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Marți, 21 noiembrie, a. c„ s-au în
cheiat lucrările Plenarei Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân.

1. Plenara C.C. al P.C.R. a rele
vat importanța deosebită a expunerii 
tovarășului Nicoiae Ceaușescu, pri- 
vind activitatea partidului și statu
lui nostru, munca întregului popor 
în vederea înfăptuirii hotăririlor 
Congresului al X-lea și ale Confe
rinței Naționale ale P.C.R., de dez
voltare continuă a economiei națio
nale și ridicarea nivelului de trai al 
celor ce muncesc. C.C. al P.C.R. și-a 
însușit întru totul aprecierile, sarci
nile și orientările cuprinse în expu
nerea secretarului general al parti
dului.

Comitetul Central a constatat că 
realizările obținute în aplicarea ho- 
tărîrilor Congresului al X-lea și ale 
Conferinței Naționale ale P.C.R. con- - - - - - - fapte-

mar- 
con- 
rea- 

cinci-
__  ... . .. „ posi- 
realizării prevederilor în-

firmă încă odată cu puterea 
lor justețea politicii generale 
xist-leniniste a partidului de 
struire a societății socialiste, 
iismul prevederilor planului 
nai. întăresc convingerea în 
bilitatea 
scrise în planul de stat pe anul 1973, 
înfăptuirii cincinalului 1971—1975 îna
inte de termen.

Comitetul Central consideră nece
sar ca, în spiritul hotăririlor Confe
rinței Naționale a P.C.R., să se ia 
în continuare măsuri ferme pentru 
perfecționarea conducerii întregii 
activități economico-sociale, pentru 
creșterea rolului conducător al par
tidului în toate domeniile de acti
vitate. pentru aplicarea in viață a 
principiilor eticii și echității socia
liste, pentru dezvoltarea și adînci- 
rea democrației socialiste, prin atra
gerea la conducerea treburilor ob
ștești a clasei muncitoare, a tuturor 
oamenilor muncii.

2. Plenara Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român a apro
bat proiectul planului de dezvoltare 
economică și socială, cu propunerile 
de îmbunătățire aduse, proiectul bu
getului de 
puse spre 
Naționale.

Plenara 
ganele și _ .
pentru ministere și alte organe cen
trale, pentru consiliile populare sar
cina de a acționa eu fermitate pen
tru înlăturarea lipsurilor și deficien
țelor care dăinuie încă în activitatea 
economică, 
priceperea 
eșalonarea judicioasă a sarcinilor de 
plan, desfășurarea ritmică a produc
ției și investițiilor, de a lua toate 
măsurile în vederea îndeplinirii tu
turor obiectivelor și prevederilor 
maximale ale planului pe 1973.

In centrul eforturilor oamenilor 
muncij trebuie să stea valorificarea 
cu maximum de randament a poten
țialului uman și material al societă
ții. creșterea eficienței economice in 
toate sectoarele de activitate, redu
cerea cheltuielilor materiale de pro
ducție. ridicarea calității produse
lor.

stat și a decis să fie su- 
legiferare Marii Adunări 

a stabilit pentru toate or- 
organizațiilc de partid.

de a asigura cu toată 
și spirit de răspundere
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Aspect de la intilnirea — promițătoare pentru apropiata confntuSure eu 
reprezentativa Franței — dintre Selecționata divizionară fi Farul Constanța 

(45—0) (nălțat peste ceilalți jucători. după balon, Șerban. Foto: V. ONESA

SCRIMA A ÎNCEPUT
OPERAȚIA MONTREAL'

Campionatele balcanice, punct de plecare in pro'-ora rea cadre
lor tinere, cu perspective pentru J.O. din 1976 — ciștigat tot, 

dar nu fără eforturi**

Socotesc satisfăcătoare rezul
ta ele echipei naționale. Nu 
știu cite federații din Europa 
s-ar declara ne&atisfăcute de 

palmaresul anului 1972. O singură In- 
friegere — și aceea în meci supli
mentar, pe teren neutru — pe o listă 
ce meciuri din care nu lipsesc selec
ționate. de primă valoare europeană. 

Jm sînt echipele Italiei sau Unga
riei. Pentru mine, și reprezentativa 
Albaniei rămîne o sănătoasă și soli
dă echipă. Ne grăbim însă a o ne
glija ca forță pentru că nu are faima 
altor reprezentative. Așa că victoria 
in fața ei nu se obține printr-o sim
plă prezență în teren.

Aici ajung la partea a doua a 
punsului. Dacă rezultatele îmi 
ca satisfăcătoare, în schimb i____
dintre comportări s-au situat sub aș
teptări și pretenții. E vorba de jocu
rile cu Finlanda, în special, și cel cu 
Albania.

2 îmbunătățirea pretinde o
serie de măsuri de ordin ge-

• neral, pe mai multe planuri.
Aici voi rămîne doar la capito

lul procesului de antrenament, fiindcă 
mi.se pare cel mai operativ, cu efecte 
mai rapide, deci și asupra îmbună
tățirii jocului echipei naționale. Din 
observațiile mele între modul cum 
se face antrenamentul la formațiile 
noastre și cel practicat de marile 
cluburi de peste hotare, cred că noi 
facem mart-a greșeală de a abandona 
— în procesul de pregătire din cursul 
sezonului — antrenarea și dezvoltarea 
tuturor elementelor pregătirii fizice. 
De exemplu, la noi, forța este minu
țios și atent prevăzută în antrena
mentele din perioada pregătitoare, 
pentru ca apoi să nu mai preocupe,

SECRETUL
SCHIULUI
ELVEȚIAN

versată) a fotbalului 
ț,ară prin excelență

Elvețienii nu au inventat numai 
.lacătul" în tactica (atît de contro- 

modern. O 
muntoasă, o 

națiune „pe schiuri" în proporție de 
9(F/o, nu putea rămîne neutră, ar
bitră în eternul duel franco-aus- 
triac pentru supremația schiului al
pin. Și iată că de cîțiva ani (Val 
Gardena 1970 — Sapporo 1972), 
schiorii (băieți și fete) din țara lui 
Willhelm Tell manifestă o superio
ritate în probele de coborîre și (oa
recum) slalom uriaș și o constanță 
valorică alarmantă pentru vecinii 
din jurul Alpilor. Ipoteza lansată 
care explica deosebitele performan
țe prin existența unei generații 
foarte dotate sau a unor personali
tăți copleșitoare (Bernard Russi — 
Marie-Therese Nadig) n-a putut 
rezista analizei mai profunde care 
evidenția o valoare de masă, re
zultatul unei școli și unei concepții 
noi în pregătirea acestor probe.

Specialiștii austrieci au căutat să 
pătrundă în tainele elvețienilor și 
au reușit să stabilească rețeta vic-

so- 
dn« 
ho- 
da

ie g

ierta w ha

n^m-

ceceso'

ECHIPA R.D.G.. CAMPIOANA A LUMII. ■ 1973?

Interviu cu tovarășul TEODOR COMAN, 
membru al C.C. al P.C.R., 

prim-secretar al Comitetului județean Tulcea al P.C.R.

general al 
Nicoiae 

și înfăplui- 
partiduloi ți 

neobosite 
unor relații

In legătură . cu aceste probleme, 
plenara a adoptat o hotârîre care va 
fi dată publicității.

3. Plenara a aprobat, de aseme
nea, îmbunătățirile la proiectele Le
gii cu privire la dezvoltarea econo- 
mico-socială planificată a României. 
Legii finanțelor și Codului Muncii, 
rezultate din propunerile oamenilor 
muncii în cadrul dezbaterii publice, 
care a avut loc după adoptarea pro
iectelor respective de către Confe
rința Națională a P.C.R. și a hotă- 
rît ca aceste proiecte de legi să fie 
înaintate Marii Adunări Naționale in 
vederea dezbaterii și adoptării lor.

4. Plenara C.C. al P.C.R. a apro
bat propunerile cu privire la upele 
măsuri pentru perfecționarea activi
tății comitetelor județene de partid 
și consiliilor populare județene și 
îmbunătățirea controlului pe linie de 
partid și de stat, precum și organi
zarea consiliilor de control muncito
resc al activității economice Și 
ciale și a comisiilor pe diferite 
menii economice și a adoptat o 
tărire corespunzătoare care se 
publicității.

5. Plenara a relevat cu satisfacție 
că evenimentele, evoluția vieții in
ternaționale confirmă pe deplin jus
tețea politicii externe promovată de 
partidul și statul nostru pe baza o- 
rientărilor stabilite de Congresul al 
X-lea și Conferința Națională ale 
Partidului Comunist Român.

Comitetul Central a dat o înaltă 
apreciere contribuției deosebit de va
loroase a secretarului 
partidului. tovarășul 
Ceaușcscu, Ia elaborarea 
rea politicii externe a 
statului, activității sale 
consacrate instaurării 
noi intre state, promovării destinde
rii și colaborării, păcii și secu
rității in Europa și pe alte c—fi- 
nente.

Plenara a reliefat c—recTfța. fer
mitatea și principialitatea ea care 
partidul și guvernai îcțiaar li i pea- 
tru adinei rea prieteniei. aJfcaațn și 
colaborării cu toate țările larii1 t- 
pentru amplificarea retacatar ca «ap
tele care au pâvît 4e 
lea dezvoltării indepen 
te statele haun. fără 
orânduire socială.

Plenara și-a iasanit aareoerite 
expunerea prereataxâ 
Nicoiae Ceaușcscu pri 
actuale ale activitătâ 
statului pe piua extern și a 
dat Comitetufai Executiv al CX. »' 
P.C.R. și gssernuiu ra 
ționeie cu consecventă 
acestei expuneri, oi 
hotăririlor adoptate 
X-lea și Conferința 
partidului.

Salutînd apropata 
Heriinki a lucrăriier n-rakz 
rnnttiblerale ale cunderinon m 
enropeoe pentru iiiuuni p 
bora re. Plenara a ■lîthîht câ. iu 
mental de fată, o preocupare ca 
lă a partidului sa vinetei trekeăe să 
fie realizarea securității 
participarea activă 

/TĂ

atit de invidiate ale acesto- 
avută, pe litoralul

toriilor
ra. O discuție 
românesc, cu așii schiului austriac 
și antrenorii lor aflați pentru o 
scurtă perioadă de pregătire în sta
țiunea Neptun, ne-a dezvăluit co
ordonatele noii concepții.

Elvețienii au fost primii care, în 
lumina noilor reglementări ale F.I.S. 
cu privire la relieful, viteza și secu
ritatea pîrtiilor de schi, au înțeles 
că proba de coborîre impune, . în 
primul rînd, o solicitare de ordin 
psihologic care obligă pe competitor, 
în cursul desfășurării probei, să a- 
dopte conștient, lucid și uneori an
ticipat, poziții antinaturale, mișcări 
și atitudini potrivnice instinctului 
de conservare, să acționeze împotri
va unei spaime firești dar, din pă
cate, inhibitoare, uneori paralizante. 
Deci, trebuia luptat împotriva cris
pării (psihice și fizice) pe care o 
instalează în subconștient și în

Mihai BĂRÂ

(Continuare (n pag, a ia)

t»n-

l-am intimpinat pe tinerii spor
tivi care ne-au reprezentat atît de 
frumos țara în campionatele balca
nice de scrimă, la poarta aeriană a 
Capitalei. In holul vast al aeropor
tului Otopeni îi mai așteptau, arun
când tot mai des privirile pe ceasul 
electric, părinți, colegi și colege de 
club, antrenori, iar printre aceștia 
și antrenorul federal V. Chelaru, 
care ne-a ținut plăcută companie 
pînă la sosirea avionului.

— V-ați așteptat ca trăgătorii 
noștri să ciștige toate titlurile bal
canice ? — l-am întrebat pe antre
norul federal.

— Chiar toate,- nu. Presupuneam 
că ar fi fost posibil dar într-o eva
luare foarte optimistă a potențialu
lui tineretului nostru în raport cu 
adversarii prezență la Ankara.

— Spuneți-mi, ați avut curiozita
tea să faceți o medie de vîrstă a 
lotului ?

— Este, indiscutabil, sub 20 , de 
ani. Dar dacă floretiștii și sabrerii 
ating această limită, floretisteie se 
situează la 18 ani, iar spadasinii 
la aproximativ 18 ani și jumătate.

DETALII LA ULTIMELE ÎNTRECERI

Sosirea avionului a pus capăt dis
cuției cu antrenorul federal și, după 
efectuarea formalităților de rigoare, 
am putut să aflăm de la secretarul 
general al federației, prof. D. Tep- 
șan, amănuntele mult așteptate des
pre probele pe echipe, aprecierile 
asupra comportării sportivilor 
noștri.

— Să începem, tovarășe profesor, 
prin a satisface curiozitatea citito
rilor noștri cărora nu le-am oferit,

PROLETARI D/V TOATE ȚĂRILE, VHIȚI-VĂ !

ANUL XXVIII — NR. 7244 Miercuri 22 noiembrie 19724 PAGINI 30 BANI =

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

BAZELE SPORTIVE EREBEIE SA DEVINĂ
ARENE PERMANENEE ALE SĂNĂTĂȚII

SI RECREĂRII OAMENILOR MUNCII♦
Tuioea const.mie una 

Be adnuaistrativ-teritorsa- 
dtia țara noastră.

le probleme care 
«rganelor de par- 
e. privind ediS- 

i socială a jude-

3

ie » X

cită : 
ucăpe 
we. I .
vue tace, K - 
m. Dopă 
deschidere. 
presedȘrteia 
Mtztîciot -ti 

la probele pe echipe, deczt clasa
mentele finale.

— De acord. Seria 
echipe au desch;s-o

e.or pe 
e flore-

(Continuare ir.

Sebastian BONirACIU

TINERELE

VICTORIOASE

LA BUDAPESTA

Reprezentanții noștri la Campionatele balcanii e, împreună cu cițita din antrenorii 
Otopeni

holul aeroportului
Foto î S. BAKCSY

GIMNASTE ROMÂNCE

1 >
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— Trebuie precizat de la început 
că baza materială a activității spor
tive. baza de masă și tradiția spor
tivă pe aceste meleaguri, erau foar-, 
te sumare nu cu prea multi ani în 
urmă. Deci, prima preocupare a 
constat in crearea unei baze mate
riale corespunzătoare, in asigurarea 
condițiilor necesare pentru practi
carea exercițiilor fizice și sportului, 
in promovarea unor discipline care, 
cu investiții mai reduse. puteau 
Unsa sportul de performanță în 
județul T ulcea. Exemplu in acest 
sens : eaiaeul-eanoea. luptele, boxul, 
turbatul și voleiul.

Nu ne-ani extins intr-o sferă prea 
largă tocmai pentru a putea asigu
ra o bază materială și de masă ab-

6; Șl suc— 
necere, s-aces tn aceirșră gr 

-‘rs-ât-* *-*.  1 "lă p:
ROM INI X A — ROM ANI VT1NF.RET

17—7 i»—3)
rezentatîvi a Ro- 
lerele handbali-te 
Bâlășescu și Tr. 
atit de greu pe 

. Sunoaei Arghir și co
li —a opus o prea mare 
tfei că Gabriel Zugrâ- 

■_ Purr.:..;.a Sîmion și-au per-
d- să ruleze toate cele 12 jucătoare 
acrise pe foaie, sâ facă, de fapt, un 
tim antrenament controlat înaintea 
f ..jelor partide cu formațiile oas-

Hristoehe NAUM 
Horio ALEXANDRESCU

(Continuare tn pag. a ia)

Asla-seara, la Dinamo
GALĂ DE BOX ATRACTIVĂ

Astă-seară, de la orele 18, în sala 
Dinamo, va avea ioc o reuniune pu- 
giliștică la care vor participa o se
rie de boxeri valoroși din cluburile 
bucurestene. Printre cei ce vor urca 
-.cestele ringului amintim pe G. Po- 
metcu. Șt. Boboc. A. Moraru, D. Mi- 
halcea, I. Gyorffi. De asemenea, C. 
Cuțov și P. Dobrescu vor efectua 
meciuri de antrenament. 

selut necesară. In acest sens putem 
cita citeva realizări din acești ani: 
edmplexttl sportiv ,,Delta" din Tiil- 
cea. bazele sportive din orașele Ba- 
badag. Macin. Isaccea. amenajările 
sportive din comune ca acelea din 
Sarichioi. M. Kogălniceanu, Baia. 
Cerna, Turcoaia, Ostrov.

în ceea ce privește practicarea 
exercițiului fizic și sportului de că
tre masele largi și îndeosebi de că
tre tineret, putem spune că atit în 
localitățile urbane cit și în cele ru
rale au fost asigurate posibilități de 
cuprindere a acestora prin amena
jarea unor baze sportive simple și 
complexe. Iată un prim pas care, 
insă, se cere urmat de acțiuni con
crete din partea organelor și orga
nizațiilor cu atribuții prin lege pen
is • c aceste amenajări sportive să 
devină, intr-adevăr, arene perma-

IN DISCUȚIE

ECHIPA NAȚIONALĂ DE FOTBAL
Continuăm sondajul nostru de 

privind echipa națională de 
bal. Invitatul nostru de astăzi 
Ion lor.escu, fosîul internațional 
Rapidului, care are în prezent 
ponsabilitatea tehnica a echipei

opi- 
fot- 
este 

al
res- 

,. de 
Fneret-rezerve a clubului din Giulești. 
L-am solicitat pentru ancheta noas
tre. t nind seama si de faptul câ el 
a jucat o perioadă de timp și în 
formații de peste hotare și poate 
tace deci referiri csupra modului de 
organizare o procesului de instruire. 
Si dă~ ac_m cuvintul lui Ion lo- 
nescu peatiu o răspunde, co și pre

să , io ceie ’re: întrebări : 

1. Cum aprecieri ultimele evoluții

oA« echipai naționale ?

2. Cum vadeți îmbunătățirea jocu-

hri tricolorilor?

X Ca măsuri speciala preconizați

paeitrw atingarea formai maxime în

sa1

I răs- 
apar 

unele

nente ale sănătății și recreării oa
menilor muncii. De altfel, în spri
jinul acestei orientări, biroul și se
cretariatul Comitetului județean de 
partid au analizat de mai multe ori, 
in ultimii ani, activitatea sportivă 
de masă și de performanță, stabi
lii: A de fiecare dată măsuri concre
te. menite să impulsioneze munca 
organelor și organizațiiior de par
tid în îndrumarea asociațiilor spor
tive din județ.

— Pentru că ați ridicat problema 
atribuțiilor organelor și organizații
lor investite prin Legea sportului 
să impulsioneze această importantă 
activitate socială, vă rugăm să ne 
spuneți care sînt, după opinia ctv., 
modalitățile cele mai directe și e- 
ficace prin care acestea pot să-și 
îndeplinească integral scopul.

— N-am putea spune că organele 
direct interesate nu au planuri ju
dicios alcătuite și că acestea nu-și 
propun să conlucreze. Există chiar 
un plan de perspectivă, al dezvol
tării activității sportive pe anii 
1971—1975. Dar planul, după cum

, (Continuare în pag. a 2-a)

ASTĂZI RĂSPUNDE

fostul international
ION IONESCU

Ir. perioada competițională. Greșeală! 
Ea trebuie menținută, îmbunătățită 
chiar și în această porțiune a acti
vității jucătorilor și echipelor. Apoi, 
după opinia mea, echipele românești 
care au toate armele și calitățile spre 
a se stabiliza în plutonul de frunte 
al Europei, trebuie să învețe să apli
ce jocul direct și să mărească viteza. 
Asta trebuie să ne preocupe în pri
mul rînd la cluburi. Echipa națională 
va avea (și ea) numai de cîștigat. Eu 
cred că e simplă vorbă de clacă a- 
ceea că antrenorul naționalei poate 
să facă mare lucru cu jucătorii ve- 
niți nepregătiți de la cluburi. Credeți 
că Schon e un făcător de minuni ? 
Ar avea o reprezentativă așa de bine 
pusă Ia punct dacă nu ar dispune de 
un „material" excelent antrenat, de 
jucători fără fisuri în arsenalul fi- 
zico-tehnic ? Nu! Minuni nu se fac 
jn 3—5 zil® de antrenamente comune 
la națională. Minunile se pregătesc 
Ta club.

3 Aș lăsa jucătorii în pregătire .
la cluburi. Principalul e să

• se efectueze o odihnă atentă.
Urmările sezonului, mai cu 

seamă pentru titularii naționalei, 
mult consumați psihic, nu se vor 
șterge altfel. Din luna aprilie, săptă- 
mînal, miercurea, să fie programate 
partide de verificare cu echipe pu- ’ 
ternice, acasă sau peste hotare. A- 
tenție mare la modul cum vor fi 
efectuate antrenamentele din perioa
da februarie—martie, cînd recupera
rea — element foarte important — se 
neglijează. Și repercusiunile sînt ‘ 
ireparabile.

La băieți a ciștigat 
echipa Ungariei —

La Budapesta a avut loc intilnirea 
internațională de gimnastică dintre 
reprezentativele de juniori și juni
oare ale Ungariei și României. După 
cum relatează ziarul Nepsport, reu
niunea _ tinerilor gimnaști din cele 
două țări a fost de o înaltă valoare 
tehnică și s-a încheiat cu victoria 
meritată a gazdelor la băieți și a ro- . 
mâncelor la fete.

Tinerele gimnaste românce au în
trecut reprezentativa Ungariei cu 
183,80—181,45, iar la băieți au cîști- 
gat sportivii țării gazde cu 272,45— 
258,75 p.

La individual compus fete pe pri
mele șase locuri s-au clasat : 1. Na
dia Comănici (România) 37,50 p. 2. 
Maria Cojanu (R) 36,90 p, 3. Figlar 
(Ungaria) 36,90 p, 4. Barkodi (U) 
36,45 p, 5. Ovary (U) 36,40 p, 6. Iulia- 
na Brănișteanu (R) 36,20 p. La băieți 
a terminat victorios Laczkovics (U) 
cu 54,93 p.
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DELTA-„MONUMENT AL MUNCII
OMULUI LIBER Șl AL NATURII"

Caiacul-canoea sînt în județul Tul
cea, la ele acasă... Nu de mult, insă, 
clubul Delta îngemănează pe viito
rii performeri at drumurilor de apă

1947 1963 1972

Asociații sportive 26 66 120
Cluburi sportive — — 1
Șco'i sportive — — 1
Sedii afiliate 23 54 133
Sportivi legitimați 230 864 2559
Sportivi clasificați 190 344 1950
Secții divizionare
A ; B ; C și juniori 
Grupe de copii și juniori

— 1 7
— 28 61

Baze sportive 72 160 230
Antrenori 3 17 33
Profesori de ed. fizică 5 18 38
Instructori sportivi 68 170 299
Arbitri 19 51 194
Campioni naționali 1 35
Campioni Balcanici — — 1
Campioni europeni — — 3
Sportivi în ioturi reprezentative — 3 37

Astfel a denumit această îngemă
nare unică de ape și pămlnturi ma
rele nostru povestitor Minail Sado- 
veanu, Îndrăgostit de o viață de a- 
ceste drumuri fără pulbere, revenind 
— rftereu fermecat — pe cărările 
mișcătoare, în unduirea fără seamăn 
a stufului și apei.

Delta, spun cărțile de specialitate, 
acoperă (împreună cu lacurile Ra- 
zelm, Sinoe, Smeica, Golovița și Ba- 
badag) o suprafață de 5 050 km2, din 
care peste 400 000 ha sînt acoperite 
cti stuf.

Cu 800 de ani I.e.n., Dunărea — 
străvechiul Istros — și Delta sa își 
găsesc loc în cadrul închipuit de poe
tul grec Heșiod pentru „Nașterea 
zeilor" ; Herodot — marele istoric al 
lumii antice — vizitează, peste aproa
pe patru veacuri. Delta.

Delta este mereu tinără — se spu
ne — pentru că In luptă cu bătrîna 
mare cîstigă mereu teren, aliat de 
preț fiindu-i aluviunile aduse de Du-
nâre.

Da. într-adevâr. Delta este mereu
tînâră pentru că pe aceste meleaguri
tulcene omul liber, stâpln pe soarta
ss. șl—a apropdat tot mai mult monu-
mentul nat*. îrli înconjurătoare de
fundalul noii civilizații create cu
mina lui. tiv illzația socialistă. Da,
Intr-adevăr, IOelta este mereu tinără
pentru faptul că-și dovedește an de
âh perenitatea si prin aportul con
slstent și con stant al talentului vlgu-
ros, nativ, al feciorilor săi la vaioa-
rea sportului n ați on al. Numele liii
Ismailciuc, Se•iotnic, Ivanov. Patzai-

INVITAȚIE PE STADIOANE
Tulcenii spun, cu mindrie, că 
au un stadion bun de Divizia At 
lăsind să se întrevadă că dorin
țele lor nu se limitează la pro
movarea echipei de fotbal în 
eșalonul secund. Startul „Deltei" 
a fost lansat, apoi. insă.. Spe
ranțele rărr.in, totuși, speranțe

chin, Covaliov, al multor altor meda- 
liați olimpici, mondiali și europeni, 
au făcut epocă în istoria caiacului și 
canoei din acest sfert de veac. Dar, nu 
cu mult în urmă, din anul 1970 — 
consecință firească a edificării noului 
județ Tulcea — fiii Deltei, devotați 
padelei și pagaei, dar și ținutului 
natal, au putut rămîne să-și valori
fice aptitudinile sportive în cadrul 
unui club teritorial tulcean. Astfel

a luat ființă, cu sprijinul direct al 
organelor de partid și de stat locale, 
Clubul de caiac-canoe „Delta".

„Delta" este, deci, un club tînăr, 
dar — așa cum ne-a relatat preșe
dintele său, prof. Gheorghe Stan (tot
odată vicepreședinte al C.J.E.F.S.), 
bilanțul acestui scurt interval de
monstrează viabilitatea mășurii luate. 
In anul 1971 „Delta" S-a clasat în 
întrecerea pe echipe pe locul IV, ob- 
ținînd 10 titluri de campioni națio
nali la juniori și 4 la seniori. în 
această vară, echipa s-a clasat pe 
primul loc la juniori și locul III la 
Seniori (deși au concurat tot ju
niori !), iar din cele 16 titluri puse în 
joc pe „arena" juniorilor, 10 au re
venit reprezentanților „Deltei". Dacă 
mai adăugăm și faptul că tinerii 
sportivi ai acestui club au dobîndlt 
cu prilejul campionatelor europene 
de juniori din 1971, de la București, 
un titlu continental, 4 medalii de ar
gint și una de bronz, poziția frun
tașă obținută între cluburile de gra
dul II, în întrecerea inițiată de 
C.N.E.F.S. pentru anul trecut, apare 
absolut meritată.

Un debut lansat, un prezent promi
țător, dar viitorul ? Viitorul este le
gat de cei 194 de sportivi legitimați 
și de cei peste 500 de copii și adoles
cenți aflați în pregătire sub îndru
marea antrenorilor Igor Lipalit 
(maestru emerit al sportului), Con
stantin Manea (maestru al sportului), 
Șt. Aftenie și a instructorului — ma- 
rangoz M. Pituh. Viitorul este legat 
de aportul școlilor la depistarea tine
relor talente, încă de la vîrsta de 
12—13 ani, aci meritînd să fie citate 
școlile generale din Sarichioi (direc
tor : A. Savidov, profesor : F. Bucioc), 
Murighiol (director : I. Covaci), Juri- 
lofca (director : Marius Petricu), Mah- 
mudia (director : Maria Lascu, depu
tată în M.A.N.), școlile profesionale 
M.A.I.A.Î.A. (director : D. Manea, 
profesor : M. Trifanov) și agricolă 
(director : D. Busoiceanu), dar și In

spectoratul județean școlar care a 
hotărît ca o părte din Orele de acti
vitate sportivă să fie profilate pe 
caiac-canoe, sUsținind, totodată, ta
berele de pregătire din timpul va
canțelor de la Tulcea, Maliuc, MUri- 
ghiol. Și dacă 1972 a Însemnat că 
dintre cei 14 componehți ai lotului 
de caiac-canoe al României la J.O. 
de la Miinchen, 11 erau recrutați de 
pe meleagurile tulcene (inclusiv me
daliatul CU aUr și argint Ivan Patzai- 
chin, născut la Mila 23), Montreal — 
1976 va însemna pentru județul Tul
cea' — cu siguranță, ni s-a spus ! —- 
prezența primilor reprezentanți' ai 
clubului teritorial „Delta". Candidați: 
dulgherii de la I.J.C.M. Vasile Dîba 
(născut la Jurilofca, vicecampion _ eu
ropean de juniori) și Simion Chirilă 
(născut la Sarichioi, triplu campion 
național), Maria Cosma (născută la 
Jurilofca, triplă campioană națională, 
campioană europeană), Feodosia 
șchiopu (Mila 23), paula Lovin (DU- 
navăț), Rodion Fiiipov (Sarichioi, 
încă junior mic).

★
Numitor comun, termen generic, 

nume simbolic — „Deltă" apărfe și pe 
frontispiciul echipelor divizionare de 
fotbal șl volei, disciplinele cu cea 
mai mare popularitate în rîndul pa
sionatului public tulcean. Și nu s-âr 
putea spune că acest an nu a adus 
satisfacții susținătorilor ..Deltei", atît 
fotbaliștii cît și voleibaliștii promo- 
vind — pentru prima dată în istoria 
sportivă a Tulcei — în eșalonul divi
zionar secund. înconjurate de grija 
tuturor factorilor de seamă din județ 
și municipiu, de atenția iubitorilor 
de sport din localitate, aceste repre
zentante ale tulcenilor în perimetrul 
performanței românești au datoria 
să răspundă printr-o pregătire temei
nică, prlntr-o comportare ireproșabi
lă pe teren și în afara lui, pentru ca 
prezența lor în divizia B să nil fie 
doar o apariție meteorică, un vis de 
un ăn.

Ce avea sportul tulcean, cu cîți- 
vâ ani în urmă ? Doar un fel de 
stadion, pe care astăzi sînt găzduite 
numai competițiile de nivel muni
cipal sau județean și ici, colo cite 
o amenajare simplă.

Cii Spiritul de burii gospodar: al 
celor din conducerea treburilor ob
ștești, al comuniștilor, cu concursul 
cetățenilor, de la pionieri și pină 
la pensionari, fața municipiului si 
județului Tulcea s-a schimbat insă 
vertiginos, spre mîndria noastră, a 
tuturor.

A fost amenajată,' în primul rindL 
o bază sportivă modernă — com
plexul „Delta". Amplasat într-un> 
din cele mai pitorești zone ale mu
nicipiului, în vecinătatea lacul Ji 
„Ciupercă", complexul cuprinde te
ren gazonat pentru fotbal și jocuri 
sportive, pistă de atletism, tribună 
cu o capacitate de aproape 10 000 
de locuri, săli pentru atletică grea, 
alte terenuri pentru volei, baschet 
și handbal, prevăzute cu in»taia\e 
de nocturnă, precum și un al doi
lea teren pentru fotbal (prevăzut c j 
zgură) necesar antrenamentelor. Iar 
pe malul lacului „Ciuperca", baze 
pentru sporturile nautice.

Acțiunea de îmbogățire a pat*-;  
moniului Sportiv al municipiulu:' 
Tulcea nu s-a oprit aid. Tot prin 
muncă patriotică a fost reamena- 
jâtă fosta arenă „Mircea*,  capabi
lă, acum să găzduiască — chiar în 
nocturnă — întreceri de volei, te
nis de cîrnp, handbal și baschet. 
Au fost amenajate, în același timp, 
terenuri de handbal și volei la Li-

O veche dorință realizată
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matograf a căpătat o nouă desti
nație — sală de sport. Să mai a- 
mintim amenajările sportive din 
pădurea „La doi iepurași*' 4 și cele 
din incinta liceului și a școlilor ge
nerale. Vom avea astfel un tablou 
edificator asupra a ceea ce repre
zintă astăzi Babadagul sportiv.

Mâcinul a beneficiat și el de u- 
nele transformări înnoitoare : s-a 
gazonat terenul, a fost amenajată 
o pistă atletică, s-au bituminat spa
țiile de curte ale liceului, unde a- 
cum se poate juca volei și baschet, 
s-a recondiționat o sală de sport. 
La Isaccea există o frumoasă 
sportivă (împrejmuită) pentru 
bat volei, baschet și handbal 
sală nece sară halterofililor.

Sînt de semnalat, totodată, o se
rie de amenajări la nivelul satelor, 
la Frecăței, Sarichioi, Cerna, Mi
hail Kogălniceanu, la Baia, Turcoa- 

Mahmudia. Sabagia. Murighiol 
AgigăioL in perimetrul școlilor 

> a întrecerii 
Cem mai fru- 
simplă". Aș 
de extinderea 

loe la Sulina, 
precum și — 
pentru unii — 

amenajarea primelor terenuri de 
tenis de cimp in comune — la 
Ba.a. .Stejaru, Zebil, Slava Cerche- 
xu și’Carigea.

Este, intr-adevăr, un salt uriaș 
față de trecut, cum numai în socia
lism se poate înfăptui, o invitație 
adresată tineretului către stadioa
ne, către sănătate.

bază 
fot- 

și o

„BAZELE SPORTIVE TREBUIE SA

FOTBALUL Șl VOLEIUL TULCEAN
IN ANTICAMERA PRIMEI DIVIZII

Abia venit lă Tulcea, în anul 
1958, direct de pe băncile facultății 
gălățene, ing. Vasile Stănucă. mare 
iubitor de sport și practicant din 
pasiune a voleiului, a încercat să-și 
realizeze visul tinereții sale spor
tive promovarea într-o catego
rie divizionară, prin intermediul 
sextetului „Stuful". N-a reușit ca 
jucătăP, anii au trecut, chiar ți a- 
sociațla și-a schimbat numele (a- 
cum se numește Delta I.A.V.S.), dar 
speranța acestui animator al voleiu
lui tulcean a rămas nealterată. Și 
ceea ce n-a reușit în anii cînd e- 
volua în teren, a reușit prin inter
mediul tinerei și talentatei echipe a 
prezentului : Tulcea are din acest 
an o reprezentantă în divizia Se
cundă masculină.

Iată ce ne-a spus tov. Vasile 
Stănucă, directorul Întreprinderii de 
amenajare și valorificare a stufu
lui : „Toți acești băieți talentați 
(media de vîrstă a echipei : 20-21 
ani) sînt născuți pe aceste melea
guri, aici au crescut și învățat me
serie, toți sînt salariați ai acestei 
întreprinderi. Șî pentru ca acest 
sport să prindă rădăcini și mai pu
ternice vrem ca în cadrul asocia
ției noastre să creăm o echipă de 
juniori, recrutată dintre elevii șco
lii profesionale M.A.I.A.Î.A., ăpar- 
ținind centralei noastre industriale 
și care să constituie o pepinieră a 
divizionarei. Perspective ? Cred că 
mai greu a fost să promovăm în 
divizia B, deeit să ăjUtlgCm in pri
mul eșalon. Pentru noi, vechii sus
ținători ai voleiului tulcean. sintetn 
pe cale să perfectării iiltiliiiri Se
mestriale între echipele de old-boys 
(peste 35 ani) I.A.V.S, Tulcea și 
C.C.H. (Combinatul de celuloză și 
hîrtie) Brăila. Cu alte cuvinte, 
nizorii și beneficiarii stufului, 
parte și de alta a fileului

★
Cînd fotbaliștii de la „Delta" 

cea pierd pe teren propriu — 
roc că nu se întîmplă prea des ! — 
greu te mai înțelegi cu cineva în 
acest oraș. Supărarea pleacă de la 
stadion, umblă pe stradă, se cuibă-
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DEVINĂ ARENE PERMANENTE"
(fvrm.ire din pag. I)

fur- 
de o

Tul
ii o-

rește în birouri, „răscolește p 
peștii din Deltă" — cum ni s-: 
la Tulcea, de loc în glumă, 
incidență nefericită a făcut t 
să poposim in orașul de reș 
a județului chiar după o dt 
că nefastă și am constatat to 
cesfea în mod direct. N-a faci 
cepție de la regulă nici preset 
secției de fotbal a asociației, tov. 
JMarin Tripceî, prim vicepreședinte 
al Consiliului popular municipal, 
despre care aflasem că este un om 
volubil, dispus să consacre sportu
lui favorit energie și timp. Bineîn
țeles că ne-a primit, politicos și 
binevoitor, dar din discuția avută cu 
dînsul a răzbătut clar nemulțumi
rea față de jucătorii care au cre
zut că o dată împlinit visul de ani 
al tulcenilor — o echipă în Divi
zia B — nu mai au nici o obliga
ție de pregătire și seriozitate, că 
totul va merge bine, în virtutea u- 
nui start neașteptat de favorabil.

Fotbaliștii de la „Delta" trebuie 
să arate că primele succese în ca-

tegons sjp
movat n-au

tuie etaloni
și grija cu

--*-*  i
"răspundere.

terioarâ în care au pro- 
i fost rodul unei conjunc- 
ibile și că, mai ales, e- 
lîrr.ei perioade nu consti- 
ul lor valoric. Dragostea 
care sînt înconjurați pe 

nu trebuie confundate cu 
cu exonerarea de orice

știm cu toții, este doar o premisă. 
Activitatea concretă, în special în 
asociațiile sportive din întreprinderi 
instituții, școli și sate, este cea care 
determină aportul exercițiului fizic 
și sportului la formarea și educarea 
sănătoasă a tineretului. Or, tocmai 
aci, în celulele de bază ale mișcării 
sportive din județ, se face simțită 
lipsa de sprijin și îndrumare din 
partea factorilor de resort. Astfel, 
deși s-au inițiat ample acțiuni pe 
plan județean, ca de pildă cupele 
„C.A.P.", „Mecanizatorul", „Mine- 
rul“, numărul celor angrenați a 
fost mult sub posibilități și necesi
tăți. Aci se vădesc nu numai in
suficiențe de ordin organizatoric ci 
și propagandistic, tinerii — în spe
cial cei de la sate — trebuind să 
fie mai mult atrași la sport prin 
forme simple, larg 
tractive.

De asemenea, în 
educație fizică și de 
tive nu au ajuns să constituie un 
magnet pentru cei mai mici cetă
țeni, astfel incit se pierde startul 
tocmai la vîrsta cînd copilul își for
mează deprinderea de mișcare, o- 
bișnuiilță cu exercițiul fizic, care 
contribuie la întărirea sănătății, a 
dezvoltării sale biologice, 
sînt, deci, sarcini de mare 
dere pentru toți factorii ce 
să conlucreze în domeniul 
lui.

— Cum vedeți, tovarășe prim se
cretar, relația dintre sportul de 
masă și cel de performanță în cu
prinsul județului Tulcea ?

— De pe meleagurile județului 
nostru, din această inepuizabilă sur

accesibile, dis-

școli, orele de 
activități spor-

Acestea 
răspun- 
trebuie 
spotlu-

CLEPSIDRA
• Patinaj în nordul Dobrogel ? De re nu f? Evident că nu este vorba

de amenaj&rl speciale, de patinoare artificiale Dar, atunci clnd lama t>i 
arată colții și gheata prinde crustă tare. Copiii nu se dau deoparte. Își 
scot Patinele, construite cel mă! adesea de către oârintil lor. și Iau parte
la Întreceri tn toată puterea cUvlntUlul. Pe ltneă C.J.E.F.S Tulcea ființează,
în acest sens, și o comisie de patinaj, care coordonează activitatea micilor
patinatori din județ Cei mai mulți pot fi Ihtilniți — în afara municipiului
Tulcea — în așezările dela Sarichioi. Jurilofca, Luncavlța și Somova.

• FrumtisStile naturale ale Județului sînt tot mai mult gustate de tine
retul tulceân cu ocazia concursurilor de orierhare turistică, deci a unor 
Întreceri cu lăiB caracter aplicativ. Se bucură de o largă popularitate fhfti 
ales concursurile Cu busolă gi harta organizate în pădurea Bididia din măr- 
giheă municipiului Tulcea. eeie de Ia Cocoșii — Niculitel, de la Babadag 
Și de ta Greci. Ca în toate cazurile, deschizători de drum în această plăcută 
și totodată utilă activitate sînt pionierii, membrii cercurilor de turism ale Ca
selor pionierilor său al școlilor generale.

„Centura Deltei", competiție tradițională organizată de CJ.E FS Tulcea, 
a ajuns în iunie 1972 la a treia ediție. „Arena Mircea", reamenajată. s-a 
dovedit o gazdă ospitalieră și cochetă pentru cei 128 de boxeri, juniori și 
seniori, din București, Brașov, Craiova, Brăila Constanța, Buzău, Cîmpu- 

lung Muscel, Focșani și Tulcea

să de talente care este lumea Del
tei Dunării, s-au ridicat la lumina 
performanței, ajungind pe cele mai 
înalte culmi ale măiestriei sportive, 
tineri campioni naționali, europeni, 
mondiali și olimpici. Caiacul și ca- 
noea românească numără multi re
prezentanți — majoritatea chiar 1 — 
dintre fiii Deltei.Ismailciuc, Sciotnic, 
Lipalit, Patzaichin. Covaliov. Maria 
Nichiforov, Valentina Serghei — iată 
cîteva nume doar din această ple
iadă de talente. Dar, pină nu de 
mult, aceste talente își găseau o 
deplină afirmare în alte cluburi din 
țară. Iată de ce Comitetul județean 
de partid a sprijinii ideea Organe
lor de resort pentru înființarea Ia 
Tulcea a unui club specializat de 
caiac-canoe, in anul 1970. Că nu am 
greșit, o dovedește și faptul că, în 
acest an, noul club numără 30 de 
campioni naționali de juniori. Demn 
de subliniat ni se pare și faptul că 
performanța se bazează aci pe o 
largă prospectare a celor mai tinere 
talente autohtone prin rețeaua șco
lilor și asociațiilor sportive din ju
deț. Credem că acest exemplu este

grăitor în ceea ce privește relația 
sport de masă — sport de perfor
manță, singura, după părerea noas
tră, capabilă să trimită și sportivi 
din județul nostru ca reprezentanți 
ai României la viitoarea Olimpiadă, 
la competițiile internaționale im
portante.

— Cum apreciați bilanțul sporti
vilor tulceni în acest an, ce mar
chează un sfert de veac de Ia pro
clamarea Republicii ?

— Anul 1972 înseamnă pentru noi 
și pe tărîm sportiv un an al unor 
împliniri mult dorite. Pentru prima 
dată, două echipe tulcene sînt pre
zente în eșalonul secund divizionar, 
la fotbal și volei, discipline ce se 
bucură d? multă popularitate în 
rindul iubitorilor de sport. Cele 35 
de titluri de campioni naționali ob
ținute la caiac-canoe, lupte și box, 
completează bilanțul acestui an rod
nic și demonstrează, totodată, ma
rele potențial uman și material de 
care se bucură, prin grija partidu
lui și statului nostru, activitatea 
sportivă din județul Tulcea, aseme
nea tuturor județelor țării.

CLEPSIDRĂ
@ Mese de tenis confecționate 

pe plan local; iată o frumoasă 
inițiativă pornită — aproape de 
necrezut — dintt-u.n sat al jude
țului Tulcea, din Tresttnic. Elevii 
de la școala generală din această 
așezare. în pasiunea lor pentru 
tenis de masă, și-au confecționat 
singuri materialul, sub îndruma
rea cadrelor didactice. Asta in 
cazul băieților. Fetele, ca să nu 
se lase mai prejos, au confecțio
nat și ele fileele. N-au mai lipsit 
decît mingile de celuloid, dăruite 
de C.J.E.F.S. Tulcea.

e Cel mai cunoscut luptător de 
„clasice" din județ este fără nici 
un dubiu Dumitru Bacalu, cam
pion al țării prin anii ’60. După 
„veteranul" Bacalu ș-au format 
generații întregi de luptători, jare 
duc mai departe faima județului 
în țară și chiar peste hotare. Cu 
alte cuvinte, tradiția tulceana în 
sportul celor voinici continuă !

© O întrecere cu totul inedită, 
desigur, în alte părți, stîrnește 
de fiecare dată — printre tulceni 
— un interes deosebit : concursu
rile de bărci pescărești (univer
sale). Ele sînt organizate pe lo
calități și unele cu faze pe județ, 
antrenînd sute de amatori, tineri 
și mai în vîrstă. Cele mai reușite 
au avut loc la Jurilofca, Sulina 
și Tulcea, Rostul lor — peste ca
racterul pur spectacular și pito
resc — este acela de a depista 
elementele de perspectivă. Și cum 
asemenea concursuri sînt progra
mate din primăvară și pină toam
nă, tîrziu, este lesne de imaginat 
cît de mulți tineri au posibilita
tea de a trece de la o activitate 
de pur agrement la alta de per
formanță.
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FAȚA NOUĂ A SPORTULUI

SĂTESC DIN
Place, oare, tineretului sătesc din 

județul nostru activitatea sportivă ? Ar 
fi el tentat să ia parte la mari con
cursuri și competiții de masă ? Există 

■' ’ conti-
la practicarea exercițiului fizic, 

........ ... ' ' preferințe ? Iată 
stăruit mult în

posibilități pentru a-1 antrena 
nuu ' 
după aptitudini și 
întî-ebări care au ___ .
mintea noastră, a activiștilor sportivi, 
a tuturor celor dornici să pună u- 
mărul la lansarea unor acțiuni spor
tive în satele și comunele tulcene. 
Așa a luat ființă, în vara anului 1970, 
competiția dotată cu „Cupa tinere
tului cooperator". N-a fost o treabă 
prea ușoară. Lipsea o experiență or
ganizatorică, lipseau amenajările ne
cesare. A fost în schimb, mult, mult 
entuziasm. Prima ediție a acestei ac
țiuni a adunat pe terenurile de sport 
aproape 800 de tineri și tinere.

Anul trecut, competiția a continuat. 
Și-a schimbat doar denumirea. S-a 
numit „Cupa cooperativelot agricole de 
producție". Era o titulatură mai fi
rească. mai aproape de adevăr, deoa
rece în întreceri, pe lîngă foarte mulți 
tineri și-au manifestat dorință de a 
lua startul și săteni mai vîrstnici. Or
ganizate la atletism, fotbal și volei 
(băieți și fete), „Cupa cooperativelor 
agricole de producție" din județ și-a 
sporit numărul participanților la 1100. 
Diferența în plus a numărului 
prezenți la întreceri poate sâ 
spună prea mult în cazul altor județe, 
cu tradiție în sportul sătesc. La noi, 
însă. într-un județ tînăr și într-ale 
sportului, peste 1 000 de parti cipanți 
reali într-o competiție sătească de ma
să, însemna un cîștig enorm, un start 
bun, mai ales în materie de menta
litate, de concepție.

Acum ne aflăm în preajma filialelor 
celei de a 2-a ediții a „Cupei coope
rativelor agricole de producție", 
consumat fazele primare, cele pe 
comune și pe centte de comune, 
a însemnat mai bine de 1 500 de 
curenți și concurente. Cei mai

celor
nu

S-au 
sate. 
Asta 
con- 
buni 

atleți și atlete precum și echipele de 
fotbal și volei care se află în, fruntea 
seriilor respective urmează să se în- 
tîlnească, probabît la începutul lunii 
decembrie, în ultimul act al între
cerii. Nu ne-arri fixat încă asupra lo
cului de desfășurare a finalelor. Ort-

în 
în 
in

JUDEȚ
cum, însă, vom lua 
considerare o așezare 
care sportul și-a pus
mod convingător ampren
ta printr-o serie de ame
najări efectuate cu forțe 
locale. Una dintre acestea 
ar fi comuna Baia.

De multă trecere se 
bucură o altă întrecere 
sportivă organizată în me
diul .sătesc. Șf anume 
pa mecanizatorului", 
acesta ia a iu-a 
Organizată la haltere 
larC, șah, tenis de 
și trîntă, competiția 
dresează tineretului 
I.A.S. și S.M.A. și cunoaș
te o popularitate crescândă.

Aminteam undeva că 
startul în aceste competiții 
sătești de masă a 
oarecum îngreunat 
lipsa unor amenajări 
tive. Tinerii săteni 
mecanizatori au înțeles să 
iasă din impas, au pus 
mina și și-au construit 
baze sportive simple, o mîndrie 
tru tineretul din întregul județ, 
gindesc mai ales la tinerii din 
Nucarilor, din Casimcea, Dăeni și Os
trov.

Nu-i mal 
tineretului 
2ic, pentru 
cOhdUCerile 
C.A.P.-uri4 . 
neretului de a face mișcare, de a se 
destinde, de a-și petrece o parte din 
timpul liber într-un mod cît mai a- 
greabil și mai util, totodată. în aceas
tă privință âvem numai cuvinte de 
mulțumjre pentru primarii comunelor 
Baia, Nicdlițel și Sarichioi că și pen
tru președinții C.A.P. din Frecătei și 
Corigea.

,>cu- 
anul 

ediție, 
popu- 
masă 

se a- 
din

fost 
din 

spor
eau

Muncă patriotică pentru amenajarea unei baze 
sportive model în. comuna Baia

pen-
Mă 

Valea

puțin adevărat că pasiunea 
sătesc pentru exercițiu fi- 
sport a fost susținută și de 
unor comune sau ale unor 
care au înțeles nevoia ti-

Ce aș dori să subliniez în înche
iere? Faptul că în organizarea ..Cupei 
C.A.P.", a „Cupei mecanizatorului" și, 
firește, a întrecerilor pentru ..Cupa 
tineretului de la sate", noi, uteciștii, 
sîntem bucuroși de a simți perma
nent sprijinul nemijlocit al organelor 
de partid șl de a conta pe colabora
rea directă a acelor organizații cu 
responsabilități sau cu atribuții în do
meniul educației fizice șî sportului de 
masă. Adică C.J.E.F.S. și Consiliul ju
dețean sindical. Dlntr-o asemenea rod
nică colaborare sportul de masă tul
cean nu va avea decît satisfacții.

GHEORGHE DAMIAN
Secretar . eu probleme de sport-turism 
pe lingă Comitetul județean Tulcea 

al U.T.C.

Pagină realizată de Paul SLAVESCU și Tiberiu STAMA
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în deschidere, un meci intre selecționatele celor două serii ale Diviziei B
studențesc). Ciolan (F.C. Argeș). 
(Steaua), Satheș (Uiiiv. Craio-

LA 29 NOIEMBRIE, PE STADIONUL REPUBLICII

Interesant cuplaj, miercurea viitoa
re, pe stadionul Republicii. $i-au 
dat întîlnire aici jucători din eșalo
nul fruntaș, precum și o serie de ti
nere elemente depistate din cele două 
serii ale Diviziei B.

Dar iată programul : ÎN MECI 
VEDETA (de la ora 16,45) SE VOR 
ÎNTÎLNI CELE DOUA LOTURI RE
PREZENTATIVE ALE TARII, A ȘI 
DE TINERET, iar îh deschidere, de 
Ia ora 15, selecționata Seriei I va fi 
opusă selecționatei seriei a II-a a Di
viziei B.

Firește, aceste partide nu sînt pro
gramate fără motiv. Antrenorii lotu
lui A au simțit nevoia unei verifi
cări înaintea partidei de la 20 de
cembrie, cu selecționata cluburilor 
din Israel, de asemenea, tehnicienii 
lotului de tineret au și ei nevoie de 
o nouă testare în preajma turneului 
pe care elevii lor îl vor întreprinde 
(între 18 și 25 decembrie) în Grecia 
sau Algeria.

în sfîrșit, după meciul selecționa
telor alcătuite din fotbaliști care ac
tivează în divizia secundă a țării, va

fi formată o reprezentativă a Divi
ziei B (cu jucători pină la 23 de ani) 
care va evolua, În deplasare, tot în 
luna decembrie, în compania unei 
selecționate similare din Iugoslavia.

Iată loturile convocate 
cuplajul de la 29 noiembrie :

LOTUL A

pentru

(Steagul
(Steaua), 
(Farul),

PORTARI — ADAMACHE 
roșu), STAN (F.C. Argeș).

FUNDAȘI — SATMAREANU
BOC (Rapid), ANTONESCU
DOBRAu (Dinamo), VIGU (Steaua), Ve- 
LEA (Univ. Craiova).

MIJLOCAȘI _ DUMITRU (Steaua), 
DINU (Dinamo). RADU NUNWEILLER 
(Dinamo).

ÎNAINTAȘI — LUCESCU (Dinamo), 
DOBRIN (F.C. Argeș), DUMITRACHE 
(Dinamo), MARCU (Univ. Craiova). M. 
SANDU (Sportul studențesc). HAJN’AL 
(A.S.A. Tg Mureș).

ANTRENORI : Angelo Niculescu, Ion 
Votca.

(Sportul 
Ciugarin
va), Grlgoraș (Rapid). Ănghellnl (Stea
gul roșu): MIJLOCAȘI — BeldeanU 
(C.S.M. Reșița). BSloni (A.S.A. Tg. Mu
reș). Vlșan (C.F R. Cluj): ÎNAINTAȘI — 
Trol (F.C Argeș). Petreanu (Rapid), Mul- 
țescu (Jiul). Moldovan (Dinamo), Roznal 
(Jiul). Aelenei (Steauâ),

ANTRENORI : Cornel 
rich Jenei.

SELECȚIONATA
A DIVIZIEI

Szăbados (Jiul).
Drăgușin, F,me-

SERIEI I
B :

(F.C. Galați),

LOTUL DE TINERET:

PORTARI — iordache (Steaua), ștefan 
Cluj): FUNDAȘI Tănăsescu

IN CĂUTAREA ADEVĂRULUI
An) parcurs, ieri, un număr dublu 

de foi de arbitraj și de rapoarte ale 
observatorilor federali, neavînd po
sibilitatea să trecem în revistă, se
parat, meciurile din etapa a 11-a, de 
cele din etapa a 12-a, dih cauza in
tervalului scurt dintre unele și altele.

Dintre cele 32 de documente ofi
ciale pe care le-am cercetat, cele 
Care fie-au atras în mod special a- 
tenția au fost, desigur, cele privitoare 
la meciurile U.T.A.—A.S.A. Tîrgu 
Mureș și Steaua—F.C. Argeș, mai 
ales că ele s-au soldat cu sancțiuni 
ale Comisiei centrale de competiții 
și disciplină și cu... comentarii pe 
marginea acestor sancțiuni.

Dar, să vedem întli ce s-a înttm- 
plat la Tg. Mureș. Acolo, după cum 
precizează conducătorul partidei, C. 
Petrea, „jucătorul Boloni, de. la 
A.S.A. Tîrgu Mureș a fost eliminat 
de pe teren pentru faptul că, fiind 
penalizat pentru fault, în mod osten
tativ a șutat balonul în tribună. 
Boloni nu a părăsit imediat terenul, 
ci numai după discuții cu mine, și 
îndrePtîndu-se spre tușierul Murgă- 
Șeanti, i-am ăzut făcînd un gest de 
lovire, fără concretizarea intenției". 
La rindul lui, observatorul federal. 
Mirceâ Cruțescu, într-un raport su
plimentar, întărește cele relatate de 
arbitrul C. Petrea.

Neîndoios, fapta pentru care 
BolSni a fost eliminat dih joc nu ar 
fi dus la o sancționare prea gravă a 
acestuia. $i așa, decizia arbitrului, 
încadrată în litera regulamentului, se 
înscria, însă, pe linia maximei seve
rități, mai ales dacă ne gîndim la po
ziția majorității arbitrilor față de 
abateri de asemenea natură. Dar, tn

i de 
____  _ _________ bar, tn 
cele două acte primite la Federație, 
jucătorului BfilSni 1 se aduo și alt& 
învinuiri, mult mai grave, printre 
care și injurii la adresa arbitrilor, 
pentru care suspendarea lui pe patru 
etape apare justificată.

Este probabil, însă, că judecarea 
„cazului Bdlcini" s-ar fi făcut în con
dițiile unor date mai complete, dacă 
jucătorul sau un reprezentant al 
echipei din Tîrgu Mureș s-ar fi pre
zentat, așa Cum specifică Regulamen
tul de organizare a activității fotba
listice, în fața Comisiei de disciplină. 
Poate că s-ar fi lămurit, atunci, de 
pildă, de unde și pină unde s-a pro
dus incidentul dintre Bolcî'ni și arbi
trul de linie Murgășeanu, care nu a- 
Vusese nici un amestec în eliminarea 
jucătorului și împotrivă căruia acesta 
nu putea avea nici un motiv de su
pă rară. Ceva s-a fntîmplat. Și acest 
lucru ar fi fost interesant de lămurit, 
el cîntărind și în aprecierea generală 
a faptelor, deci și în fixarea sancțiu-

nil. Așa stînd lucrurile, credem că 
nu s-ar greși cu nimic dacă aspectele 
disciplinare ale meciului U.T.A.— 
A.S.A. ar fi reanalizate și, în funcție 
de concluziile Ia care s-ar ajunge, 
sancțiunea ar fi menținută sau ate
nuată.

Cel de-al doilea „caz*  al etapei de 
miercuri a fost cel al lui Pantea. Un 
caz și mai dificil,\pe de o parte fiind
că gestul lui nesportiv a fost văzut 
de sute de mii de spectatori și tele
spectatori, iar pe de altă parte, pen
tru că arbitrul meciului, Mircea Ro
taru nu l-a eliminat din joc pe Pan- 
tea și nici nu a făcut o informare 
exactă în foaia de arbitraj, iar ob
servatorul federal, Angelo Niculescu. 
la fel ca arbitrul, a apreciat gestul 
iui Pantea ca 
rului, și nu 
este, însă, că 
versarul, ceea 
suspendare pe 
cele două acte 
bitrâj și raportul observatorului fe
deral — s-ar fi menționat acest lu
cru. Neexistînd o asemenea r ențiu- 
ne, Pantea a fost, totuși, suspendat 
pe 0 etapă, apreciindu-se că, irl 
orice caz, a comis un gest nesportiv, 
Sancționabil potrivit art. 32, dar cu o 
pedeapsă 
du-se în 
torului.

Punind 
zuri, nu . 
ritatea arbitrului și a observatorului 
federal, în primul caz, și indulgența 
acelorași factori. în cel de al doilea. 
De aici, și disproporția dintre o sanc
țiune și alta, care nu poate da loc 
decît la comentarii defavorabile.

Dar, să trecem și la lucruri 
plăcute, cum ar fi, de exemplu, nota 
de deplină sportivitate în care 
desfășurat meciul de mare miză din
tre Dinamo și Steaua. De altfel, la 
rubrica „Ce jucători au fost sancțio
nați (avertizați, eliminați) și din ce 
cauză arbitrul partidei, Alirel 
Bentu scrie : „Nici unul. Nu a fost 
cazul". (Ce bine ar fi dacă rubrica 
aceasta ne-ar oferi cît mai des ase
menea însemnări sau dacă într-o zi 
ea ar putea fi chiar desființată, câ 
fără obiect 1).

De altfel, toate meciurile din etapa 
a 12-a s-au disputat sub semnul dis
ciplinei și al unor arbitraje bune, 
aspectele negative constituind o ex
cepție și, îh orice caz, nefiind de na
tură să influențeze desfășurarea jocu
rilor. Spectatorii, care au venit în 
număr mare, pe ploaie și pe frig, la 
meciurile acestei etape, meritau din 
plin o asemenea răsplată l

Jack BERARIU

îmbrincire a adversa- 
ca lovire. Realitatea 
Pantea și-a lovit ad- 
ce îl putea duce la o 
trei etape, dacă în 

oficiale — foaia de ar-

mai ușoară, mai ales avîn- 
vedere antecedentele jucă-
față în față cete două ca- 

putem să nu reținei.i seve-

mâl
s-a
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AL REVISTEI

• O amplă prezentare a „eternului derby" Dinamo — Steaua, dis
pută! duminică (considerații tehnice, aprecieri asupra evoluției jucători
lor, înregistrări statistice etc.).

• O noutate ! Redactorii revistei acordă calificative calității jocu
lui ! Partidele etapei de duminică, de la „acceptabil" la „foarte bine".

• Pentru amatorii de statistici ți culise : echipa săptămînii, echipa 
campionatului, confidențe, clasamentele acasă ți în deplasare, clasa
mentul A + tineret.

• La „Interviu! săptămînii", fostul internațional Andrei Rădulescu, 
prețedintele Colegiului de arbitri.

• Un comentariu în legătură cu pregătirile echipei naționale înain
tea meciului cu selecționata cluburilor din Israel.

• Rubrica prim-plan vă prezintă pe Aelenei.
• Cronici de la cele mai importante meciuri divizionare B.
• Trei pagini de reportaje, comentarii, note, rezultate, informații 

din fotbalul internațional, precum ți obișnuitul „Magazin extern".
• Ca de obicei, rubricile: Carnetul scriitorului, Carnet extern, Din 

fotbalul internațional, Campionatele naționale pe continent.

PORTARI — Hagloglu ____ _. ...
CPStaș (Politehnica Iași); FUNDAȘI — 
Sofian (Politehnica Iași), Romllă II (Po
litehnica Tași). Crăclunescu (Chimia Hm. 
VUeea). Pintilie (Chimia Rm. Vîlcea), 
Vița (Metalul București), Koroncl (<-'.C. 
Galați): MIJLOCAȘI _ Desman (Poli
tehnica Galați), Sandu (Dunărea Giur
giu). Economu (C.S. TîTgoviște): ÎNAIN
TAȘI — Pruteanu (Știința Bacău), Ne- 
goiescu (Gloria Buzău), Mărculescu 
(C.F.R Pașcani). RAuț (Delta Tulcea), 
Amarandei (Politehnica Iași), Tolea (Po
litehnica Galați). Manciu (Dunărea Giur
giu).

ANTRENORI : Constantin Teașcă, Paul 
Popescu. Vaslle Copil.

SELECȚIONATA SERIEI A 
A DIVIZIEI B :

ll-A

PORTARI — Ștefan Bathort 
Satu Mare), Baumgartner (F.C. 
FUNDAȘI — Borz (Metalurgi 
Stan (Corvinul Hunedoara) 
(Politehnica Timișoara), 
trom Brașov). Herran 
ra). Cocos (F.C. Bihor). Mater (Po!i*eh-  
nica Timisoara): MIJLOCAȘI — Gahej 
(C.S.M. snxu). Radu (Minerul B Mare). 
Cotek (C F.R. Timișoara): ÎNAINTAȘI — 
Floares (Politehnica Timișoara). Muntean 
(Corvinul Hunedoara). Bojm (Polițe»-.— 
ca Timișoara). Parasehivescu ■Metrem 
Brașov). Libra (Olimpia S. Marei înșir 
Bathort (O impta S. Mare), Giurgiu (Coc- 
vinut Hunedoara).

Antrenori : Gheorghe Staicu. Mircea 
Negru. Cicerone Manolache.

(Oilmnja 
Bihor) : 

! CuairȘ. 
Mehedinții

Plltlnisan (Me- 
(C.F.R. Trnjo»- 
Mlier
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OUPĂ CE L-A EGALAT PE ALBU CA SELECȚIONĂRI (42)

Fază dintr-un foarte apreciat meci al etapei trecute. DINAMO—STEAUA, 
2—1. Portarul dinamovist Cava: boxează 
care îl depășise pe coechipierul său Sandu

din. capul lui Voinea mingea 
Gabriel. Foto: S. BAKCSY

După 12etape...CIFRELE VORBESC
• în cele 7 meciuri ale etapei 

de duminică 
goluri ; cea 
partidă — 1,42 — 
campionatului.

• Cele 10 goluri 
de 3 apărători, 2 mijlocaș: și 5 
tacanți. 
disputa 
fundași. 
I ♦ De 
de meciuri, portarii au scos mingea 
din plasă doar de 48 de ori, adică 
un gol

• în 
poartă 
numai 
un gol

• Cronicarii ziarului 
acordat celor 7 arbitri, 
condus partidele etapei 
de stele : 
ttele, 
Dacă arbitrul meciului S. C. 
■Cău — C.F.R. Cluj va prirr 
puțin patru stele, atu 
record (371 va fi dob

• în 5 meciuri, 
bene au apărut în fața a 8 
(Bujor, Tonca, Onuțan, Coz;

Atodiresei și Ui 
leeiurile Dinamo —

s-au 
mai

marcat doar 10 
mică medie pe 
de la începutul

au fost înscrise
a- 
in+Deci, scor egal (5—5) 

atacanți — mijlocași

remarcat că în ul

la 58 de minute, 
această etapă 
176 de șuturi 
76 pe spațiul 
la aproximativ

le 31

s-au tras la 
(dintre care 
porții), deci 
17 șuturi.

i nostru au 
care au 

a XII-a, 34
6 au primit cite cinci 

iar L Chilibar catru stele.
-.............................  *.  Ba-

ri cel
mei actualul
vrii.

cartonașele gal- 
jucători 

lor.ca, Onuțan. Cozarec. Pe- 
tescu, Tufan. Atodiresei si Uifălea- 
nu) ; la meciurile Dinamo — Stea
ua și A5.A. — Steagul roșu arbi
trii nu le-eu utilizat

• La partidele acestei etape au 
asistat aproximativ 63 505 de spec
tatori. Cei mai mulți — 35 000 — 
au fost prezenți în tribunele stadi
onului .,23 August*,  la Cuplajul in- 
terbucureștean, iâr cei mai puțini 
— 3 000 — au urmărit meciul F.C. 
Argeș — Jiul Pină în prezent, la 
cele 95 de partide au asistat apro
ximativ 1 091'000 de spectatori.

• Clasamentul orașelor, pe baza
mediei de spectatori, după 12 etape, 
se prezintă astfel : 1. CRAIOVA 
18 400 : 2. București 16 625 ; 3. Plo
iești 13 500 : 4 Reșița 12 500 ; 5. 
Tg. Mureș 11 333; 6. Bacău 10 800; 
7. Constanța 10 583 ; 8. Brasov
10 333 ; 9—10. Arad și Pitești 9 333 ; 
11. Cluj 7 791 ; 12. Petroșani 4 750.

• Cei mai sportivi spectatori în 
această etapă au fost cei din Cra
iova și Tg. Mureș, care au și pri
mit nota maximă. De neexplicat 
atitudinea publicului piteștean (a 
fost notat doar cu 7) la meciul 
F. C. Argeș — Jiul, in care echipa 
sa favorită a ciștigat la cea mai 
mare diferența de goluri inregis- 
trată la meciurile de duminică.

• Situația în „Trofeul Petschov- 
schi", după 12 etape, este următoa
rea : 1. PLOIEȘTI 9.33, 2. Bacău 
9,20, 3. Cluj 9,16, 4. Arad 8,83 etc.

A. VASILESCU

LA BELGRAD, JUNIORII GRECI AU DOMINAT
ȘI AU ÎNVINS pe merit •••

Ardeleana, antrenorul naționalei noastre

MIRCEA 
LUCESCU 
ATACĂ 

RECORDUL 
LUI 

BODOLA (48)
Acum șase ani, tot în noiembrie, 

debutau tn echipa națională la Bucu
rești doi jucători — mijlocașul Sur- 
dan și extrema Lucescu — lntr-o 
formație care avea următoarea alcă
tuire : M. Ionescu — Popa. Hălmă- 
geanu. Dan. Mocanu — Surdan, D. 
Popescu — Pîrcălab. Dridea I, Fră- 
țilă și Lucescu. „Tricolorii" au În
vins atunci, cu 4—2. echipa Elveției 
în preliminariile campionatului Eu
ropei.

Debutul celor doi a fost diferit. 
Pentru Surdan a însemnat primul și 
ultimul joc în națională ; pentru Lu
cescu începutul unei suite de selec
ționări care astăzi au atins cifra de 
42 1

Cu acest număr, Lucescu a egalat 
pe unul din recordmenii prezențelor 
în reprezentativa țării : Gliiță Albu, 
masivul fundaș al Venusului și al 
naționalei din perioada 1931—1938.

Așadar, un reprezentant al tinere
lor generații ă reușit frumoasa per
formanță de a se înscrie în fruntea 
unei liste de onoare și să se găsească 
la un... pas de a-1 egala pe liderul 
selecționărilor — Bodola, care are 
la activ maximum de prezențe rea
lizate în fotbalul nostru : 48.

Va reuși Lucescu șl această per
formanță ? Sau nu se va mulțumi 
numai cu atit și va izbuti chiar să 
doboare un record care stă în pi
cioare de 33 de ani (Ultima partidă 
în care a jucat Bodola a fost cea cu 
Ungaria, 1—1, lă București, la 20 oc
tombrie 1939) ?

Noi credem că Lucescu poate rea
liza această ispravă. Are 27 de ani, 
deci mai poate juca — și încă bine — 
cel puțin vreo 3—4 ani, ca să se bu
cure mai departe de creditul selec
ționerilor ; el manifestă seriozitate 
în pregătire, dovedește multă cumpă
tare în viața din afara terenului, în 
sfîrșit, îndeplinește toate acele con
diții care asigură longevitatea spor
tivă. Sînt șî motivele pentru care 
credem în reușita tentativei căpita
nului echipei naționale.

Să vedem însă, ce spune și el, 
pentru că — la urma urmei — el are

ultimul cuvînt. Cînd i-am spus câ l-a 
egalat pe Albu la selecționări, satis- ■ 
facția i-a luminat chipul : T

— Mă bucur nespus că sînt primul 
din noile generații care se apropie de 
performanța in materie a renumiților 
noștri înaintași. Sincer vorbind, este 
un motiv de mîndrie pentru mine, 
dar și de stimulare.

— Speri la mai mult ?...
De ce nu ? Vreau să-l ajung și 

pe Bodola, ba chiar să-l și întrec.
— Dar ai să poți ? Știi, cînd mai ai 

puțin pînă la potou parcă tocmai a- 
tunci e mai greu...

— Eu Cred că da. Mai am ani de 
jucat și mă simt în stare să atac și. 
recordul lui Bodola. Perspectiva a- 
ceasta mă îndeamnă la o pregătire și 
mai serioasă și, Cum din acest punct 
de vedere nu cred că mi se poate re
proșa ceva, sper ca în 1974, dacă nu 
chiar în 1973, să fiu cap de listă ca 
selecționări. In fond, este vorba de 6 
meciuri pentru egalate și de 7 pen
tru depășire : sînt încă în puteri ca 
să candidez în următorii doi ani, cel 
puțin, Ia unul din posturile de ex
tremă din echipa națională.

— Nu crezi, însă, câ în această 
tentativă de record îți pot fi în
curcate socotelile de colegii de ge
nerație ? Sătmăreanu, de pildă, are 
39 de selecționări, Dinu, Dobrin și 
Radu Nunweillet cite 34. Și ei sînt 
tineri, dacă nu chiar mai tineri ca 
tine.

— M-ar bucura să fim mai mulți 
cei care atacă acest record. Concu
rența dintre noi ar duce in mod și 
mai sigur la doborirea lui.

I-am urat succes acestui excelent 
sportiv pentru care a îmbrăca de 
cele mai multe ori tricoul naționalei 
reprezintă O mare satisfacție. Și 
Mircea Lucescu a știut să onoreze de 
fiecare dată cinstea de a fi selecțio
nat în reprezentativă.

Petre GAȚUafirmă prof

Duminica trecută s-a disputat 
Belgrad întîlnirea oficială G 
selecționatele de juniori ale 1 
slaviei și Greciei, ambele 
de întrecere ale juniorilor 
grupa preliminară a 
U.E.F.A. Ce constatări, ce 
t-a oferit antrenorului C. __
confruntarea dintre juniorii iugoslavi 
și greci, pe care a urmărit-o la fața 
jocului ?

— M-am deplasat la Belgrad pen
tru a-i vedea jUcînd pe adversarii 
noștri de peste cîteva zile, juniorii 
iugoslavi. Și, surprinzător, am văzut 
evoluînd excelent echipa Greciei pe 
Care o Vom întîlni de-abia la primă
vară. Spun surprinzător, deoarece 
oaspeții au fost cel care au condus 
ostilitățile în teren, dominînd auto
ritar la începutul și la sfîrșitul me
ciului, jucîna rapid și în forță, calm 
și organizat și învingînd cu 2—1. De 
altfel, cele două goluri marcate de 
Kansulakis, în min. 51 și 63, au răs
plătit eforturile acestei echipe, alcă
tuită din jucători masivi, vlguroși. 
cu o pregătire fizică foarte bună.

— Prin ce se remarcă insă adver
sarul de duminică al formației pe 
care o pregătiți ?

— înainte de toate printr-o tehni
citate foarte bună. In „ll“-le junio
rilor iugoslavi evoluează un jucător 
de certă valoare : Petrovici. Joacă 
vîrf retras. Foarte mobil, el este cei 
care polarizează jocul echipei sale, 
vine înapoi la primirea baloanelor, 
pasează cu mare precizie tocmai 
acolo unde trebuie, șutează, prin sur
prindere, de ia distanță și semidiș- 
tanță. Petrovici și-a demofistr ‘ va
loarea și la lovitura liberă de la 18 m 
(min. 12) pe care a transformat-o im
pecabil în a) doilea rînd echipa 
iugoslavă etalează o bună mișcare în 
teren, efectuează frecvente schimburi 
de locuri între jucători, mai ales în 
faza de atac.

— In afara lui Petrovici, ce alți ju-

dintre 
Iug<>- 

partenere 
români în 
Turneului 

surprize 
Ardeleanu

cători ați remarcat din formația vi
itorilor noștri adversari ?

— In partida cu Grecia, iugoslavii 
au aliniat următoarea formație : 
Vlak — Banacici, Rozici, Karr, Pri- 
moraci — Brailo, Detrovici, Krajkar 
—Radovanovici. Bingulaț și Jungul. 
Din acest „li“, au jucat bine funda
șul central Karr, toți cei trei mijlo
cași și atacahtul Bingulaț O remar
că aș vrea să fac privind corripohen- 
ța lotului iugoslav. Tot duminica tre
cută o altă selecționată de juniori a 
acestei țări a jucat cu Franța. în fi
nala turneului de Ia Monte Carlo,

CONTINUĂ SERIA MARILOR CÎȘTIGUR1 LA LOTO
Cîștigurile mari la Loto se înre

gistrează cu regularitate, în fiecare 
săptămînă, adăugind alte nume noi 
pe lista deschisă a marilor cîști- 
gători.

Astfel, după cîștigurile maxime 
realizate de participanții Ciornei 
Ana din București și Boca Con
stantin din Sibiu la tragerea din 20 
octombrie și respectiv 27 octombrie 
ac., a fost rindul participantului 
Dănăilă Lazăr din Galați, să-și în
scrie numele pe listă cu un eîștig 
în valoare de 84.714 lei, la trage
rea din 3 noiembrie a.c. Ultima tra
gere, cea din 10 noiembrie, a mar
cat și ea un eîștig de 100 000 ,tei 
obținut de către participantă 
Rosier Iulianna din Siahet. județul 
Maramureș.

Iată alte noi motive de a f’ pre- 
fcenți la fiecaie tragere I-uto, care

Vă oferă posibilitatea obținerii unor 
mari cîștiguri în numerar sau în 
autoturisme.

* Astăzi și mîine sînt ULTIME
LE ZILE în care vă mai puteți 
procura biletele pentru tragerea 
Loto de vineri 24 noiembrie a.c.
numerele extrase la tra
gerea EXCEPTION ALA LOTO 

DIN 21 NOIEMBRIE 1972
FOND GENERAL DE PREMII ; 

1.80S 819 lei.
EXTRAGEREA I : 89 77 63 12 44 

79 13 24.
EXTRAGEREA a II-a : 90 37 82 

67 25 55 54 9.
EXTRAGEREA a IlI-a : 38 Ș3 50 

28 66 64 89.
EXTRAGEREA a IV-a : 51 5 67 

15 79 84.
Plata premiilor se va face in Ca

pitală începînd din 4 decembrie 
pînă la 5 ianuarie 1973 inclusiv ; 
în țară începînd aproximativ din 
5 decembrie pînă la 5 ianuarie 
1973 inclusiv.
PREMIILE CONCURSULUI PRO
NOSPORT NR. 47 DIN 19 NO

IEMBRIE 1972
CATEGORIA I : (13 rezultate) 

2,75 variante a 47 138 lei.
CATEGORIA a Il-a: (12 rezul

tate) 20.70 variante a 7.515 lei.
CATEGORIA a IlI-a: (11 rezul

tate) 257 variante a 908 lei.
Premiile de 47 138 lei de la cate

goria 1 au fost obținute de Moță- 
țăianu Laurean din Tîrgoviște și 
Gheorghiu Elena din Alexandria.

Rubrică redactată de
LO1O PRONOSPORT

între două an
trenamente, C. 
Ardeleanu rela
tează elevilor săi 
constatările făcu
te pe marginea e- 
voluției juniori
lor iugoslavi în 
partida cu Grecia, 
de duminica tre
cută.

Foto : Paul
ROMOȘAN

cîștigînd cu 2—0. Fără î . 
pentru București va fi alcătuit’ 
cei mai în formă jucători care

îndoială, lotul
.-------- ---- ! au

evoluat In aceeași zi la Belgrad șl 
la Monte Carlo. Posibil, deci, ca unii 
dintre juniorii pe care i-am urmă
rit în partida cu Grecia să nu facă 
deplasarea la București. Cine va juca 

■ în „ll“-le Iugoslav? Râmîne de văzut.
Ceea ce putem afirma, acum. Cu si
guranță este că pentru a învinge, 
echipa noastră va trebui să joace 
foarte, foarte bine în atac.

Laurențiu DUMITRESCU

DUMINICĂ ÎN CAPITALĂ
Stadionul Giulești, ora 10,30 : România — Iugoslavia (prelimina

riile turneului de juniori U.E.F.A.). *
Stadionul Dinamo, ora 14 : Dinamo — „U“ Cluj (Divizia A) f ora 

12,15 : Dinamo — „U” Cluj (tineret-rezerve) ;
Stadionul 23 August, ora 14 : Rapid — A. S. Armata Tg. Mureș 

(Divizia A) ; ora 12,15: Rapid — A. S. Armata (tineret-rezerve) ■_
Stadionul Metalul, ora 11 : Metalul — S. N. Oltenița (Divizia B).

DIN DIVIZIA C
tn urma hotărirti comisiei de compe

tiții a F.R.F.. meciul dintre echipele 
Oltul Sf. Gheorghe și Carpațl covasna 
(seria a Xl-a) din etapa a IX-a a iost 
reprogramat și s-a disputat zilele tre
cute. Formația din Sf. Gheorghe a ciști
gat cu 3—1 (2—1).

MÎINE, PROGRESUL BUCUREȘTI- 

VOINȚA BUCUREȘTI

Stadionul Progresul din Capita
lă va găzdui mîine după-smiază 
un meci amicaJ tntre divizionara 
B Progresul și Voința București, 
din campionatul Diviziei C. Parti
da va începe la ora 14,30.

tn urma acestui joe clasamentul seriei 
a XI-a arată astfel :

1. Gaz metan Mediaș 13 8 3 2 35— 9 19
2 Textila Odor hei 13 8 2 3 26—14 18
3. Viitorul Tg. Mureș 13 8 1 4 25—19 17
4 Lacul U rsu Sovata 13 5 4 4 23—20 14

Oltul Sf. Gheorghe 13 6 1 6 36—13 13
6. Viitorul Gheorghieni 13 6 1 6 15—21 13
7. Minerul Bălan 13 5 3 5 15—12 13
8. Vitrometan Mediaș 13 7 2 4 18-13 12
9. Unirea Cristur 13 4 4 S 17—16 12

10. Mureșul TopUța 13 4 3 6 15—18 11
11 Someșul Beclean 13 5 1 7 12—43 11
12. Forest. Tg. secuiesc 13 4 2 7 18—22 10
13. Cârpați Covasna 13 3 3 7 20—20 9
14 Fores ta Suseni 13 3 0 10 11—411 6

(Echipei Vitrometan Mediaș, fiind sanc
ționată de către F.R.F., i s-au scăzut 
patru puncte In clasament).

ÎNAINTEA ultimei etape a diviziei b

• POLITEHNICA IAȘI, LIDER DE TOAMNA • DUELUL POLITEHNICA TIMISOARA - MINE
RUL BAIA MARE VA FI DECIS DUMINICA • ARBITRI LIPSIȚI DE CURAJ' • SASU A ÎN
SCRIS DOUA TREIMI DIN TOTALUL GOLURI LOR ECHIPEI SALE • OLIMPIA SATU MARE SI 

u,.K.crt^.D* e *n  r. .. .1... . c .-r —--------------- ------------------------------------ PR|N-CORVINUL HUNEDOARA S-AR FI NUMĂRAT, FĂRĂ CELE PATRU PUNCTE PENALIZARE, 
TRE FRUNTAȘELE SERIEI A ll-A.tre

Peste cîteva zile, mai precis du
minică, va cădea cortina peste a 
doua importantă competiție fotba
listică — campionatul Diviziei B — 
moment care va marca jumătatea 
de drum a celor 32 de combatante, 
angajate fie în lupta pentru titlu, 
fie pentru evitarea retrogradării.

Etapa a XlV-a nu a adus nimic 
în plus față de aspectul general al 
întîlnirilor precedente. Supremația 
terenului propriu continuă să fie 
arma nr. 1 a competiției. Dintre 
cele 15 partide disputate, doar trei 
s-au încheiat la egalitate (C.F.R. 
Pașcani — Politehnica Iași ; Corvi
nul Hunedoara — 
Mare, EIPctroputere 
ria Bistrița), ceea 
să recunoaștem — 
nimă a echipelor 
toate că arbitrii au condus mulțu
mitor jocurile, primind calificative 
bune sau foarte bune 
corespondenților 
mai există încă 
biectivism din 
fluierului" ce Se 
preconcepută că 
toare dețin prima șansă și de aici 
acordarea acelui minim avantaj în 
timpul meciurilor, uneori suficient 
pentru a tranșa dispută în favoarea 
gazdelor. De exemplu, îri această 
etapă oaspeții nu au beneficiat de 
nici o lovitură de la 11 m, fapt care 
reflectă lipsa de curaj a arbitrilor.

O altă Caracteristică a etapei se 
referă la eficacitatea scăzută a 
atacanțllor. Se joacă la „mica ciu-

Olimpia Satu 
Craiova — Glo- 
ce reprezintă — 
o realizare mi- 
vizitatoare. Cu

din partea 
noștri, credem că 
acea doză de su- 

partea „cavalerilor 
exprimă prin ideea 
echipele orgăniza-

peală“, în goană după puncte, pu- 
nîndu-se accent doar pe victoria 
cu orice preț. Două partide s-au în
cheiat cu Scoruri albe. în alte cinci 
s-a înscris doar cite un gol, iar în 
șase meciuri s-au marcat cîte două 
goluri. Excepție fac partidele de la 
Arad, dintre C.F.R. și Metalurgistul 
Cugir (4—0), de la Pașcani, dintre 
C.F.R. și Politehnica Iași (2—2), și 
cea de la Făgăraș, dintre Chimia și 
Metalul Drobeta Tr, Severin (3—2), 
aceasta din urmă, dih păcate, de- 
generînd în repriza a doua și sol- 
dîndu-se cu eliminarea jucătorului 
Tăulea (Chimia), pentru lovirea in
tenționată a adversarului.

în seria I, Politehnica Iași, echi
pă care n-a cedat nici o clipă șefia 
clasamentului, păstrează o diferen
ță substanțială față de a doua cla
sată, Metalul București, și poate fi 
declarată de pe acum lideră de 
toamnă. Studenții ieșeni, care au 
renunțat de ’a începutul campiona
tului la serviciile a doi jucători de 
bază (Cuperman și Moldoveanul 
pentru a introna disciplină în sînul 
echipei, au avut de departe cea mai 
bună comportare și ei par hotărîți 
să revină în primul eșalon al fot
balului. De altfel, Marica și Lupu- 
lescu conduc îh clasamentul golge- 
terilor seriei I cu 13 și. respectiv, 
10 goluri. La subsolul clasamentu
lui cea mai critică situație o are 
Politehnica Galați (9 puncte), pe 
ultimul loc, precedată — pe verti
cala clasamentului — în ordine de 
Ceahlăul P. Neamț (11 puncte) și

Foto i
I. MIHĂ1CA

meciul
Bucii-
Gloria

Buzău

Fază <lin 
Progresul 
rești —

Progresul Brăi-de alte trei echipe: _ ...
la, Dunărea Giurgiu și C.F.R. Paș
cani, toate cu cîte 12 puncte.

în seria a II-a lupta pentru pri
mul loc este mult mai echilibrată. 
Aici conduce Politehnica Timișoara 
cu 20 de puncte, urmată îndeaproa
pe de Minerul Baia Mare (18 p.) și 
de C.S.M. Sibiu (17 p.). Toate a- 
ceste fruntașe vor juca duminică în 
deplasare. Un eventual succes al 
băimărenilor la Anina, dublat de O 
înfrîngere a studenților timișoreni 
la Ctigir, ar schimba fizionomia 
părții superioare a clasamentului. 
Deci, rămine interesant de urmărit 
cine va deveni lider de toamnă : 
Politehnica Timișoara sau Minerul 
Baia Mare ? Facem o paranteză a- 
rătînd că evoluția foarte bună a 
echipei din Baia Mtre se datorește 
în mare măsură și forței de per-

cuție a atacantului Sasu care a 
înscris un număr de 15 goluri din 
totalul celor 23 ale echipei sale. Cu 
această cifră el are satisfacția de 
a conduce detașat în clasamentul 
golgeterilor seriei a II-a. Același 
echilibru de forțe se păstrează și 
în partea inferioară a clasamentu
lui. De la locul 10 (Olimpia Satu 
Mare — 12 p.) în jos, echipele sînt 
departajate de o diferență minimă, 
plutonul codașelor fiind încheiat de 
Olimpia Oradea cu 10 puncte. Ar 
mai trebui menționată comportarea 
constant bună a echipelor Olimpia 
Satu Mare și Corvinul Hunedoara, 
plasate la jumătatea clasamentului, 
care au pornit din start cu o pena
lizare de 4 puncte. Fără acest han
dicap aceste două formații s-ar fi 
numărat printre fruntașei® seriei.

Gheorghe NERIEA



încheierea lucrărilor LA HAVANA

PLENAREI C. C. AL P. C. R
HALTEROFILII ROMANI

AU DOBORIT
(Urmare din pag. 1) la înfăptuirea securității, 

păcii în întreaga lume.
la

ACTIVITATEA FOTBALISTICA
r

state în granițele naționale, 
reducerea trupelor naționale, 
lichidarea bazelor militare străine, 
pentru crearea de zone dcnucleariza- 
te, în general, de problemele dez
armării.

România va acționa și în viitor 
pentru a se lua măsuri concrete în 
vederea curmării cursei înarmărilor, 
pentru a se ajunge Ia unele soluții 
chiar parțiale, cum ar fi angajamen
tul solemn 
renunța la 
militare, la 
masarea de 
state, de a 
telor militare

Relevînd că 
teresate toate 
așa cum sint, 
poarele lumii, 
este pe deplin 
toate țările să 
egale, la soluționarea acestei proble
me cruciale, în interesul păcii și co
laborării în Europa și în întreaga 
lume.

Plenara consideră că la discuțiile 
privind reducerea trupelor în Europa 
trebuie să participe toate statele de 
)>e continent, că abordarea acestor 
probleme cu narticiparea numai a 
unor state ar însemna să se meargă 
Pe calea discuțiilor de la bloc la 
bloc, ceea ce contravine intereselor 
statelor de pe continent.

Discutarea problemelor 
trebuie să ducă în final la 
rea blocurilor militare — 
anacronice, reziduuri ale 
războiului rece —

pentru 
pentru

al tuturor statelor de a 
efectuarea de manevre 
demonstrații de forță, la 
trupe Ia granițele altor 

trece la reducerea bugc-

în dezarmare sint in- 
popoarele europene, 
de altfel, toate po- 

Plenara a apreciat că 
firesc și legitim ca 
ia parte, cu drepturi

securității 
desființa- 

organisme 
perioadei 

care frînează in
staurarea unei atmosfere de încre
dere deplină între popoare, de destin
dere și colaborare.

Plenara C.C. al P.C.R. a reafirmat 
voința României socialiste de a-și 
aduce, în continuare, contribuția ac
tivă Ia dezvoltarea colaborării în Eu-

ropa, 
cauza

6. C.C. al P.C.R. a hotărit ca, 
luna ianuarie 1973, să se convoace 
o plenară a Comitetului Central, în 
aceeași componență cu cea actuală, în 
cadrul căreia să se analizeze modul 
în care au fost înfăptuite hotărîrile 
adoptate de prezenta plenară, indi
cațiile cuprinse în expunerea tovară
șului Nicolae Ceațt^escu.

7. In legătură cu numirea tova
rășului Manea Mănescu în funcțiile 
de vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri și președinte al C.S.P., ple
nara a hotărît eliberarea sa din func
ția de secretar al C.C. al P.C.R.

Plenara a ales în funcția de secre
tar al C.C. al P.C.R. pe tovarășul 
Miron Constantinescu.

★
La Plenara Comitetului Central al 

Partidului Comunist Român, în co
misii și în plen, au luat cuvîntul 181 
participanți. în ședința plenară au 
vorbit tovarășii : Vasile Vîlcu, mem
bru al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
județean Constanța al P.C.R., Gheor
ghe Cioară, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim-se
cretar al Comitetului muniripal 
București al P.C.R„ Iosif L'glar. 
membru supleant al Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R., prim-secretar 
al Comitetului județean Satu Mare 
al P.C.R., Trandafir Cocîrlă, prim-se
cretar al Comitetului județean Caras- 
Severin al P.C.R-. Simion Dobrovici. 
prim-secretar al Comitetului județean 
Vrancea al P.C.R„ Gheorghe Gbinea, 
prim-secretar al Comitetului jud- țean 
Botoșani al P.C.R-, George Homoș- 
tean, prim-secretar al Comitetului 
județean Alba al P.CJL. Sava Cos- 
tache, director general al Grupului 
industrial de petrochimie Pitești. Iu- 
liana Bucur, director al întreprinde
rii integrate de lină Constanta, Pe
tre Zamirca. director general al

în

din func-

Combinatului minier 
tru Leaua, director 
tralei industriale de 
se și rare din Baia 
Marinceanu, director 
tralei industriale 
țăm irite din Cluj, 
prim-secretar al Comitetului 
al sectorului 3 din București, Mircea 
Izbășoiu, maistru principal, secretarul 
Comitetului de partid al Grupului 
industrial de petrochimie Ploiești. 
Mircea Groza, secretarul Comitetului 
de partid 
— Arad, 
industriei 
ministrul 
montare 
ministrul _ , _ _
țan, membru supleant al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R„ vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri 
ministrul comerțului exterior.

în încheierea lucrărilor Plenarei 
C.C. al P.C.R. a luat cuvintul tovară
șul NICOLAE CEAUȘESCU

Suceava, Dumi- 
general al Cen- 
metale neferoa- 
Mare, Gheorghe 
general al Cen- 

pielărie și încăl- 
Marin Enache, 

P.C.R.

de Ia Uzinele de vagoane 
Mihail Florescu, ministrul 
chimice, Angelo Micutescu, 
agriculturii, industriei ali- 

și apelor, Octavian Groza, 
energiei electrice, Ion Pă-

★
Plenara Comitetului Central al 

Partidului Comunist Român adresea
ză întregului Dartid. tuturor oame
nilor muncii din România chemarea 
ca, dervoltind succesele obținute pină 
în prezent, să acționeze *"  
indicațiilor cuprinse in 
secretarului general >1 partid 
ia in fiecare unitate și la fiet 
de muncă măsurile concrete necesare 
in vederea realizării in cele mi bune 
condition: a planului de stat pe anul 
1973, etapă importantă 
■ ea eineinaluliri înainte 
să-S intensifice eforturi 
toate forțele creatoare 
noastre socialiste pentru a da 
program ului de dezvoltare rap'd: 
țării, pentru înfăptuirea mărețelor 
obiective stabilite de Congresul al 
X-lea si Conferința Națională ale 
Partidului Comunist Român.

DOUĂ RECORDURI
EUROPENE DE JUNIORI

Cu prilejul Turneului Prietenia la hal
tere. care a avut loc Ia Havana, tânărul 
sportiv român Vasile Iancu a stabilit un 
nou record european de juniori la sti
lul aruncat : 107.5 kg. La totalul celor 
două stiluri. Vasile Iancu a realizat, la 
categoria muscă (52 kgl — 182.5 kg. ocu- 
pind locul IV în clasamentul general.

La categoria pană <60 kg). Vasile Da
niel. a obținut un alt record european 
de juniori la stilul aruncat. La a patra 
încercare ei a ridicat 139 kg. în cla
sament, el a ocupat locul IV cu 227.5 leg.

La Pernik

GERTRUDE BAUMSTARCK
1 PUNCT AVANS

„TROFEUL CARPAȚI"
(Urmare din pag. 1)

pete. Faptul că antrenorii primei re
prezentative nu s-au fixat încă la 
un 7 de bază se datorește lipsei po
sibilităților de a avea o prn .re de 
ansamblu asupra valorii actuale a e- 
chipei. Rulajul mare _ de jucătoare, 
desfășurarea lejeră, fără prea mari 
probleme, a acțiunilor de atac, re
zistența în defensivă mai slabă a ti
neretului nu ne permit să apreciem 
forța reală a selecționatei.

Arbitrii D. Gherghișan și C. Dra
gan au condus formațiile :ROMANIA A : Hristov (lonescu) — 
Arghir (3), Ibadula (2), Muntcanu (2), 
Oancca (2), Rigo (2), Boși (2), Furcoi 
(1), Vieru (1), Hie (1), Fnncu (1).

ROMANIA-TINERET: Muller (Man) 
— Iordache (2), Vasile (1), Rița (2), 
Niță (2). Osman, Bidiac, Mihăilă, Ho- 
bincu, lonescu, Nițu.

IUGOSLAVIA—U.R.S.5.
14—13 (10—4)

Jocul a început în nota de netă do
minare a echipei iugoslave, care a 
prestat încă din primele minute un 
handbal în mare viteză șl foarte com-

PROGRAMUL DE AZI

ORA 17 : R.D. Germană — Ro
mânia (tineret). ORA 18.10 : 
U.R.S.S — Ungaria, ORA 19.W s 
România — Iugoslavia (tn jurul 
orei 20. studioul de televiziune va 
transmite, în direct, de la Iași, re
priza a doua a acestei tmliniri).

binativ. Surprinse, jucătoarele sovie
tice nu au găsit repede cea mai bună 
soluție tactică, astfel că scorul, după 
ce a fost egal în min. 6 (1—1), a ajuns, 
în scurt timp, 8—2 în favoarea re
prezentativei iugoslave. în primele 
minute ale reprizei secunde inițiati
va a aparținut tot elevelor antreno
rului Vilem Ticici care reușesc să 
se detașeze substanțial : 13—5 (min. 
30). în acest moment, cînd se contura 
o victorie clară a acestei formații, 
întîlnirea a căpătat o turnură cu 
totul surprinzătoare. înregistrînd o 
bruscă cădere pe plan fizic, handba
listele iugoslave cedează treptat pa
sul, în timp ce reprezentativa sovie
tică accelerează ritmul reducînd han
dicapul din minut în minut. Astfel, 
cu zece minute înainte de terminare 
scorul devine 14—12 în favoarea e- 
chipei iugoslave, care găsește, totuși, 
resurse să termine învingătoare la 
limită.

Au marcat : Torti (6), Palaversa (3), 
Cero (2), Parezanovici (2), Milosevic! 
—Iugoslavia, Turcina (4), Osetinskaia 
(3), Goncearova, Litosenco, Bobrusi, 
Losbina, Jivîh și Sevcenko — U.R.S.S.

Au condus : P. Radvani și M. Gre- 
benișan (România).

UNGARIA — R. D. GERMANA 
14—8 (7—2)

Surpriză de mari proporții, 
victorie meritată a 1— ’’ ” 
maghiare, excelente 
extrem de frumos. Au marcat : Fleck 
(6), Țothharsanyi (4), Nemeth (2), Ta- 
vaszi, Lelkes — Ungaria, Hochmuth- 
Richter (2), Starcke (2), Junghaus, 
Gehlhoff, Kant, Berndt — R. D. Ger
mană. Au arbitrat: Gh. Popescu și 
Gh. Lungu — România.

> dar
handbalistelor 

în acest meci

A

SCRIMA A ÎNCEPUT „OPERAȚIA MONTREAL"9

(Urmare din pag. 1)

tîștilor și sabrerilor. Și unii și alții 
au terminat neînvinși întrecerile 
respective dar, în timp ce floretiș- 
tii au pierdut cîteva asalturi (în 
fața sportivilor turci și bulgari), sa- 
brerii au obținut victorii nete. Chiar 
și în fața echipei Bulgariei, alcă
tuită din aceiași trăgători utilizați 
și la J.O. Iată și rezultatele obținu
te. La floretă : 6—3 cu Grecia ; 5—4 
cu Turcia; 7—2 cu Iugoslavia; 5—3 cu 
Bulgaria. La sabie : 9—0 cu Iugo
slavia ; 7—2 cu Bulgaria ; 8—1 cu 
Turcia ; 9—0 cu Grecia. Ultima zi 
a campionatelor ne-a adus încă 
două titluri : la floretă-fete și spa
dă, echipele noastre trecînd din 
victorie în victorie. Sarcina spada
sinilor a fost ceva mai grea, pentru 
că au întîmplnat o rezistență serioa-

CAMPIONATUL
NAȚIONAL DE ȘAH

Carol Partos a fost o zi singur m 
fruntea clasamentului tinalei șahiștilor. 
Ieri. în runda a V-a (avînd negrele), el 
n-a încercat să forțeze în partida cu 
Mtitelu și întîlnlrea a fost o foarte 
pașnică remiză, in numai 16 _ mutări. 1 
aceasta au profitat Victor Ciocaltea si 
Mihai Ghinda care, întîlnind do: debu- 
tanți în finală, au jucat energic, la cts- 
tig. Primul l-a întrecut într-o excelentă 
manieră pozițională Pe Wolf, cel de a 
doilea Pe Dăneț și ambii l-au egalat, 
astfel» pe fostul lider

Tntr-o poziție mai slabă, Ungureanu 
a gafat în fata lui Walsman, a pierdut 
o piesă șl a cedat pe loc. Neamțu l-a 
depășit total în deschidere pe Follert. 
obțlnînd o poziție net cîștigată. Sătma- 
■reanu a mai făcut vreo 20 de mu.ari 
inutile, după care s-a recunoscut în-

Intîlnlrlle Ghlzdavu — Stanclu și Nacht 
— Stoica au fost remize, fără istoric 
Trei partide s-au întrerupt.

în întîlnirlle neterminate din rundele 
anterioare, reluate ieri dimineața, s-au 
înregistrat rezultatele : Ungureanu -■ 
Ghinda ‘A—V2, Bondoc — Grunberg 
1/2—V2, Bondoc — Mozeș i—0

"IN CLASAMENT conduc Partos. Ghin
da și Cîocâltea, cu 4 puncte, urmați de 
Ghizdavu, Nacht și Stoica 3, Bondoc, Ghi- 
țescu și Șuba Z'h (1).
. Astăzi, de la ora 16, se dispută runaa 
a Vl-a

să din partea trăgătorilor bulgari. 
Iată și rezultatele lor. Floretă-fete : 
6—3 cu Bulgaria ; 8—1 cu Iugosla
via ; 9—0 cu Turcia. La spadă: 8—1 
cu Grecia ; 8—1 cu Turcia ; 6—3 
Iugoslavia ; 5—4 cu Bulgaria.

O EMULAȚIE CU URMĂRI
— în fața atitor victorii încep 

se nască anumite 
exemplu : au opus 
garnituri

— Toți 
trăgători 
tinerețea 
sperat că 
Trebuie să știți, totodată, că 
zentanții noștri au luptat cu 
stăvilită dorință de a învinge, de a 
se afirma. A fost, între ei, o emula
ție generală în acest sens, o emu
lație cu urmări fericite.

— Dacă ar fi să 
cineva, cu cine ați

— Credeți-mă că 
ușor. Ar merita să subliniem faptul 
că noii campioni balcanici 
tă, Aurora Crișu și Paul 
doar 17 ani. Că și ceilalți 
sînt sub 20 ani : sabrerul 
are 18, iar spadasinul Ion 
19 ani. Mi-ar fi mai ușor 
tesc pe cei ce n-au dat satisfacție 
întrutotul. Sînt foarte puțini : Ma
riana Ostafi și Constantin Manta. 
Prima n-a arătat aceeași dîrzenie 
ca și coechipierele sale, iar Manta, 
nu s-a ridicat la nivelul celorlalți 
spadasini.

— Acordați o semnificație mai 
deosebită acestei competiții ?

— Inițiată, după cum se știe, de 
țara noastră, ea a dus la o creștere 
a nivelului scrimei în Balcani, ex- 
ceptîndu-i doar pe trăgătorii iugo
slavi care au evoluat modest la 
această ediție. Pentru noi, aceste 
campionate au constituit prima ve
rificare a eșalonului tînăr în ve
derea Jocurilor Olimpice din 1976.

Marea majoritate a speranțelor 
noastre dînd satisfacție, începem 
drumul spre Montreal sub bune 
auspicii. Sperăm, bineînțeles, ca 
aceste elemente să continue pregă
tirea cu toată sîrguința și să con
firme valoarea demonstrată. .

cu

să 
Deîntrebări, 

chiar primele 
ceilalți participanți ? 
au utilizat pe ce mai buni 

de care dispun, 
lotului nostru, unii 
vor avea acces la

Văzînd 
i au și 
titluri, 
repre- 

i o ne-

remarcați 
începe ? 
nu-i un

pe

lucru

flore-la
Kuki, au 
campioni
Ion Pop 
Popa — 

să amin-

MÎINE, MECI DE VOLEI LA IAȘI
PENICILINA-DINAMO BUCUREȘTI
Datorită participării echipelor 

noastre fruntașe la competițiile eu
ropene intercluburi și la cîteva tur
nee internaționale, programul unor 
meciuri a fost modificat. Datorita 
acestui fapt mîine, la Iași, se dispută 
una dintre cele mai Interesante par
tide ale campionatului feminin : Pe
nicilina întilnește pe Dinamo Bucu
rești Este o fericită posibilitate 
pentru antrenorul Roibescu de a-și 
verifica. încă o dată, echipa înaintea 
debutului în „Cupa cupelor".

Tot în campionatul feminin. alte

trei întîlniri se vor disputa la date 
modificate. De pildă, meciul Rapid— 
I.E.F.S. va avea loc Ia 29 noiembrie, 
iar jocul Penicilina—Constructorul la 
14 decembrie. Confruntarea dintre 
echipele bucureștene Constructorul și 
Rapid a fost amînată pentru 4 de
cembrie.

Tn întrecerea echipelor masculine, 
jocul dintre Universitatea Craiova— 
Steaua, amînat pentru că echipa mi
litară a. luat parte zilele trecute la 
un turneu internațional la Riga, se 
va disputa la 29 noiembrie.

INTERNAȚIONALA
AMĂNUNTE DE LA ANVERS SI BELGRAD9

• AL 110-LEA MECI BELGIA — OLANDA • CINCI JUCĂTORI DE LA AJAX 
IN ECHIPA „TĂRII LALELELOR11 • ANTONIADIS RATEAZĂ EGALAREA TN 

MINUTUL 82.

După cum am anunțat, la sfîrșitul 
săptâmînii trecute, pe continent s-au 
disputat cîteva partide în cadrul pre
liminariilor C.M. Iată amănunte de 
la meciurile cele mai interesante : 

ANVERS : BELGIA—OLANDA 0—0. 
In fața a 55 000 de spectatori s-a dis
putat această mult așteptată întîlnire, 
care, în ciuda unor faze spectaculoa
se, nu s-a ridicat la o valoare deose
bită. Olandezii, cu cinci jucători de 
Ia Ajax în formație, au avut cîteva 
situații de gol. dar n-au reușit să Je 
transforme. De pildă, în min. 19. 
Young a fost stopat de portarul bel
gian Piot, același care, un minut mai 
tirziu, avea să rețină un sut tras prin 
surprindere de Hulshof. Belgienii do
mină copios în ultimele 15 minute, 
cînd se înregistrează o bară a fun
dașului Heylens (min. 80). cea mai

Iui. Spre sfîrșit, 
. Cruyff ii tri-

Van 
Van

mite o pasă foarte bună lui Neeskens, 
dar acesta șutează imprecis.

A fost cel de al 110-lea meci din
tre cele două reprezentative. Bel
gienii au cîștigat 38 de partide și au 
pierdut 49, Arbitrul englez Walker a 
condus echipele :

BELGIA : Piot — Heylens, 
den Daele, Thiesen, Dewalque,
Moer, Dockx. Maertens, Sentineling, 
Van Himst, Devrindt.

OLANDA : Van Beveren — Suur- 
bier, Hulshof, Mansfield, Kroll, 
Young, Neeskens, Van Hanegem, Bot- 
kamp. Cruyff, Keizer.

în urma acestui rezultat, clasamen
tul grupei al
1. Belgia
2. Olanda
3. Norvegia
4. Islanda

BELGRAD:
CIA 1—0 (1- 0). Echipa Greciei s-a 
prezentat bine, dar nu a reușit re-

IlI-a arată
4
2
3
3

astfel :
3
1
1
0

zultatul surpriză care se întrevedea, 
datorită pregătirii generale mai bună 
dovedită de fotbaliștii formației 
gazdă. Unicul gol s-a înregistrat în 
min. 14, autor fiind Acimovici. De 
remarcat că Antoniadis (după o pasă 
primită de la Angelis) a ratat. egala- 
rea în min. 82 cînd mingea a întîl- 
nit bara. A fost cel de al 11-lea meci 
dintre cele două echipe, superiorita
tea fiind de partea „plavilor", așa 
cum sînt denumiți fotbaliștii iugo
slavi. Aceștia au cîștigat opt partide, 
au pierdut de două ori, iar un meci 
s-a încheiat la egalitate.

Au jucat echipele :
IUGOSLAVIA : Măriei — Krivoku- 

cca, Stepancici, Pavlovici, Paunovici, 
Holțer, Petkovici, Acimovici, Bajevici 
(Bjekovici), Vlădici, Geaici.

GRECIA : Cristidis — Dimitriou, 
Angelis, Glezos, Ilioku, Elefterakis, 
Koudas, Sarafis, Delakaras, Papaioa- 
nou.Kristoforos (Antoniadis).

Iată clasamentul grupei
1. Iugoslavia
2. Spania
3. Grecia

10— o
9— o
4—12
1—12

7
3
2 
0 

IUGOSLAVIA—GRE-

1 
1 
0 
0

0 
O
2
3

expa
in li mare

_ efc ?s. ? . * b

Portarul naționalei de tineret a Bulgariei, Slakov. plonjează la șutul expediat de La Rosa (în alb), vedeta ata
cului echipei Lazio din Roma. Acesta marcase anterior unicul gol al partidei amicale disputate pe stadionul 
olimpic din capitala Italiei și cîștigată de gazde cu l—0. Telefoto : A.P. — Agerpres

3
1
0

MARELE EXAMEN A ÎNCEPUT !
Intre cea de a IV-a ediție a campionatului mondial (decembrie 19'1, Olan

da), și cea de a V-a (decembrie 1973. Iugoslavia) „Trofeul Carpați", repre
zintă întrecerea de virf a handbalului feminin mondial. Că așa este ne-o 
dovedește și faptul că aici, la Iași, cele patru formații oaspe — R.D. Ger
mană. Iugoslavia, Ungaria și Uniunea Sovietică — au sosit cu cele mai 
bune garnituri, pregătite din vreme pentru a face față unei puternice con
curențe. A XIII-a ediție a prestigioasei competiții organizată de F.R.H. este
— de altfel — singul mijloc direct de ierarhizare a valorilor in sezonul spor
tiv al anului 1972.

Ceea cc am Intuit înaintea startului. în discuțiile cu antrenorii și spor
tivele, s-a confirmat în primele partide găzduite marți după-amiază de 
Sala sporturilor : cinci din cele șase formații (excepție face doar reprezen
tativa noastră de tineret) și-au lixat ca obiectiv cîștigarea „Trofeului Car
pați". Disputa acerbă pe care o prilejuiește fiecare partidă, risipa de enetgie, 
bucuria ce exultă la victorie și tristețea — marcată uneori de lacrimi — 
după înfrîngere, totul ne dovedește că, între două campionate mondiale, 
„Trofeul Carpați" are — neoficial _ un rol asemănător.

Din păcate peitru noi. deși antrenorii Gabriel Zugrăvescu și Pomplliu St
ation. elevele ior se mențin la hotărîrea de a concura la primul Ioc, situația 
echipei nu este tocmai roză. După ieșirea din activitatea competițională a 
Irinei Climovschl și pierderea temporară a valoroaselor handbaliste Cristina 
Meizenrath și Rozalia Sos. alte Indisponibilități vin să diminueze potențialul. 
Cîteva stupide accidente la antrenament le-au scos din lot pe Doina Bălco- 
ianu-Cojocaru (fractură la mina stingă), Elena Oprea (luxație la cot), Maria 
Popa (fractură Ia mandibulă), și Terezia Popa (entorsă). Dintre aceste patru 
jucătoare, doar Terezia Popa, se pare, va putea fl recuperată pe parcursul 
turneului...

Situația grea in care se află, deocamdată, naționala noastră impune 
antrenorilor folosirea unor handbaliste tinere. S-ar putea ca tocmai această 
promovare forțată să deschidă unor jucătoare din noul val drumul spr» 
marea performanță.

Oricum, la Iași, a început o mare bătălie. Bătălia pentru locuri cît mai 
apropiate de piscul cel mal înalt al handbalului feminin, pentru opțiuni in 
vederea campionatului mondial, ediția iugoslavă. Nimeni nu ascunde nimic
— din forța reală, din intențiile tactice In curs de definitivare, se joacă cum 
s-ar spune- cu cărțile pe față și aceasta ne dovedește că ne aflăm în fața 
unui mare examen și nu a unei repetiții. Fie ca acest examen să ne aducă 
și bucurii...

MECIUL DE RUGBY CU FRANȚA
(Urmare din pag. 1)

va avea un efect pozitiv asupra 
comportării în meciul cu Franța. 
Bine că nu s-a renunțat Ia ideea 
abordării deschise a meciului. Dacă 
ne retragem în apărare, pierdem si
gur". Aflat alături de noi, Șerban 
este de acord cu cele auzite. îl ape
lăm pe o temă actuală pentru echi
pa ce va fi aliniată în meciul cu 
Franța.

— Știi, calculele ne arată că me
dia de vîrstă a formației României 
este 
ți lor 
față 
Este

mai mică decît a reprezentan- 
cocoșului galic : 25 de ani 

de 27 de ani. Ce părere ai ? 
bine ?
Da, întinerirea echipei noastre 
o acțiune bună. Cei mai tineri,este

aduc un plus de vioiciune, de elan, 
de dăruire, chiar. Meciul cu Fran
ța trebuie abordat însă cu seriozi
tate. Față de anul trecut nu cred că 
echipa Franței va fi mai slabă. Eu 
întrezăresc un rezultat foarte strins, 
chiar victorie pentru reprezentativa 
noastră.

O „grămadă" formată din Băr- 
găunaș, Dumitru Rășcanu (fratele 
cel mare, de la C.S.M. Sibiu), Cior
nei și Dinu comentează două date 
puse la dispoziție de antrenorul 
Petre Cosmăneseu : greutatea oa
menilor din grămada noastră este 
de 740 kg, pe cînd cea din grăma
da oaspeților de 770 kg.

Nica este de părere că evoluția 
din meciul cu Farul va fi urmarea 
„grijii" încolțite în inimile tuturor 
după înfrîngerea din meciul cu for
mația R.F. a Germaniei. „Am pier
dut, dar afectarea de moment ne-a 
dat ambiție și dirzenie în munca de 
pregătire. Cred că formația noastră 
este capabilă să joace de Ia egal la 
egal cu cea a Franței. Va trebui să 
fim deosebit de atenți în apărare și 
insistenți în atac" — conchide el. 
Dragomirescu, căruia îl cerem pă
rerea, este mai concis : „Greu, cu
noscută fiind valoarea rugbyului 
francez. Dar să nu uităm, avem 
școala Ior și... șansa noastră".

în general, toți rugbyștii români 
privesc cu seriozitate, cu încredere 
în forțele lor, meciul de duminică. 
Antrenorul principal T. Rădulescu 
a încercat două satisfacții : prima 
— jocul selecționatei în 
Farul ; a doua — ne-o 
sește :

— Sînt mulțumit că

meciul cu 
mărturi-

i

CAMPIONATE... CAMPIONATE... CAMPIONATE...

TURNEU INTERNATIONAL DE 
RUGBY DOTAT CU „CUPA 

CONSTRUCTORUL"
Clubul sportiv Constructorul organi

zează, tn cinstea zilei de 30 Decembrie, 
un tumeu internațional de rugby, dotat 
cu „Cupa a XXV-a aniversare". La a- 
ceastâ competiție participă echipele Du
kla Praga, Steaua, Olimpia și Construc
torul din București.

★
Simbătă. are loc. pe stadionul Gloria 

(ora 14.30), întîlnlrea Gloria București — 
Rulmentul Birlad, din cadrul campiona
tului divizionar A de rugby.

a VH-a :
0 3—2
0 2—2
1 0—1

CEHOSLOVACIA (etapa a 14-a) : 
Slovan Bratislava—Sparta Praga 2—2; 
Z. V. L. Jilina—Zbrojovkp Brno 3—0: 
Slavia Praga—Dukla Praga 1—0 ; Ta- 
tran Preșov—Lokomotiv Kosice 1—1 : 
Spartak Hradec Kralove—Banik Os
trava 0—0; ? "
Teplice 2—0 ;
Plsen 4—1 ; ±. x,,.
Trnava 0—0. Clasament : 
Preșov — 21 p; 2. Z. V. L. Jilina 
19 p; 3. Spartak Trnava — 19 p.

A. C. Nitra—Sklo Union 
; V.S.S. Kosice—Skoda

4—1 ; T. J. Trinec—Spartak
: 1. Tatran

ȘTIRI • REZULTATE
• La Belgrad, într-un meci contind 

pentru preliminariile turneului UET A, 
s-au întîlnit selecționatele de juniori ale 
Greciei și Iugoslaviei. Tinerii fotbaliști 
greci au cîștigat cu scorul de 2—1 (0—1); 
prin golurile marcate în minutele 32 și 
62 de Mavros Punctul gazdelor a fost 
realizat în minutul 11 de Petrovici. Par
tida a fost urmărită de circa 5 000 de 
spectatori.
• In campionatul unional de fotbal 

s-au disputat alte două partide. Lidera 
clasamentului, echipa Zaria Voroșilov- 
grad. a întîlnit pe teren propriu forma
ția Spartak Moscova cu care a terminat 
la egalitate : 1—1. Intr-un alt Joc, Di
namo Kiev a învins cu scorul de 3—2 
echipa S.K.A. Rostov pe Don._ Pe pri
mul loc în clasament se află în conti
nuare formația Zaria Voroșilovgrad (vir
tuală campioană) cu 38 p.
• La Glasgow, în sferturile de finală 

ale „Cupei Scoției" s-au întîlnit echipa 
locală Celtic și formația Dundee. Fot
baliștii de la Celtic au obținut o vic
torie clară cu scorul de 4—1 (2—1).

FRANȚA (etapa a 15-a) : Nantes— 
Strasbourg 6—2 ; Nancy—Nisa .3—0 J 
Rennes—Bordeaux 3—0 ; Marseille— 
St. Etienne 3—1 ; Valenciennes— 
Ajaccio 3—2 ; Sochaux—Red Star 
Paris 1—0 ; Reims—Metz 0—0 ; Lyon— 
Sedan 1—2 ; Bastia—Nîmes 3—0 ; 
F. C. Paris—Angers 1—2. Clasament: 
1. Nisa — 24 p; 2. Marseille — 20 p; 
3. Nantes — 19 p.

PORTUGALIA (etapa a 11-a) : 
Coimbra—Sporting 1—5 ; Barreiren- 
se—Beira Mar 2—0 ; Boavista—Bele- 
nenses 2—2 ; Leixoes—Vitoria Setu- 
bal 0—0 ; Montijo—F. C. Porto 1—2 ; 
Atletico—Union Tomar 4—0 ; Benfica 
Lisabona—Farense 3—0 ; C. U. F.— 
Guimaraes 3—1. Clasament : 1. Ben
fica — 22; 2. Belenenses — 16 p; 
3. Sporting — 15 p.

SPANIA (etapa a 11-a) : Betis— 
Real Madrid 2—1; Oviedo—Espanol 
Barcelona 1—2 ; Valencia—Atletico 
Bilbao 4—1 ; Deportivo Coruna—Real 
Sociedad 1—2 ; Saragossa—Malaga 
1—1 ; Granada—Celta Vigo 1—0 ; C.F. 
Barcelona—Casteion 3—1; Atletico 
Madrid—Gijon 0—1. Clasament : 
l.C. F. Barcelona — 17 p; 2. Espanol 
— 16 p; 3. Atletico Madrid — 14 p.

SCOȚIA (etapa a 12-a) : Aberdeen— 
Kilmarnock 3—0 ;
3—1 ; Ayr United—Falkirk 1—1 ; Cel
tic Glasgow—Hearts 4—2 ; Dumbar
ton—Morton 2—2 ; Dundee—St. John
stone 3—0 ; East Fife—Dundee Uni
ted 1—0 ; Hibernian—Rangers 1—2 ț 
Patrick Thistle—Motherwell 0—3. Cla
sament : 1. Celtic — 21 p; 2. Hiber-

F.—

Airdrie—Arbroath

nîan — 17 p; 3. Aberdeen — 17 p.
AUSTRIA (etapa a 14-a) : Austria 

Viena—A. K. Graz 1—0 ; Admira 
Wacker—A. S. K. Linz 2—2 1 Sturm 
Graz—Rapid Viena 1—3 • Eisenstadt— 
Austria Salzburg 2—0 ; Bregenz—Wa
cker Innsbruck 0—3; Austria Kla
genfurt—F.C. Viena 3—0; Wiener 
Sport Club—Admira Neustadt 2—1. 
Partida Voest Linz—Alpine Donawitz 
a fost amînată. Clasament: 1. A.S.K. 
Linz — 19 p; 2. Admira Wacker — 
19 p; 3. Rapid Viena — 18 p.

R. D. GERMANA (etapa a 10-a) 5 
Hansa Rostock—F. C. Karl Marx- 
Stadt 3—0 ; Carl Zeiss Jena—Wismut 
Aue 1—0; F.C. Magdeburg—Sachsen
ring Zwickau 4—0 ; Dynamo Dresda— 
Rotweiss Erfurt 7—2 ; Dynamo Ber
lin—Chemie Leipzig 2—0; Eokomo» 
tiv Leipzig—Chemie Halle 8—01 
Vorwarts Frankfurt pe Oder—Union 
Berlin 4—0. Clasament: 1. Dynamo 
Dresda — 18; 2. F. C. Carl Zeiss 
Jena — 16 p; 3. Dynamo Berlin — 
12 p.

ELVEȚIA (etapa a 13-a): F. G. 
Basel—Young Boys Berna 2—0 : F. G. 
Chiasso—Lausanne 0-—3; Fribourg- 
Winterthur 1—1 ; Grasshoppers—F. C. 
Zurich 3—0 ; Granges—Sion 1—3 i St 
Gall—Chaux de Fonds 2—1 j Servette— 
Lugano 0—1. Clasament : 1. F, c.
Basel — 19 p; 2. Grasshoppers — 17 
p; 3. Lugano — IS p.

TURCIA (etapa a 10-a) : Besiktas— 
Altay 0—0 ; Ankaragukii—P.T.T. 0_ 01
Goztepe—Fenerbahce 1—1 • Bursa- 
spor—Galatasaray 0—0 ; Mersin—Ada- 
naspor 0—1. Clasament: 1. Eskisehir- 
spor — 15 p; 2. Galatasaray — 14: 
3 Bursaspor — 12 p.

SECRETUL
(Urmare din pag. 1)

SCHIULUI ELVEȚIAN

o comisie 
alcătuită din antrenori cit experien
ță — P. Cosmăneseu. V. Moraru. 
D. lonescu — au „văzut" pentru 
meciul cu Franța aceeași echipă pe 
care o propusesem și noi, antreno
rii lotului. In rest, joc deschis, 
ofensiv, dar — bine organizat.

Avem deci o formație ce întru
nește majoritatea sufragiilor, alcă
tuită din sportivi dornici să ofere 
rugbyului românesc satisfacția unei 
comportări 
Constanta 
iască, așa 
eveniment
CIUL DE 
FRANȚA!

valoroase. Stadionul din 
este pregătit să găzdu- 

cum se cuvine, acest 
de jsebit care este : M£- 
RUGBY ROMÂNIA —

mușchi viteza excesivă, variațiile 
de teren, curbele etc., adică ansam
blul dificultăților. Cum ? Prin două 
mijloace :

— cantitate enormă de lucru — 
coborîri pentru acomodarea psihică 
cu viteze și

— război declarat standardizării 
mijloacelor și locurilor de pregăti
re ; s-a renunțat la modalitatea 
pregătirii numai pe aceeași pîrtie 
excepțional pregătită și bătătorită, 
în favoarea varietății pîrtiilor (cît 
mai multe) și a condițiilor de pre
gătire (pîrtii chiar mai puțin bătă
torite, cu taluzuri, cu urme etc.), 
adică s-au căutat condiții mai grele 
decît în concurs.

Această concepție de pregătire, 
ajutată de cantitatea de lucru, a 
condus la o stare de relaxare acti
vă, trează, vigilentă a schiorilor 
chiar la viteze de peste 100 km la 
oră și care, la rîndul ei, a permis 
și perfecționări tehnice.

Se știe că viteza coborîtorului 
este efectul profilului său aerodi
namic (poziție ou sau rachetă) și al 
alunecării de la nivelul schi-zăpadă. 
Francezii, italienii și chiar austrie
cii considerau preponderentă pozi
ția aerodinamică a corpului și prin 
importanța (excesivă) care i se a- 
corda, devenea o poziție statică și, 
în mod paradoxal, o frînă. Concep
ția elvețiană reabilitează importan
ța alunecării la nivelul schi-zăpadă, 
valorificînd superior aerodinamis- 
mul corpului prin adoptarea unor 
poziții mai joase mobile, active, de 
adaptare la teren, de menținere și 
accelerare a vitezei, poziții care nu 
sînt posibile decît în condițiile re
laxării psihice și corporale amintite.

Dacă adăugăm studiile speciale,

științifice, pentru ceruri, pentru 
elasticitatea materialului (o condi
ție a alunecării schiurilor), organi
zarea metodică și cu mijloace ști
ințifice a antrenamentului (film, 
video-magnetofon, radio emisie-re- 
cepție între concurenți și antrenor), 
avem o idee exactă despre alunga
rea diletantismului în procesul de 
creare, am zice de fabricație, a per
formanței sportive. Rezultatele de
monstrează că elvețienii au luat-o 
puțin înaintea celorlalți în materie 
de organizare, metodică și tehnică. 
Am surprins, însă, numai un mo
ment al rivalității, pentru că reac
ția austriacă, franceză și italiană 
nu va întîrzia. Ea se anunță la ori
zontul schiului alpin, în special sub 
bagheta dirijorului Toni Sailer.

înotătorul d. aldea
Șl TREI RECORDURI

(14 ANI)
NAȚIONALE

0 VICTORIE
LA ROSTOCK

COMPETITn EUROPENE
HANDBAL. C.C.E. (f) — turul I : la Hamburg, Union — Radnicki 

Belgrad 15—10 (8—5).
HOCHEI. C.C.E. — turul II; la Ljubljana, Olimpia — Ferencvaros 

Budapesta 3—0 (2—0, 0—C, 1—0).
BASCHET. C.C.E. (f) — turul I : la Barcelona, Ignis Mataro — Acade

mica Coimbra (Portugalia) 71—34 (37—13); s-a calificat Ignis Mataro.

TELEX 9 TELEX 9 TELEX 9 TELEX • TELEX 9 TELEX
La Baku, au început întrecerile celui 
de-al 40-lea campionat unional mascu
lin de șah La actuala ediție a compe
tiției participă 22 de jucători, dintre care 
11 sînt mari maeștri internaționali, in 
prima rundă, s-au încheiat remiză șapte 
partide : Savon — Bronstein. Balașov — 
Furman, Razuvaev — Șamkovici, Zilbtr- 
stein — Vasiukov. Muhin — Tukmakcv, 
Tal — Kuzmin șl Grigorian — Lein. Par
tidele Djindjihașviii — Jidkov. Alburi 
— Kapengut. Gufeld — Holmov și Ba- 
ghiTov — Rașkovski s-au întrerupt

Disputată în localitatea cehoslovacă Mi
tra, întîlnlrea internațională amicală de 
handbal dintre selecționatele masculin» 
ale Cehoslovaciei șl URSS s-a 
cu scorul de 15—13 (8—9) în 
gazdelor

încheiat 
favoarea

Pe locul secund, s-a 
Mohamed Gammoudi,

situat tunisianul 
cu 7:30.2,

s-a 
de

desfășurat un 
patinai viteza, 
prezenți cat»-

Pe pista de 1» Inzell 
concurs internațional 
la startul căruia au fost ..------  .
pioni și recordmeni cunoscuți din Ca
nada, Olanda și R E. a Germanie':. Tn 
proba masculină de 500 m. pe primul 
loc s-a clasat vest-germanul Horst 
Freese cronometrat în 40 sec. 22'100. ui- 
mat de compatriotul său Hans Lichten- 
stern — 40 sec. 409/100 și olandezul Hanns 
van Helden — 41 sec. 50 «00. Proba si
milară feminină s-a încheiat cu victoria 
campioanei olimpice Monika Pfius 
(RFG) cu 44 sec. 68/100. Pe locul se
cund s-a clasat patinatoarea canadiana 
Sylvia Burka — 45 sec. 18'10. iar locui 
trei a fost ocuoaț de campioana euTO- 
peană Antje Keulen-Deelstra (Olanda) 
— 46 sec 24/100.

tul nr. 1 al concursului masculin, neo
zeelandezul Onny Parun. l-a învins în 
patru seturi cu 6—7. 6—3. 6—0. 6—5 re 
argentinianul Tomas Lynch. R::ardo 
Cano (Argentina) a cîștigat cu 2—6, 2—6, 
6_2. 6—3. 6—4 la B. Prajoux (Chile), 
iar Hector Roman (Argentina) a dispus 
cu 6—2. 6—3. 6—1 de Eduardo Zu’eta 
(Peru). Iată și cîteva dintre rezultatele 
înregistrate în proba de dublu bărbați: 
Kukal (Cehoslovacia). Meiller (RFG) — 
Varela. Peed (Paraguay) 7—6. 6—î; 
Munoz. Guerrero (Spania) — Mieetli. 
Mastelli (Argentina) 7—5. 6—4; FilloL 
Pinto Bravo (Chile) — Salatino. Pandre 
(Argentina) 6—1, 6—3.

In cadrul unul concurs atletic, 
rat tn localitatea italiană Rieti.

desfâs.t- 
_______ _ ______ _ cunoscu

tul recordman finlandez Pekka vasala 
a cîștigat proba de 800 m cu 1:46. El 
l-a întrecut la sprint pe americanul 
Wohlhuter. cronometrat In același timp 
Pe locul trei s-a clasat italianul Arese, 
cu 1:46.6. Cursa de 3 000 m Dlat s-a în
cheiat cu victoria lui Gianni del Buono, 
care, cu timpul de 7:49.2. a stabilit un 
nou record al Italiei în această orobă.

Echipa masculină de volei ȚSKA Mosco
va, aflată în turneu în Cehoslovacia, a 
jucat ia Usttna Orllci cu formația Du- 
kla Liberec. Voleibaliștii sovietici au 
obtinut victoria cu scorul de 3—0 (15—11, 
IC—14, 15—5).

Turneul internațional de tenis de la Bue
nos Aires a continuat cu disputarea 
primelor partide din turul doi. Favori-

Schimbare de lider tn cursa ciclistă de 
șase zile care se desfășoară pe velodro
mul acoperit din MOnster. Pe primul 
loc a trecut perechea vest-germ ană Pef- 
feen — Fritz cu 178 puncte, urmată de 
cuplurile Schulze — Tschan (R.F. a Ger
manie!) — 160 puncte. Duyndam — Pij- 

(Olanda) _ 106 puncte si Pfennm- 
— Spalin (Elveția) — 104 puncte

nen 
ger

Au
zile____ ____________ . ___
în fruntea clasamentului se află cicllș’ii 
belgieni Sereu și Stevens, urmați de 
perechile Karstens — Stăm (Olanda) și 
Van Lar.cker (Franța) — Seeuws (Bel
gia).

Început și Întrecerile cursei de șase 
de la Gând (Belgia). După 24 de ore.

La Rostock a avut 
concurs Internațional_______  ____
copiilor (născuțl în 1958 și mal tineri) 
care vor lua startul anul viitor la cam
pionatele europene pentru Juniori. Au 
fost prezenți sportivi din Bulgaria, Olan
da, Polonia, România, Suedia, Ungaria 
și R.D. Germană

Din lotul celor trei înotători români, 
cea mal frumoasă comportare a avut-o 
ploieșteanul Dragoș Aldea (antrenor Mi
hai Mitrofan), care a cîștigat cursa de 
100 m bras și s-a clasat pe locul secund 
în probele de 200 m bras șl 200 m mixt 
El a încheiat toate cele trei curse cu

loc tradiționalul 
de Înot rezervat de copil ale tării, Rezul-;

... (b) 7 D. Aldea 1:14,2 — re-
K. Kruger (R.D.G.) 1:15,1; zoo m .. ___ . Aldea
— record; 200 m bras (b) : K. 

reCOrc[;
(Ungaria) 

C.l; 200 m 
.4. D. Grop-

noi recorduri 
tate tehnice :

190 m_ bras 
cord, T ______ ,
mixt (b) : K? Krtlger 2:25,8," 
2:27,6 ■ ::: ... '„J.
Kruger 2:42,2, D. Aldea 2:44,7 ■> 
100 m spate (b): M. Wierdl 
2:21,8, ...9. D. Gropșan 2:29,6-; 
spate (b) : M. Wierdl 65,8, ...4. L. 
șan 68,2; 100 m liber (f): H. Bunschoten 
(Olanda) 60,4; 400 m liber: H. Bunscho
ten 4:28,5; 290 m delfin (f): Cornelia 
Wehrstedt (R.D.G.) 2:31,4.

HOCHEIȘTII ROMÂNI ÎNVINȘI
IN PRIMUL MECI CU NORVEGIA

în primul meci al turneului pe care 11 
întreprinde în Norvegia, reprezentativa 
de hochei pe gheață a României a întfl- 
nit la Oslo echipa țării gazdă. Prezen- 
tind o formație cu multi Jucători tineri, 
nerodați, echipa română a fost învinsă 
categoric : 9—0 (2—0, 5—0, 2—0). Hoche- 
ițtii români au Jucat slab, fiind depășiți 
net la toate capitolele (viteză de patinaj.

tehnică, angajament fizic). Norvegienii 
au dominat majoritatea timpului, acțiu
nile de atac ale hocheiștilor români fi
ind sporadice șl neînchegate.

în continuarea turneului, reprezentati
va României va mai înttln,! de două ori 
selecționata Norvegiei, la Sarpsborg și 
Stavanger.

GIMNASTELE MAGHIARE PE PRIMELE LOCURI LA BRATISLAVA
PRAGA 21 (Agerpres). — Au 

luat sfîrșit întrecerile competiției 
internaționale de gimnastică desfă
șurată la Bratislava, la care au 
participat sportivi și sportive din 
Bulgaria, Polonia, România, Unga
ria și Cehoslovacia.

în concursul feminin, pe primele 
două locuri s-au clasat, la egali
tate. sportivele maghiare J. Matu- 
lai și K. Karpati cu cîte 37.25 
puncte fiecare, urmate de A. Bo- 
gumelova (Cehoslovacia) — 36,50

puncte. _ Gimnastele românce Iu. 
liana Simonfi și Vanda Ispravnicii 
au ocupat locurile 4 (cu 36,45) și 
respectiv 6 (cu 36,30 puncte).

La masculin, victoria a revenit 
cunoscutului campion polonez 
S. Kubica, care a totalizat 
56,50 puncte. L-au urmat în clasa
ment cehoslovacul M Reizenthaler 
— .53,60 puncte și maghiarul T. 
Jisis — 53,25 puncte. Liviu Mazilu 
(România) s-a situat pe locul 9 cu 
49,45 puncte.
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