîrșitul, aș 
spune că este plăcut să vezi mii de 
oameni ■phemîndu-te „la rampă". 
Poate le-a plăcut cum am jucat sau 
— cine știe ? — au aplaudat izbînda 
unui european. Nu știu dacă mă cre
deți, dar, în timpul aclamațiilor, 
m-am transpus, pentru un moment, 
tot în acel octombrie cenușiu de ia 
București. Deci, tristeți amestecate 
cu bucurii și consolarea că pot să 
dăruiesc această victorie în Marele 
Premiu patriei mele, tuturor celor 
pe care îi simt permanent alături de 
mine, publicul nostru generos, fami
lia mea.

— Ce părere ai despre am
bianță, despre reîntilnirea 
membrii „Clubului Năstase" 
Londra ?

— M-a impresionat în mod deose
bit. Lăsînd la o parte ineditul celor 
trăite aci, cred că trebuie să mulțu
mesc admiratorilor mei britanici si 
să-i asigur că și în viitor trebuie să 
fac eforturi pentru a reda frumu
sețea, sau, dacă vreți, esența artis
tică a acestui sport. Să recunoaștem 
că cei care au așteptat aproape pa
tru ore în afara sălii, din lipsă de bi
lete, pentru a mă vedea și a primi 
autografe, încearcă o mare pasiune 
pentru tenis, pentru partea sa artis
tică. Această simpatie, care mă mă
gulește, a impresionat — vă rog să 
mă credeți — nu numai pe jucătorul, 
ci

— Va trebui în primul rînd, să-mi 
continui efortul pini la sfîrșitul 
„Turneului campionilor" de la Barce
lona. Abia după aceea jucătorul 
Năstase se va reintllni cu clipe de 
răgaz adevărat, după care tînjesc a- 
cum, la Încheierea unui atlt de zbu
ciumat sezon. Atunci, tenisul va fi 
doar agrementul sau, mai precis, 
rea și piperul unui repaus activ, 
mul Năstase așteaptă reîntilnirea 
țara și apropierea cu emoție de 
eveniment mare, căsătoria, care 
avea loc în decembrie

— Felicitări și succes deplin !
— Vă mulțumesc — și prin inter

mediul presei — adresez aceleași 
mulțumiri tuturor celor care mi-au 
transmis felicitări.

DE BOX AMATOR

cu 
din

nu numai pe jucătorul, 
și pe omul Năstase.

— Pentru că mai este puțin și 
se încheie anul 1972, ce își do
rește jucătorul și omul Ilie 
Năstase ?

GERTRUDE BAUMSTARCK
revine in frunte la Pernik !

sa-
O- 
cu 
un 
va

Federația română de specia
litate a fost anunțată că, în ur
ma discuțiilor ce au avut loc la 
MUnchen, A.I.B.A. (Asociația In
ternațională de Box Amator) a 
hotarît ca în fiecare an (in afa
ra celor în care au loc J.O.) să 
se desfășoare „Cupa Mondială'*  
a boxerilor amatori (și nu cam
pionatul mondial cum se propu
sese inițial).

Prima ediție a acestui impor
tant eveniment din viața pugi- 
lismului mondial amator va a- 
vea Ioc în anul 1973 în Japonia 
și va fi găzduită de orașul O-

saka, La întrecere vor participa 
8 echipe a cite 11 sportivi, după 
cum urmează: cite 2 formații 
vor prezenta Europa, Asia si A- 
merica, iar Africa și Australia 
+ Oceania, cite una.

Pentru organizarea edițiilor 
din 1974 și 1975 au fost primite 
candidaturile Canadei și Colum
biei.

Pentru prima confruntare mon
dială a boxerilor amatori, echi
pa bătrînului continent va fi 
alcătuită după disputarea cam
pionatelor europene ce vor avea 
loc anul viitor la Belgrad.

I

Marele as al pedalei, ciclistul belgian Eddy Merckx, încununat cu trofeul 
„Super Prestige", pe care l-a cîștigat prin victorii semănate de-a lungul 
unui întreg sezon. Iată-l — la festivitatea de premiere, care a avut loc 
la Paris — înconjurat de două vedete ale scenei și microfonului: Gilbert 

Becapd și Claude Bessy
Telefoto : A. P. — Agerpres

Turneul internațional
■ „Cupa Mannino"

de spadă 
desfășurat la 

Catâniâ s-a încheiat cu o suită de 
mari surprize. încă din sferturi de 
finală au părăsit întrecerea figuri 
de prim plan ca S. Erdos (compo
nent al echipei Ungariei care a cîș
tigat titlul olimpic la Milnchen), 
sportivul nostru A. Pongraț (locul 
IV la J.O.), suedezul R. Edling (al 
V-lea la J.O.), polonezii Matveev și 
Janikowski, elvețianul R. Kauter 
precum și C. Bărăgan.

Dintre reprezentanții noștri ajung 
în semifinale, așadar, P. Szabo și 
C. Duțu. Dacă primul a obținut ca
lificarea în finală fără prea mari 
emoții. Duțu în schimb a trebuit să 
susțină un baraj cu suedezul Jons
son și cu maghiarul Kulcsar (meda-

liat cu bronz la J.O.). Avea să trea
că în faza ultimă a concursului 
Jonsson. De reținut că nici campio
nul olimpic dr. Fenyvesi nu a putut 
obține calificarea în finala care a 
prilejuit o victorie netă elvețianu
lui Daniel Giger. Reprezentantul 
nostru. Paul Szabo — talentat expo
nent al „noului val" — a repurtat 
trei victorii (asupra lui P. Schmitt 
— Ungaria, W. Johnson — Anglia 
și A. Marchand — Franța), clasîn- 
du-se pe locul III.

Clasamentul finalei se prezintă 
astfel: 1. D. Giger (Elveția) 5v; 2. 
Fr. Suhanecki (Elveția) 4v: 3. PAUL 
SZABO (ROMANIA) 3v; 4. P. 
Schmitt (Ungaria) 2v; 5. A. Mar
chand (Franța) 2v; 6. W. Jonson 
(Anglia) Ov.

SPORTIVI
ROMÂNI

PESTE HOTARE
• Turneul internațional feminin 

de baschet de la Bratislava s-a 
încheiat cu victoria formației Uni
versitatea Timișoara. Pe locurile 
următoare s-au clasat echipele U- 
niversitatea din Bratislava, Strois- 
tav Preșov (Cehoslovacia), Slavia 
Banska Bystrica (Cehoslovacia) și 
S.Z.K. Szeged (Ungaria).

• Au luat sfîrșit întrecerile tur
neului internațional studențesc de 
baschet masculin de la Bratislava, 
la care România a fost reprezentată 
de echipa Universitatea Cluj. Vic
toria a revenit selecționatei univer
sitare a Cehoslovaciei, care a ter
minat competiția neînvinsă, totali
zînd 6 puncte. Pe locurile - urmă
toare s-au clasat R. D. Germană 
— 5 puncte, Ungaria — 4 puncte 
și Universitatea Cluj — 3 puncte, 
în ultimele două zile ale turneu
lui s-au înregistrat următoarele re
zultate : Cehoslovacia — Ungaria 
72—48 (41—22) ; R.D. Germană — 
Universitatea Cluj 79—52 (38—25) ; 
R. D. Germană — Ungaria 64—62 
(37—32) ; Cehoslovacia — Univer
sitatea Cluj 87—84 (37—43).

• Turneul internațional studen
țesc de volei masculin de la Praga 
a luat sfîrșit cu victoria selecțio
natei U.R.S.S., clasată pe primul 
loc, în grupa A, cu 6 puncte. Pe 
locurile următoare s-au situat echi
pele Poloniei — 5 puncte, Ceho
slovaciei — 4 puncte și Bulgariei — 
3 puncte. în grupa B (turneul pen
tru locurile 5—7), primul loc a fost 
ocupat de R. D. Germană — 4 
puncte, urmată de echipa I.E.F.S. 
București — 3 puncte și Ungaria — 
2 puncte. Iată ultimele rezultate 
înregistrate : grupa A ; U.R.S.S. — 
Cehoslovacia 3—0 (16—14, 15—5,
15—5) ; Polonia — Bulgaria 3—0 
(15—4, 15—5, 15—13), grupa B : 
I.E.F.S. București — Ungaria 3—0 
(15—2, lo—10. la—2) ', R.D. Germa
nă — Ungaria 3—0 (1-5—5, 15—5,
15—6).

• Competiția internațională mas
culină de volei, desfășurată la Ri
ga, a fost cîștigată de formația lo
cală Avtomobilist. Pe locul doi s-a 
clasat echipa Rădiotehnik, urmată 
de formațiile Steaua București șî 
Kalev. în ultimul meci susținut,' 
voleibaliștii de la Steaua au învins 
cu scorul de 3—0 (15—12, 15—6, 
15—9) formația Kalev.

• Selecționata secundă de box 
a României va evolua în Suedia, 
unde va 
pugiliștii 
fruntare 
brie, iar 
în localități ce nu au fost, încă, sta
bilite de organizatori.

SOFIA, 20 (Agerpres). — în run
da a 12-a a turneului zonal feminin 
de șah de la Pernik, Konarkowska- 
Sokolov a învins-c pe Gordana lo- 
vanovici, iar Gheorghieva a cîști
gat la Troianska. Maestra româncă 
Gertrude Baumstarek (cu piesele 
negre) a remizat cu șahista ceho
slovacă Kveta Eretova. Restul par
tidelor s-au întrerupt. Alexandra 
Nieolau a avut zi liberă.

în clasament, pe primul loc a 
trecut Gertrude Baumsiarck (Ro
mânia) cu 7 puncte (1), urmată de 
Alexandra Nicolau (România) — 7 
puncte, Kveta Eretova (Cehoslova
cia) — 6,5 puncte (1), Lidia Vo- 
kralova (Cehoslovacia) și Konar- 
kowska — Sokolov (Iugoslavia) 
6 puncte etc.

AGENDA SĂPTĂMÎNII
»-24 HOCHEI Turneul echipei reprezentative a Româ

niei in Norvegia.
20—2S CICUSM Cursa de 6 zile de Ia Gând (Belgia)
21 SCRIMA Patrulaterul de spadă Franța, Italia, Ko*  

mânia, Ungaria — la Palermo.
51 BOX Meciul dintre boxerii profesioniști Cas

sius Clay și Bob Foster, la Stai eline 
(Nevada) — S.U.A.

23 .XI— li» xn ȘAH Turneul internațional de Palma de
Mallorca.

24—24 TENIS DE MASA Campionatele internaționale ale Scan
dinavici. la Boras (Suedia).

25 M FOTBAL Malta — Austria (preliminariile C.M.), la 
La Valetta

2«. xi.—:.xn. HANDBAL Turneu internațional rezervat echipelor 
reprezentative masculine, la Tbilisi
(U.R.S.S.).

LOTURILE

CAVALERII FLUIERULUI

AtfRUII PI

(antrenori : Gabriel Zu- 
Pompiliu Simion) : Lu-

pentrj competi- 
cele mai înalte. 
Sala sporturilor

REPREZENTATIVE ALE 
ROMÂNIEI

Partidele acestei 
internaționale vor 
mătorli „cavaleri ai fluierului" :

Knut Nilsson și Kay Huseby (Nor
vegia), Ryszard Heleraejko și Jerzy 
Fasson (Polonia), Constantin Căpăți- 
11&, Theodor Curelga. Vladimir Cojo- 
caru, MUtai Grebenișan, Gh. Lunipl. 
Varao Pelenghian, Gh. Popescu, Do
rin Purică, Paul Radvany și Petre 
Țîrcu (România).

mari competiții 
fi arbitrate de ur- (antrenori :

— portari. 
Vacile. 

Ooi- 
______   _ bucla 

Maria Bidiac. Maria Gheor- 
Iullana Hobincu. Reka Ho hr,

VEȘTI DIN ȚĂRILE SOCIALISTE
TRADIȚIILE SPORTIVE

ALE BURIAȚILOR
„Cine n-a văzut măcar o dată un 

Surharban, nu ne cunoaște încă..." 
se spune în R.S.S.A. Buriată, una 
din republicile sovietice autonome 
din îndepărtatele ținuturi ale Za- 
baikalului. Este vorba despre a- 
cele reuniuni sportive sărbătorești, 
care au Ioc în duminicile de vară 
și de toamnă, în sate și în orașe. 
La Surharban participă tineri și 
vîrstnicî, iubitori ai sporturilor na
ționale, în special în întrecerile de 
lupte, haltere, tir cu arcul și curse 
de cai.

Deosebit de spectaculoase sînt 
luptele, practicate după regulile tra
diționale ale disciplinei numite „bu- 
he-barildoon". Aci nu există ver
dictul de egalitate șl cei doi „bator" 
(luptători) trebuie să-și epuizeze 
toate resursele pînă ce unul din ei 
obține victoria. în cele mai mari 
întreceri republicane, cele desfă
șurate în capitală, la Ulan-Ude. 
poate fi admirată măiestria unor 
campioni de lupte, ca Vladimir Bai- 
meev, Viktor Ivanov, Mihail Ada
mov. Toți aceștia poartă titlul de 
maeștri ai sportului național și sînt 
campioni ai Siberiei, în respectiva 
disciplină.

Cu mult interes sînt urmărite și 
întrecerile tradiționale de tir cu 
arcul, ca și cele de călărie. Ele se 
bucură aci de o deosebită popu
laritate, avînd o răspîndire de ma
să. „Buriatul fără arc și cal, este ca 
pasărea fără aripi!“ — zice o vor
bă din bătrîni și locuitorii acestor 
ținuturi păstrează cu pasiune, în 
zilele noastre, frumoasele tradiții 
moștenite de la înaintași.

învățătorul Dașinin Erdineer, ma
estru al sportului, 

ori laureat al 
cu arcul din

te 
tir

Foto:

(Urmare din pag 1)

neului, hotelul „Unirea”, veritabil 
„cartier general” al „Trofeului Car- 
pați“ este pavoazat sărbătorește, iar 
frumoasa sală 
teaptă, gazdă 
de onoare. în

a sporturilor își aș- 
primitoare. oaspeții 
rindurile iubitorilor

CADRE TEHNICE PENTRU SPORTUL

/st.tCz, 

este de mai mul- 
concursurilor de 
R.SSA. Buriatâ.

A.P.N.-Moscova

POLONEZ

susține două partide cu 
țării gazdă. Prima con- 

va avea loc la 28 noiem-
revanșa la 3 decembrie,

în R.P. Polonă funcționează ac
tualmente patru școli superioare de 
educație fizică și sport, la Varșo
via, Cracovia, Poznan și Wroclaw. 
Acestea formează specialiști în e- 
ducație fizică și sport — instructori 
sportivi și antrenori — care acti
vează apoi Ia catedrele de specia
litate sau în asociațiile sportive de 
pe întreg cuprinsul țării. în peri
oada de după Eliberare, aproape 
15.000 de studenți ai acestor școli 
superioare au obținut diploma de 
profesori sau antrenori. Aceștia din 
urmă activează în cadrul a 17 dis
cipline sportive, contribuind din 
plin la creșterea nivelului tehnic al 
sportivilor polonezi.

Este de menționat, de asemenea, 
deschiderea a două cursuri univer
sitare fără frecvență, în aceste spe
cialități, la Varșovia și Poznan. 
Cursurile și examenele pot fi ur
mate prin corespondență. Cursanții 
au posibilitatea să-și completeze ast
fel instrucția, în domeniul educației 
fizice și sportului, devenind apoi 
instructori pentru școlile elemen
tare.

Totodată, există un curs de an
trenori organizat de Comitetul olim
pic polonez, adresat în special unor 
sportivi fruntași care, la încheierea 
carierei lor competiționale, vor să 
se dedice profesiunii de instructor 
sportiv sau antrenor.

Deși în lumea atletismului 
fost oficializate definitiv distanțele 
metrice clasice, în probele de aler
gări pe stadion, iată că, anul viitor, 
vom mai asista în mai multe ocazii, 
la reeditarea tradiționalei curse de 
o milă. E drept, distanța nu este cea 
obișnuită, a milei engleze (1609,54 
m>, ci una augmentată sensibil, 
totalizînd 1973 metri— '

Nu este o simplă coincidență, ci
fra reprezintă exact anul care vi
ne. Căci în acest an 1973, federația 
de atletism din R.D. Germană și-a 
propus organizarea unor competiții 
speciale cu alergări pe această dis
tanță. Este vorba de o „milă fes
tivă", care se va alerga în cinstea 
Festivalului mondial al tineretului, 
găzduit anul viitor la Berlin. După 
cum afirmă înșiși inițiatorii acestei 
acțiuni, ea are un dublu scop: în 
primul rînd, popularizarea grandioa
sei reuniuni a tineretului; apoi, pe 
plan strict sportiv, creșterea de noi 
alergători pe distanțe» medii, care 
să complecteze rindurile — de alt
fel bine populate și azi — ale se- 
mifondiștilor din această țară.

sportului interesul 
ție a atins cotele 
Probabil că dacă 
ar fi avut un număr dublu de 
locuri, tot n-ar fi putut satisface 
cererile. în același context — al 
interesului major — se înscrie și 
grupul masiv de ziariști români și 
străini, crainici de radio și 
ziune. fotoreporteri câtfe a 
la lași.

Reprezentativele României 
cut, firește, antrenament

care au pregătit „naționala", sînt
— desigur — și ei curioși să vadă 
cum se vor descurca sportivele în 
vîrtejul acestor meciuri atît de 
grele. Exceptînd partida de debut
— cu România tineret (care, în pa
ranteză fie spus, nu se anunță nici 
ea un simplu „galop de sănătate")
— restul întîlnirilor sînt, cu toate, 
de nivelul unei finale de campio
nat mondial.

Fără îndoială, echipele vor în
cerca să-și verifice potențialul, să 
experimenteze formule noi, ele
mente tactice de perspectivă. Vom 
putea, așadar, să aflăm cu o cli
pă mai devreme spre ce direcții se 
pregătește handbalul feminin să e- 
volueze.

Turneu de anvergură mondială, 
„Trofeul Carpați" se află la ora 
startului. Să urăm tuturor partici
pantelor succes în încercarea de a 
demonstra frumusețea handbalului, 
permanenta sa ascendență pe sca
ra valorică.

ROMÂNIA 
grăvescu și ___ .__
oreția Anea-Moise, Cornelia Hrlstov, 
Elena Opirea. Hisabeta lonescj. — 
portari, Petruța Băicoianu-Cojocaru, 
Elena Frincu, Nadire Ibadula, iolanda 
Rigo, Terezia Popa. Simona Arghir. 
Doina Furcoi, Constantina Ilie, Irene 
Oancea, Niculina Iordache. Maria 
Popa. .MaTia Szolosi. Doina Stamatin. 
Maria Boși, Viorica Vieru, Elena Ado- 
ehitei.

ROMANȚA TINERET
Dan Bălăsescu și Traian BucovaW)^: 
Maria Miiller. Ana Man - ‘
Viorica Nedelcu. Georgeta 
Monica Mîhăilă. Filofte:a Stroe, 
na Radu, Valentina Ionescu. 
Osman, 
ghe, -____ _____ ,
Victoria Amarandei. Tudorița Nitu. 
Rodica Cișmaș, Rita Florea, Natașa 
Rublenco și Maria Niță

AZI: MECIUL CLAY - FOSTER
NEW YORK, 20 (Agerpres). — 

Astă-seară, în orașul american Sta
teline (Nevada), fostul campion 
mondial de box la categoria grea, 
Cassius Clay, susține un meci a- 
mical în compania campionului lu
mii la categoria semigrea, america
nul de culoare Bob Foster. Este in
teresant de arătat că meciul se 
va disputa pe ringul montat în 
sala de festivități a hotelului „Sha- 
ra Tifhoe". Gala va putea fi ur
mărită de 2 600 de spectatori.

JUNIORII IUGOSLAVI AU CÎȘTIGAT 
TURNEUL DE FOTBAL 

DE LA MONTE CARLO
PARIS, 20 (Agerpres). — Tradi

ționalul turneu internațional de 
fotbal pentru juniori de la Mon
te Carlo a revenit în acest an re
prezentativei Iugoslaviei, care, în 
finală, a întrecut cu scorul de 2—0 
(1—0) selecționata Franței. Cele 
două goluri au fost înscrise de 
Matkovici în minutele 15 (din lo
vitură de la 11 m) și 77.

televi- 
poposit

au fa
la lo

cul de concurs. Antrenorii Gabriel 
Zugrav eseu și Pompiliu Simion.

PE MiCUl ECRAN
Studioul nostru- de televiziune tran

smite în direct :
Miercuri, ora 20 — repriza a n-a 

a meciului România — Iugoslavia ; 
joi. ora 20 — repriza a II-a a me
ciului România — Ungaria; sîmbătă. 
ora 20 — repriza a II-a a meciului 
România — U.R.S.S.; duminică, ora 
19.30 — repriza a II-a a meciului 
România — R.D. Germană.

IMilMIlfA PUGILIȘTIL,0R 
DIN POLONIA ȘI P.D.G.

VARȘOVIA, 20 (Agei'pres). — După 
cum s-a mai anunțat, selecționata de 
box a Poloniei a învins la Mielec, cu 
scorul de 7—3, reprezentativa R.D Ger
mane. care a fost lipsită de aportul cu
noscutelor campioni Tiepold, Beyer, Brau- 
ske șl Wolke. Selecționata poloneză a 
avut în componență pe următorii ougi- 
lișt! (nu s-a disputat meci la categoria 
semimuseă): Blazynski. Morus, Zbyszew- 
ski, Tomezyk, Szczepanskl, Rybicki, Rud- 
kowskl. Sitkowski, Gortat și Skozek. 
Campionul olimpic la categoria semiușca-

ră, Szczepanski, care a debutat la „u- 
șoară". a boxat excelent, scoțtadu-1 din 
luptă în repriza a 3-a pe Kaestner. Totn- 
czyk, care a părăsit categoria „pană", 
evoluînd la „semlușoară", a dispus net 
Ia puncte de Bolloiv. Au mai evoluat ia 
adevărata lor valoare Rudkowski și Gor
tat. Slab s-a prezentat greul Skozek, în
vins la puncte de Anders. Deși învins, 
Rybicki (semimijlocic). un tînăr în vîrstă 
de 19 ani. care posedă frumoase cunoș
tințe tehnice, a demonstrat tntr-adevir 
că este o speranță a pugilatului polonez.

în divizia masculină A de baschet 
DINAMO A ÎNVINS LA SCOR 
PE POLITEHNICA BUCUREȘTI : 

124—72
Ieri seară s-a desfășurat în sala clin 

șos Ștefan cel Mare meciul contind 
pentru campionatul diviziei masculine 
A de baschet dtntre formațiile Dinamo 
și Politehnica București. Cum era de 
așteptat, victoria a revenit la o mare 
diferență echipei campioane : 124—-72 
(00—34). Menționăm că antrenorul tfan 
Niculescu a folosit în fiecare re
priză cîte un cvintet diferit, pentru a 
da posibilitatea elevilor săi de a se în
trebuința cit mai intens într-o perioadă 
scurtă de timp. Ambele formule au dat 
randamentul scontat, în timp ce stu
denții nu s-au putut ridica, nici mă
car arareori, la nivelul adversarilor lor. 
Singurul care poate fi remarcat din e- 
chipa Politehnica este Șerbănescu. în 
timp ee de la învingători nota maximă 
i-o putem aco-rda îndeosebi lui Dan 
Niculescu.

In preliminariile C.M. de fotbal
MAROC — SENEGAL 0—0

tn localitatea marocană Agadir s-au 
întîlnit. înw-un meci contînd pentru 
preliminările C.M. de fotbal din 1974, 
grupa africană, echipele reprezentative

ale Marocului și Senegalului. 1 artida 
s-a terminat eu un scor alb. Returul 
meciului va avea loc la 3o decembrie, 
la Dakar

CURSA CICLISTĂ DE 6 ZILE 
DE LA MUNSTER

Wolfgang 
continuă 

șase rtle
Cicliștii vest-germani 

Sehultze și Juergen Tschan 
să conducă în cursa de 
care se desfășoară în prezent pe ve
lodromul acoperit din Miinster. Ei 
totalizează 60 puncte și sînt urmați 
In clasament de cuplurile Peffgen - 
Fritz (R. F. a Germaniei) — 49 puncte, 
Bugdahl — Kemper (R. F. a Germaniei) 
— 47 puncte și Duyndam _ Plînen 
(Olanda) — 37 puncte.

CAMPIONUL MONDIAL 
ROBERTO DURAN ÎNVINS 

DE UN NECUNOSCUT
Campionul mondial profesionist de 

box la categoria ușoară, argentinianul 
Roberto Duran, a susținut la New 
York un meci amical tn compania por- 
toricanului Esteban De Jesus. Boxind 
excelent, portoricanul a obținut o sur
prinzătoare victorie la puncte, tn pri
ma repriză, fiind trimis la podea. 
Duran a fost numărat de arbitrul me
ciului.
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