
Ieri dimineață a inteput

SESIUNEA MARII
ADUNÂRI NAȚIONALE

Miercuri dimineața, au început 
lucrările celei de-a noua sesiuni a 
celei de-a șasea legislaturi a Marii 
Adunări Naționale.

Forul legislativ suprem al țării 
se întrunește la o zi după încheie
rea lucrărilor Plenarei Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, care, în lumina sarcinilor și 
indicațiilor cuprinse în expunerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, — 
program de lucru de o deosebită 
însemnătate pentru activitatea 
partidului și întregului popor — 
a dezbătut probleme de mare im
portanță pentru dezvoltarea econo
miei naționale și creșterea bună
stării celor ce muncesc, pentru în
făptuirea hotărîrilor Congresului 
al X-lea și Conferinței Naționale 
ale P.C.R.

Deputății vor lua în discuție, în 
vederea legiferării, proiectele Legii 
cu privire la dezvoltarea economi- 
cp-socială planificată a României, 
Legii finanțelor. Codului Muncii — 
documente adoptate de Conferința 
Națională a P.C.R., care jalonează 
direcțiile principale ale perfecțio
nării în continuare a vieții sociale 
și politice a societății noastre so
cialiste. ale dezvoltării accelerate a 
economiei naționale, ridicării nive
lului de viață material și spiritual 
al întregului popor și ale căror 
propuneri de îmbunătățire, rezulta
te în urma dezbaterii publice, au 
fost analizate și aprobate de Ple
nara C.C. al P.C.R. Sesiunii Marii 
Adunări Naționale i-au fost îna
intate. de asemenea, spre legifera
re, proiectele planului de dezvol
tare economică și socială, cu pro
punerile de îmbunătățire aduse, si 
ale bugetului de stat pe anul 1973, 
dezbătute și aprobate de Plenara 
C.C. al P.C.R.

Sesiunea s-a deschis Ia ora 10.00 
dimineața. în sala Palatului Marii 
Adunări Naționale, alături de depu- 
tați, sînt prezenți. ca invitați, mem
bri ai C.C. al P.C.R., miniștri, con-

ducători de 
organizații 
partid și de 
personalități 
științifice și _______ .
mâni și străini.

Sînt de față șefi ai 
diplomatice acreditați 
rești.

La intrarea în sala 
conducătorii de partid și de ___
sînt întîmpinați cu puternice și în
delungi aplauze de participanții la 
lucrările sesiunii Marii Adunări 
Naționale.

în loja din dreapta iau loc tova
rășii Nicolae Ceaușescu, Emil Bod- 
naraș, Manea Mănescu. Paul Nicu- 
lescu-Mizil, Gheorghe Pană. Gheor 
ghe Radulescu, Virgil Trofin, Ilie 
.Verdeț. Maxim Berghianu. Gheor
ghe Cioară, Florian Dănălache. 
Constantin Drăgan. Emil Drăgănes- 
cu, Janos Fazekas, Petre Lupu, 
Dumitru Popescu, Leonte Răutu. 
Gheorghe Stoica, Vasile Vilcu.

In loja din stînga se află mem
brii Consiliului de Stat

înaintea începeni lucrărilor, cei 
prezenți au păstrat un moment de 
reculegere în memoria deputaților 
Mana Zidaru și Athanase Joja, ca
re au încetat din viață în perioada 
de la ultima sesiune

Lucrările au fost deschise de 
tovarășul Ștefan Voitec, președin
tele Marii Adunări Naționale.

In unardmitate. deputății au 
probat următoarea ordine de

1. Validarea alegerii unui depu
tat $i a revocării unor deputați ; 

_ 2. Modificări in componența Con
siliului de Stat:

3. Proiectul de lege cu privire la 
dezvoltarea economico-socialâ pla
nificată a României ;

4. Proiectul de Lege a finanțelor:
5. Proiectul Codului Muncii ;
6. Proiectul de lege pentru adop

tarea Planului de dezvoltare eeo-

instituții centrale și 
obștești, activiști de 

stat, oameni ai muncii, 
ale vieții 
culturale.

economice, 
ziariști ro-

misiunilor 
la Bucu-

de ședințe. 
‘ s stat

a- 
zi :

nomico-socialâ a Republicii Socia
liste România pe anul 1973 ;

7. Proiectul de lege pentru adop
tarea Bugetului de Stat pe anul 
1973 ;

8. Proiectul de .lege privind ca
sele de ajutor reciproc ale pensio
narilor.

Intrîndu-se în ordinea de zi, de
putatul Tudor Drăganu, președinte
le Comisiei de validare, a prezen
tat raportul acestei comisii.

Marea Adunare Națională a va
lidat, în unanimitate, alegerea ca 
deputat al M.A.N. a tovarășului 
Teodor Roman în circumscripția 
electorală nr. 5 Olteni, județul Te
leorman.

De asemenea, în baza votării în 
circumscripțiile respective a propu
nerilor de revocare făcute de 
Frontul Unității Socialiste, Marea 
Adunare Națională, țn unanimita
te. a validat revocarea mandatului 
deputaților: Vasile Rus, din cir
cumscripția electorală nr. 2 Tîrgu 
Mureș Nord, județul Mureș ; Ilie 
Făsui, din circumscripția electorală 
nr. 4 Caransebeș, județul Caraș- 
Severin ; Virgil Pîrvu, din circum
scripția electorală nr. 11 Nenoiu, 
județul Buzău, și Nicolae Murguleț, 
din circumscripția electorală nr 
Ciulești, municipiul București 
torul 7.

In continuarea lucrărilor, preșe
dintele M.A.N. a anunțat că, d 
cartea Comitetului Central 
Partidului Comunist Român și 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Biroul 
Adunări Naționale a primit 
toatele propuneri:

— în legătură cu numirea tova-
Manea Măr.escu ca vicepre- 
al Consiliului de Miniștri 

ș: președinte al Comitetului de Stat 
al Planificării. eliberarea sa din 
funcția de vicepreședinte al Con
siliului de Stat;

— eliberarea din calitatea de

■as

(Cc e în pag a 4-a)

Marii 
urmă-
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intilnirea cu selecționata.
a acestui turneu al... surprizelor. Și 
3 meciuri.

trimișii noștri).
localitate, plină pînă la rofuz cu un public

1. ROMANIA
2. Ungaria

3—4. R. D. G.
3—4. U.R.S.S.

5. Iugoslavia

ROMÂNIA — IUGOSLAVIA
14—9 (9—6)

2
1
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6. România-tineret
2 0 0
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TROFEULUI CARPAȚr

IAȘI 22 (prin telex de la 
în sala sporturilor din 

deosebit de entuziast, s-au desfășurat miercuri după-a miază întrecerile din 
runda a 2-a a marii competiții internaționale de handbal feminin dotată 
cu „Trofeul Carpați”. Meciurile programate au purtat amprenta dîrzeniei, 
oferind în același timp spectatorilor faze de handbal frumos, de calitate. 
Victoria reprezentativei Uniunii Sovietice în 
Ungariei constituie o nouă surpriză 
acum, relatări succinte asupra celor

NECESITATEA UNEI ANGAJARI MAI FERME A TUTUROR

PE MARGINEA UNEI AMPLE Șl EXIGENTE ANALIZE FĂCUTE IN CADRUL

BIROULUI COMITETULUI JUDEȚEAN COVASNA AL P. C. R

matică 
lui de 
mai consistentă în pianul performan
telor de valoare națională și interna
țională.

a exercițiiJor fizice și sportu- 
masă, ca și pentru afirmarea

Una dintre cele mai eficiente hand
baliste din echipa Ungariei. Fleck, 
in plină acțiune, Faz& din meciul 
Ungaria — R. D ' Germană, înche
iat cu o surprinzătoare victorie a 

primei formații
Foto: Dragoș i-IEAGU

între 26 și 29 decembrie,
la București

TURNEUL FINAL

îndrumată cu o grijă deosebită de 
organele locale de partid, mișcarea 
sportivă din județul Covasna a reu
șit, mai ales în ultima vreme, să în
registreze o seamă de realizări în în
deplinirea importantelor sarcini ce-i 
revin. Datorită aceleiași griji, mani
festată 
mereu 
sportul 
pentru 
nivelul

permanent și cu o eficiență 
crescută, educația fizică și 
au astăzi create condițiile 
o dezvoltare superioară, la 

...___  succeselor obținute în cele
lalte domenii de activitate de oame
nii muncii din acest județ.

înscrisă pe linia atenției acordate 
mișcării sportive, ampla analiză care 
a avut loc, recent, în Biroul Comite
tului județean Covasna al P.C.R. a 
stabilit cu claritate măsura în care 
aceste condiții au fost pînă acum fo
losite, valorificate, pentru îndeplini
rea obiectivelor fundamentale _ ale 
sportului de masă și ale activității 
de performanță județene.

Firește, au fost apreciate o sene 
de rezultate bune obținute de orga- 

11616 sportive, ca și de cele care, prin

Legea sportului, au atribuții și răs
punderi precise în acest domeniu. 
Au fost subliniate, cu acest prilej, 

.unele inițiative care — izvorîte din 
pasiune, dar și din înțelegerea rolu
lui și sarcinilor sociale ale educației 
fizice și sportului — au avut succese 
apreciabile, fapt pentru care ele s-au 
extins rapid în multe asociații din 
cadrul județului. Dintre acestea vom 
aminti frumoasa tradiție a acțiunilor 
cicloturistice, inițiate de prof. Aca- 
țiu Feher, de la Școala generală din 
Micfalău. Experiența este astăzi ex
tinsă, cu bune rezultate, în alte 20 
de școli, marea majoritate din me
diul rural. In aceeași ordine de idei 
se înscrie și ecoul pe care l-a avut 
acțiunea de amenajare a unor baze 
sportive simple, în prezent consta- 
tîndu-se că absolut toate școlile din 
județ dispun de o bază materială mi
nimă și că în toate comunele s-a 
amenajat cel puțin un teren de fot
bal, a cărui destinație este, însă, mult 
mai complexă.

Sînt, desigur, destul de multe alte

aspecte pozitive în activitatea sporti
vă. Dar concluzia generală a dezba
terilor prilejuite de analiza desfă
șurată în cadrul Biroului Comitetului 
județean Covasna al P.C.R. a fost 
aceea că mișcarea sportivă în ansam
blul ei nu s-a înscris, încă, pe mă
sura cerințelor pe linia succeselor 
realizate in alte domenii, că poziția 
actuală a acesteia nu este de natură 
să mulțumească, că există multe po
sibilități insuficient folosite pînă a- 
cum pentru ca educația fizică și spor
tul să-și îndeplinească — pe măsura 
cerințelor și a condițiilor — toate 
sarcinile, toate valențele sociale.

Ridicată la înalte cote de exigmță, 
analiza mișcării sportive județene s-a 
dovedit a fi un ajutor prețios, cu atît 
mai mult cu cit ea a cuprins princi
palele probleme de organizare, de an
gajare și contribuție practică a tutu
ror factorilor cu atibuții în domeniul 
educației fizice și sportului, stabilind 
totodată orientări precise și măsuri 
eficiente de atragere mai largă a oa
menilor muncii în practicarea siste-

ORGANIZAȚIILE CU ATRIBUȚII 
ÎN DOMENIUL SPORTULUI 

SĂ Șl ÎNDEPLINEASCĂ EXEMPLAR

AL „CUPEI F.R. BOX"
preliminare din

au fost

RETROSPECTIVĂ ATLETICĂ 1972

ESTE ANTRENORUL
PROMOTORUL NR. 1
AL ATLETISMULUI

NOSTRU ?
Avem în față un noian de cifre

— atletismul este, prin definiție, o
disciplină sportivă intim legată de 
cifre f — rezultat al unui an de 
activitate. Și nu un an oarecare, 
pentru că 1972 a stat sub semnul 
celor cinci cercuri olimpice, marea 
confruntare de la Munchen puaîn- 
du-și pecetea de efervescență, spe
ranțe și griji, satisfacții și dezamă
giri. ....

Și din acest noian care înfățișea
ză — cu argumente/ de necontrazis
— munca unui an, cadrul organiza
toric în care aceasta s-a desfășurat, 
liniile sale de forță și mai ales ele
mentele dinamice care i-au dat via
tă : oamenii, am ales pentru început 
doar trei. De ce ? Pentru că acestea, 
corelate, sintetizează randamentul 
unui an, eficiența eforturilor depu
se, calitatea procesului de instruire, 
în anul pe care-1 încheiem, din cei 
11 400 de sportivi legitimați la Fe
derația Română de Atletism, doar 
2 518 au concurat în cadrul campio
natelor naționale — cele mai im
portante competiții interne — iar 
dintre aceștia numai 1 183 au înde
plinit haremurile de participare. 
Adică, aproximativ 10% dintre atle- 
ții ce figurează pe scripte sînt apți 
de o întrecere cu caracter republi
can ! Să fie, cumva, normele de 
participare prea exigente ? Numai 
așa ceva nu se poate spune despre 
asemenea haremuri ca cele de la 
băieți — 400 m (49,3), 5000 m
(15:00,0), prăjină (4,40 m), greutate 
(14,40). disc (43,00) sau fete — 200 
m (25,5), 800 m (2:14,0), lungime
(5,79 m), suliță (45,00 m), care au 
fost solicitate participanților Ia cam
pionatul republican al seniorilor. 
Este evident pentru oricine din lu
me? atletismului că asemenea stan- 
darduri sînt foarte departe de me
dia performanțelor internaționale și, 
implicit, de ceea ce se stipula în 
preambulul regulamentului acestui

SARCINILE
Cum este cunoscut, Legea sportului 

prevede ca o seamă de organe și or
ganizații să se ocupe, fiecare după 
specific, de îndeplinirea obiectivelor 
de mare răspundere ce revin mișcă
rii sportive. Ce s-a realizat, la acest 
capitol, în județul Covasna? .Consi
liul județean pentru educație fizică 
și sport — arăta tovarășul Constan
tin Stanca, secretar al Comitetului 
județean al P.C.R. — răspunzător de 
realizarea sarcinilor privind dezvol
tarea mișcării sportive și-a indeplir.it 
numai in parte atribuțiile sale.

După întrecerile 
cadrul „Cupei F. R. Box", 
stabilite cîșiigătoarelecelor patru se
rii. Pentru turneul final al competi
ției, care va avea loc între 26 și 29 
decembrie. în sala Dinamo din 
București, s-au calificat următoa
rele patru echipe: Farul Constan
ța, Constructorul Galați. Muscelul 
Cimpulung Muscel și selecționata 
județului Cluj.

De remarcat că deținătoarea tro
feului de anul trecut, combinata 
bucureșteană Metalul — Rapid, nu 
a obținut dreptul de a participa 
la turneul Final.

Ion GAVRILESCU

(Continuare in pag. a 2-a,

nivelului per-

Reamenajată la în
ceputul acestui an — 
beneficiară a unei 
noi piste din ma
terial sintetic româ
nesc — Sala de at
letism „23 August" 
din Capitală a des
chis seria concursu

rilor 1972.
Foto i

Paul ROMCȘAN
campionat : „ridicarea
formanțelor atletice din România". 
Și dacă nici asemenea precare ha
remuri nu se îndeplinesc decît în- 
tr-un mic procentaj, care este ran
damentul eșalonului de performan
ță, cum ar fi putut să se îndepli
nească obiectivul adoptat de Comi
tetul federal în ședința sa de Ia în
ceputul acestui an, vizînd ridicarea 
în ansamblu a valorii echipei repre
zentative masculine și menținerea 
sau chiar ridicarea valorii echipei 
feminine ?

O plenară a aceluiași for federal, 
din anul 1969, a hotărît — în ca
drul unui plan de măsuri ce avea 
ca termen tocmai acest an olimpic 
— întărirea secțiilor (mai ales din 
cele cu multe unități școlare), în
cadrarea lor cu un număr cores
punzător de antrenori (între 4 și 
12). pentru ca și sportivii, în mo
mentul trecerii lor la specializare, 
să aibă la îndemină o îndrumare 
competentă. Se urmărea astfel, dez
voltarea bazei de masă a atletismu
lui prin 
lor. Prin 
numărul 
infim în 
acum se

eficiența activității secții- 
această prismă, faptul că 
secțiilor afiliate a crescut 
1971 față de 1970 și că 

află sub cel 'din anul an-

terior (420 față de 434) nu ridica 
semne de întrebare. în schimb ra
portul invers proporțional între 
creșterea numărului ‘ antrenorilor 
(403 in ’72 față de 359 în ’71) și a- 
portul lor scăzut la lansarea talen
telor, Ia valorificarea deplină a po
tențialului elevilor lor, nu poate fi 
lesne trecut la pasiv. Pentru că a- 
tunci cind vorbim de eficiența sec
țiilor trebuie să avem în vedere, 
în primul rind, munca antrenorilor, 
indiferent dacă sint încadrați cu 
normă întreagă sau sint plătiți cu 
ora (in fond, pasiunea pentru me
serie este aceeași, bineînțeles dacă 
nu e înghițită de pretenții...), indi
ferent la ce categorie de vîrstă iși 
canalizează preocupările. Și, așa 
cum pe bună dreptate sublinia an
trenorul federal Gh. Zîmbreșteanu 
la recenta consfătuire de la Snagov 
a cadrelor tehnice din atletism, una 
e să-l critici pe antrenorul dinamo- 
vist Ion Benga că i-a planificat 
Argentinei Menis în acest an doar 
62 m la disc (!) și aceasta a arun-

Paul SLAVESCU 
Vladimir MORARU

7------------------------------------ -----------------
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Pe

Meciul, așteptat cu interes de o 
sală arhiplină, nu a dezamăgit pe 
spectatori. Jucînd excelent, prompt 
și sigur în apărare, unde s-au evi
dențiat Oancea și Furcoi, foarte 
atent, cu finalizări variate (inspi
rate șuturile lui Oancea !) în atac, 
selecționata română a cîștigat net 
această confruntare, cu finalista ul
timei ediții a C.M., 
adversarul sub 
Handbalistele noastre au 
din 
nut, 
bile 
ind 
handbalistele iugoslave.

Punctele au fost realizate de : 
Oancea (5), Arghir (.3), Furcoi (3), 
Popa, Ibadula, Ilie — România, 
Torii (4), Milosevici (2), Vrbanc 
(2), I’arezanovici — Iugoslavia. Ar
bitrii Kay Huseby și Knut Nilsson 
— ambii Norvegia — au condus 
bine un meci frumos și dinamic

meciului cu Iugoslavia. Dar lucru
rile ■ nu s-au petrecut așa. In min. 
18, sportivele sovietice au egalat (. 
(4—4) și s-au menținut în continu
are în „plasa" adversarelor grație 
unei apărări extrem de atente și 
decise. La încheierea primei repri-

dominîndu-și 
toate aspectele, 

condus 
primul și pînă în ultimul mi- 
uneori la diferențe conforta- 

(7—2, 8—3), succesul lor nefi- 
amenințat niciun moment de Programul de azi: ORA 17:

Iugoslavia — România-tine
ret: ORA 18,10: R. D. Ger
mană — U.R.S.S. ; ORA 
19,20 : România — Ungaria 
(în jurul orei 20, televiziunea 
va transmite în direct repriza 
a Il-a).

U.R.S.S. — UNGARIA
13—10 (6—6)

ze, tabela de 
tate echitabilă

In partea a 
am-ul condus

marcaj 
(6—6). 
doua a 
de Igor

indica egali-

meciului, te- 
Turcin a de-

După cum începuse meciul 
min. 6 era 3—0 în favoarea echipei 
maghiare) se părea că handbaliste
le sovietice vor repeta maniera 
slabă de joc din prima repriză a

(în Hristache NAUM 
Horia ALEXANDRESCU

(Continuare tn pag a 4-a)

ECHIPELE DE GIMNASTICĂ ALE ROMÂNIEI
VOR EFECTUA UN TURNEU ÎN STATELE UNITE ALE AMERICII

Ca răspuns la turneul întreprins 
anul trecut în țara noastră, Fe
derația de specialitate din Statele 
Unite a invitat echipele reprezen
tative de. gimnastică ale României 
să efectueze un turneu în S.U.A., 
în primul trimestru al anului 1973. 
După consultări reciproce, s-a sta-

bilit că echipele României se vor 
afla în Statele Unite în perioada 
21 februarie — 4 martie 1973, 
avînd în program o dublă întîlni- 
re cu reprezentativele S.U.A., pre
cum și mai multe demonstrații în 
diferite orașe ale Americii.

RUGBYȘTII NOȘTRI
IN FATA UNEI

DIFICILE ÎNTRECERI
Opinii ale unor specialiști despre perspectivele

apropiatului meci ROMÂNIA

Doar trei zile ne mai despart de 
meciul de rugby România—Franța, 
programat la Constanța în cadrul 
unei noi ediții a Campionatului eu
ropean. în taberele ambelor loturi, 
pregătiri febrile și retușuri de ultim 
moment. Pentru rugbyul românesc 
partida de duminică echivalează, 
într-un sens, cu o relansare a va
lorii continentale dovedită nu 
mulți ani în urmă. în 
tru cel francez meciu 
semne o reconfirmare
unei școli cu o veche și recunoscută 
tradiție.

Acum, în preajma întilnirii rug- 
bystice de la Constanța, am socotit 
util să cunoaștem și opiniile unor 
foști reputați sportivi care cîndva 
au jucat împotriva XV-lui Franței, 
sau ale unor antrenori care au pre
gătit titulari pentru meciurile cu 
reprezentanții acestei țări.

cu 
imp ce pen- 
vrea să în- 
a vitalității

FRANȚA

Trei dinthe rugbyștij ro
mâni care vor evolua in 
apropiatul meci cu 
Franța: Șei bun, „înăl
țat- la balon, dar in 
apropierea lui Dinu (în 
profil) și Baciu, cu spa
tele Fată din meciul 
de anul trecut de la 

Beziers...
Primul consultat a 

POPA, fost component 
României și care a avut 
joace

fost NEI.U 
al echipei 
prilejul sâ 

în fața rugbyștilor francezi 
la Berlin în 1936, Ia Paris în 1937 
și la București în 1938 :

„Cu toate că n-am mai trăit de mult 
în teren euforia jocului de rugby, 
totuși am rămas un credincios al 
stadioanelor. Cunosc bine valoarea 
actuală a rugbyștilor români și de
sigur și pe aceea a francezilor, ur- 
mărindu-i și pe unii și pe ceilalți

în întîlnirile internaționale, în acti
vitatea lor la cluburile respective. 
Ce aș putea spune despre partida 
de la 26 noiembrie ? Mai întîi că ea 
va fi o întrecere -grea, aprigă pînă 
la epuizare, cum a fost și Ia Beziers, 
anul trecut și în toate întîkpirile 
precedente. Personal, nu-i văd pe 
oaspeți învingători dinainte. Am

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag a 4-a)

COMPETIȚIILE SPORTIVE SA SE DESFĂȘOARE

marginea întreruperii medului de volei

Marți după amiază. Comi
sia de disciplină a .-. R Vo
lei a discutat un caz ieșit 
din comun, petrecu: cu~ - 
nică la Cluj : întreruperea 
meciului masculin .1’’ 
Cluj—Progresul Bucureș:!.

In prezența celor cri a r- 
bitri. brașovenii V. Arhire 
și L. Păltinișan, a deieg-h- 
lor celor două cluburi <M. 
Fărcaș, membru în co-.d - 
cerea secției de vele: ,.U* 
Cluj, conducătorul e." .-. 
masculine, I. Binda. ti.. '3- 
nul formației gazdă și llo- 
rațiu Nicolau. antrenorul 
Progresului), au fost dezbă
tute faptele care au dus la 
această situație singulară.

C. Be JO 
a reies

c

la aceasîâ 
elementele 
r.:e i ra-

2r

* arbitraj.
!p CU peș-
, nu a fost

s orct
— după

peri eccn-

i cave

bitraj la începută] re!_- 
al patrulea set.

Se pare că un rol !*-e 
nat în crearea ace~:e; 
tuații ieșite din comun 1-

Cluj — Progresul București
avut precedentele întîlniri 
dintre cele două echipe.

Primul incident dintre 
„U“ și arbitru] V. Arhire a 
avut loc la scorul de 4—2 
pentru clujeni, apoi în fi
nalul primului set, cîștigat 
□e bucureșteni după ce ta
bela de marcaj indica 13—13, 
ceea ce a adus un cartonaș 
î.luen jucătorului Ghic, un 

irtonaș roșu lui Bînda, și 
-a făcut pe antrenorul 

Ee-.geanu să-l apostrofeze 
fa două rtnduri pe arbitrul 

a’.. Următoarele
. i seturi (15—9. și 15—13 
pxntru „U") decurg mai li- 

■. pentru ca meciul să
- ' -: - e ia începutul se- 

- patrulea cind căpi-

tanul echipei gazdă, I. 
Bînda și mai ales antreno
rul Bengeanu i-au reproșat 
arbitrului V. Arhire că 
„fură". In același timp, 
conducătorul jocului a fost 
amenințat de M. Fărcaș, de
legat al clubului clujean. 
Toate la un loc l-au făcut 
pe V. Arhire să refuze con
tinuarea conducerii meciu
lui. De altfel, în vestiar, 
avea să declare următoare
le corespondentului nostru 
I M. Pocol : „In astfel de 
condiții, cu vociferări și a- 
menințări, nu sint de acord 
«ă conduc partida". »

Din discuții a reieșit că 
M. Fărcaș a avut o atitu
dine necuviincioasă față de 
arbitru, că prof. C. Bengea
nu este o fire impulsivă (de 
altfel a mai fost suspendat 
de F.R.V., în 1971, pe o 
etapă) că I. Bînda l-a apos
trofat și el pe conducătorul 
jocului, (dar nu și căpitanul 
echipei Progresul, după 
cum s-a scris în ziarul nos
tru de luni, în urma unei 
greșite recepționări telefo
nice), că în "sala de la Cluj

nu a existat director de 
concurs, după cum cere re
gulamentul campionatului 
de volei. în același ■•timp, 
trebuie să subliniem că, in
tr-adevăr, arbitrul poate 
opri desfășurarea unui joc 
dacă _ atmosfera devine im
posibilă, dar asta numai 
după ce trebuiau epuizate 
mijloacele regulamentare 

. care să-i liniștească pe re
calcitranți, adică — în ca
zul de față — scoaterea a- 
cestora din sală, ceea ce ar
bitrul V. Arhire nu a cerut. 
Să adăugăm, în sfîrșit, că 
nici un spectator nu a dat 
dovadă de atitudine ireve
rențioasă față de conducă
torul jocului.

Deocamdată nu s-a luat 
nici o hotărîre privind me
ciul „U“ Cluj—Progresul 
deci sîntem convinși eă 
F. R. Volei va ști să sanc
ționeze exemplar pe aceia 
care conturbă spiritul co
rect; civilizat de desfășura
re a manifestațiilor sportive.

Mircea TU DORAN
z

indeplir.it
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AUTOMOBILISM A VIII-a EDIȚIE A RALIULUI BALCANIC ATLETISM Carol Corbu: „BUNII SĂRITORI DE TRIPLU TIR

UN SUCCES PE MAI MULTE PLANURI I SE POT GINDI LA 18 METRI... „CUPA ARADULUI44

Ediția a VIII-a a Raliului Bales-:: 
s-a încheiat cu un succes deplin. D:r. 
punct de vedere organizatoric, Au:;- 
mobil Club Român a reușit să asi
gure arbitrajul de o manieră rerr.î-- 
cabilă, acoperind cu 38 de c:s:ur: 
fixe de control orar, un traseu de a- 
proape 2000 km. Foarte bir.e a 
tionat arbitrajul și la probele srs::- 
ale. Acestea, deși numeroase (13 is 
număr), nu au produs* pi lui beții ta 
desfășurarea de ansamt.j a -s . 
ci, dimpotrivă, l-an aș c_-=*. ș-rces. 
datorită plusului de telmtaM* 
l-au conferit Asemenea spre: 
avut toți reprezentanții țări 
căror eeh:pe;e r-»- «tisn_u: 
tatea.

Dar. organizatorii s-au te 
țiat și priutr-un fapt cu tec— 
informarea peomotâ. «Ea t-j 
a presei și a tuturor cdor M 
asupra lituat ei es=:*e ti cz-tf. a 
un moment dai. U~_ <5 soccent: 
trai, organiza: La bcce.„ .O»— 
primea Ir.fr—Jțti și —r. n» de pe 
traseu, după care se te-n—» 
letifie ea erau C-tm». pr-rtr

rou 
to 1

3 E 0

iri

<je

Soeees^ pr 
hii a fost ts^z 

sx SO&- 
iiiAk emrjni
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L-am întifnit pe Carol Corbu la 
băile Felix în ziua campionatelor 
națior-'e «ie cros, înconjurat de o 
ceată ae prichindei, intr-o postură 
de Gulliver în țara piticilor. Piticii 
îi cereau autografe, iar uriașul se 
s ;~ur.ea cu un zimbet bonom ritu
alulu* celebrității. Zimbetul i-a dis
părut — însă — în clipa în care 
:-axs pus pr.ma întrebare.

— Ce v-a 3dus sezonul 1972?
Ce-ati așteptat de la el și ce 
ați realizat ? ,

— N j m.-a adus mare lucru. Pa
tra ani am avut în minte un sin
gur eojc.rs. Nu e nevoie sa spur, 
care. Am muncit, ca un rob. k de 
n. Pe stradă dnd mergeam îmi 
potriveam pașii ca pentru elan. 
Adormeam cu g-'ndul la tripl-salt 
p vi țreaezm cu gindul la trtp'.u- 
sait Tcatl lumea știe ce a annat 
Teac* 1 j-MM a spus, după Mun-

mair*_ Xtmesi sa șrie. riaă. cum 
șs-a .petrecut* Oorbu u rimele săp- 
tămhri drsamma ccbc—-s—l -t pe ca
ne I-a asaepcax petru an_

— De ce aa știe?
— Poate pentru că nu era 

atunci, să srie. Poete pentru eă s5e£ 
ec nu credeam, atunci, că visele oe 
petru ar. »e pot nărui !ntr-c ctpă

----- Lamea ar trebui să știe, 
tetei, aram Cine vg raaeațw 
■e aeate bănui că veți teens 

să râ«iti «raze gratuite...
— Torul a început ir.tr-o n tte'e-

ricită, la începutul lui august. Ter
minasem un antrenament de halte
re. cînd cineva mi-a spus că Viktor 
Saneev a sărit într-un concurs 
preolimpic la MOnchen 17.25 m 
Nu-mi ver.ea să cred. îl învinsesem 
categoric pe Saneev cu o lună în 
urmă la Milano, unde se chinuia 
să sară 16,50 m. Mai fac o serie 
de semlfteriunl eu 160 kg. La ulti
ma, o înțepătură în coloana verte
brală mă face să strig de durere 
Trei zile am stat în pat înțepenit, 
r.u pu:eam să mă întorc pe-o par
te. Verdictul: deplasare a discuri
lor vertebrale în regiunea lombară. 
Nu voiam să cred că totul e pier
dut. că peste 1000 de zile de tru
dă s-au dus pe apa sîmbetei. Ați 
văzut concursul olimpic— D ipă 
petru sărituri — din care încheia
sem două — mă aflam pe locul pa
tru eu 16.<5 m. La a cincea încer
care, 4up& doi pași, freamătul tri- 

fient să-mi dau seama 
<ă sir. tura este foarte bună Cînd 
am c-s Insă brațul drept în urmă 
peatru ultimul pas. am simțit un 
fier resu In «pate. La a șasea să
ritură am renuatat. abia puteam 
să stau in pxâoare.

— Ce-a fost, a fost. Cvm vă

— Mecx_ spun că nu am pățit 
uintic care s* '-ase urme. Mă mai 
ooare purin. ’ntr-un punct dar o 
sâ-m* treacă Abia as’eo: să mă în
torc la Bucuref. să încep antreaa- 
mccrteia.

— Ce gîndurî aveți ?
— Gîndurî, am multe. Proiecte 

— mai puține șl mai grele. Vreau 
să sar în sală. în iama aceasta, 
mai mult decît am reușit pînă a- 
cum afară. Iar în sezonul în aer 
liber sper într-un rezultat în preaj
ma actualului record mondial.

— Și pentru mai tîrziu ?
— Am 26 de ani. în 1976, la 

Montreal voi avea 30. cu unul mai 
puțin decît polonezul Jozef Schmidt 
la Tokio. în 1964, cînd a cîștigal 
al doilea titlu olimpic. După 
Munchen. cineva mi-a spus : „Dacă 
intri în finală la Montreal o să fie 
bine". Sper să fac mai mult decît 
atît.

— Cum vi se pare recordul 
mondial actual ? Este el aproa
pe de limita posibilităților ce
lor mai buni reprezentanți ai 
generației actuale de săritori ?

— Nu cred. Un săritor de triplu 
se poate gir.di la 18 metri. Cifra 
nu este o sperietoare. Matematic se 
pot face trei pași consecutivi de 6 
metri. Practic această proporția nu 
va putea fi atinsă, dar una de ge
nul -• 6.30 m — 5.70 m — 6,00 m 
este posibilă.

— Vă
care se 
frâ?

Zimbește.
l-am găsi: înconjurat de micuții vî- 
nători ce autografe.

— De ce nu ♦ Sînt. doar, profesor 
de matematică...

ULTIMA MARE
COMPETIȚIE A ANULUI

La Arad, în acest vechi centru al 
tirului nostru, va avea loc — sîm- * 
bătă și duminieă — ulima mare 
competiție de tir în aer liber, tra
diționala întrecere dotată cu „Cupa 
Aradului". Trăgătorii din orașul de 
pe Mureș — care și anul acesta au 
avut o frumoasă comportare la 
campionatele naționale, cîștigînd un 
titlu pe echipe la pistol sport se
nioare și un loc II, la aceiași pro
bă, prin Silvia Bujdei — vor primi 
ca oaspeți numeroși țiritași de va
loare din București, Brașov, Foc
șani, Iași, Cluj și Timișoara.

Pe poligonul „Pădurice" vor avea 
loc probele de pușcă, standard 60 
focuri culcat și 3 X 20, iar pe stan
dul de pistol, de la poligonul U.T.A.. 
se vor disputa întrecerile de pistol 
sport și aer comprimat.

întrecerile sînt organizate de 
către C.J.E.F.S. Arad, comisia jude
țeană și conducerile secțiilor de tir 
C.F.B. și U.T.A.

numărați printre cei 
pot gindi la această ci-

așa cum zimbea cînd

VI. M.

ESTE ANTRENORUL PROMOTORUL NR. 1 AL ATLETISMULUI NOSTRU?
(Urmare din pag I)

■ Dlviztaea-tf 
duminică. pctn 
• turului aut

RNAU COMOJISULJI

• Dupi saae etape uAe M*** A 
în fruntea rnwurrrTrr a> afli Or
nat (I E FSJ. aste a Mi *e Mmaa 
urmat de: 1 Dermac 
130 p, 3 Sura 
Czmor fUoie. T.-kmui 
Barna (Poltt. da* MB x * Sita 
(Farul) 101 p. 3—•_ Gh. *mub 9-

î?-îUUN D€ ÎWDCMÎMA1F
slab al participării 

campionatele 
cont eă „produeția' 
școlare cu profil

I VOLEI STEAUA — LOCUL HI L\ „CUPA RADTOTEHMK~

elevilor 
republicane, 

<^lor " 
sportiv (ju- 
mai bogată 
țară), a în- 
166 de ju-

La Riga s-a tfugufJC races ■ 
competiție de rate ■■acafi* le 
care, alături de tnt «flfipt 
t i ce, a partieiput M Boessm» fcuuu- 
reșteană Steaua ri- — 
pe penultim - . :
pierdut primat aste tapnc ia 
compania echipe. Scârna A m - 
bilist Lerăugrad tfteaM •» teat

U 3a eacagu

IN FATA FILE ULII

• Partida tur Aaese e*i* 
cu li ne Ț.S.K.A. MoBouau * Dteaaoe 
București din ~ -s—-
pionilor europeaî* *• * «■*■* 
de cuplul bulgar Si 
Dimitar Ghigev. De :* -
Ghigov a fost, ?:nă j. t-
cestui an, antreoartil .-eter—mu. t - 
vei Bulgariei.

• întâlnirea «fin JCapa apte* 
dintre Penicilina Iapă pt MobhS 
mifratz, ce va avea te La 
brie la Iași, va G arz ~ i i :t se i 
brigadă din Bulgaria: tetea te* 
șanov și Gheorghi Nikî.n

e In ultima perioedt tte aefitek 
români au cor.: .-
drul „Cupei campion.. _zc r—■ re**'- - 
Astfel, Mircea Albat * ' .
meciului dintre Hapoei BateteMP 
și Spada Academica ZMdk te Bm. 
Costoiu și Gh. Ioneera ».

beau ue a oeciarac T.
Tirsase ereere ei ettateOe eu care

es Kaaeta. traci te **-

J—g ez Steam ș» text 3 — 
Wmmu S—a sa Saur=' . tacrf * 
«UMă lumeSMO Bta T*te..

fcnaa» li -ugSnine >-e ter.Kri- 
MC adM «amtete* — -Ote 
Stehaultex*.

cari., peste 67, doborind recordul 
mondial, și alta este s*-i critici pe 
eei ai căr:r elevi râmin cu mult în 
urma planificării. Ce pot spune eei 
iî de profesări plătiți pentru atle
tism in Brașov (teritoriu cu tradiție 
in atletismul nostru) despre bilanțul 
foarte 
Ier la 
ținind 
unități
dețul Brașov are cea 
rețea de acest gen din 
semnat participarea a 
niori. din care 103 n-au îndeplinit 
baremul de participare și doar 16 
s-an clasat in primele 
Dar eei 3 antrenori 
București, care au 
cest an « atleți (!) 
seniorilor, din care 
nit B'gnn de 
ouai a-a cunoscut 
■ului de premiere ? 
ti“ — ar exclama
er:.-.ă = 1_: A'.ecsandri în fața unei
asemenea „eficiente*. Dar dacă vor- 

t .-lerea antrenor.;?r să
-T- s anomaliile existente

■- ursele locuri privind normarea 
a-:Asa cum exempli- 

f — e-azr-.ea-.t;’ Ion Ghîță la sus- 
asazt ta cxw'â’.x-e. dacă un antre- 

• <4 s-bă o grană de 
3)—3’ ■' rr^nleri, fondișîi. să-
tteeC arvaataaO > și unu! — doi 
se -car pentru Ioturile repre-
aeatafive. prcădttraa temeinică, di- 

z’L —‘ne ua dezderat iar 
o* a are la vedere, in primul 
—ime i -.u calitatea. Cum 
ma a -nc. eu specializarea
»rr—wre-'--e ne «ro*e •

10 locuri ? 
ai „Progresului" 
prezentat în a- 
la campionatele 
3 n-au indepli- 

participare și nici 
onoarea podiu- 

„Trai ninea- 
i o cunoscută

«abilitatea acestora față de materia
lul uman pe care sînt chemați să-1 
desăvîrșească. Pe planul performan
ței, dar și ai pregătirii pentru via
ță. Cum mai poate fi acceptată a- 
cum — cind performanța umană 
atinge, in general, limite ce păreau 
imposibile nu cu mult în urmă — 
Incultura profesională a unor teh- 
niceni care-și reduc documentarea 
personală — așa cum s-a arătat și 
la Snagov — doar la ceea ce rețin 
in asemenea consfătuiri anuale, sau 
faptul că unii dintre antrenorii lo
tului de juniori nu au citit nici mă
car buletinul anual al F.R.A. ? De 
ce să ne mai mirăm atunci că se 
mai lucrează empiric, după ureche, 
cu metode deprinse cu mulți ani 
inainte, sau că unii antrenori se as
cund in spatele sportivului, vege- 
tînd ? Ce diagramă a rezultatelor 
pot obține tinerii atleți dacă unii 
dintre antrenori (Ion Dumitrașcu
— Cîmpulung Muscel, St. Popescu
— Craiova) îi pregătesc pe anumite

prin... corespondență ? 
educația pe care i-o face 
clujean St. Gaja antreno- 
Moisascu, dacă atletul pu-

perioade 
Care este 
juniorului 
rul său I. 
ne condiții ca să vină la lotul re
prezentativ, apreciază singur cine 
să fie titular și pleacă de la pregă
tirea lotului fără să anunțe pe ni
meni ?

Și asemenea aspecte nu pot fi 
remediate prin stilul de muncă or
donat al federației, prin planurile 
și îndrumările acesteia și nici prin 
cele peste 400 de zile de control 
efectuat de activul respectivului for 
în unitățile atletismului 
derația de resort trebuie 
răspundere — așa cum 
consfătuire și antrenorii 
zilu și Constantinescu-Nehoi — pe 
acei tehnicieni care ani la rînd 
nu-și justifică investirea.

Antrenorul-educator, avînd la dis
poziție mijloacele necesare, trebuie 
să devină promotorul nr. 1 al atle
tismului românesc.

NECESITATEA UNEI
FACTORILOR LOCALI

(Urmare din pag. I)
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foarte adesea acționîhd doar ca un 
organism pur tehnic, considerînd că 
lucrurile se rezolvă prin simpla acor- 
dsre a asistenței de specialitate, si 
aceasta la solicitarea altor organe 
cu atribuții în domeniul sportului. Nu 
este vorba de o necunoaștere a sar- 
c inilor — de altfel ele sînt bine pre- 
cizate prin Legea nr. 29 — ci mai de- 
graba de îndeplinirea lor sub cota 
cerințelor, uneori cu insuficientă în
țelegere și responsabilitate".

Aprecierile vtzeazâ, în bună măsu
ră, nu numai CJ.E.F.S. ci și toate 
celelalte organe județene cu atribu
te. respectiv Consiliul județean al 
siadtetetor. Comitetul județean 
V.T.C„ Inspectoretul școlar, Consiliul 
jjdețean a! organizației pionierilor, 
: rer—v ș; Consiliul popular.

Este necesar, inainte de toate, ca 
f.t a-e .-tre ateste organisme să-și 
tnoeci. neas ră propriile atribuții, do- 
vedtrd mai multă 
dcrectă. stai multă 
a—'ă preocupare pentru ca sarcinile 
ce ie revin *4 fie realizate rit 
beze. rit mai «f.cient. Aceasta 
ev ș d. dimporinvă, cere ca

resi

responsabilitate 
inițiativă. mai

mai 
nu 

unul

nostru. Fe
să tragă la 
cereau în 
Alex. Ma-

CICLOCROSUL OLIMPIA
Ultima alergare pe teren variat, 

organizată în București, înaintea 
finalei campionatului național de 
ciclocros s-a desfășurat pe traseul 
din Balta Albă.

Clubul sportiv Olimpia, organiza
torul întrecerilor, s-a achitat și da 
data aceasta, cu brio, de sarcina 
asumată. Din cauza ploii însă, or
ganizatorii s-au văzut obligați să 
reducă din kilometrajul traseelor, 
la toate categoriile de sportivi. în 
plus, pista de concurs, devenind lu
necoasă, a provocat concurenților 
neajunsuri. Iată rezultatele :

Categoria turism — 3 km : 1. M. 
Ștefan (Șc. sp. 3) 14:59, 2. A. Găr- 
descu (Olimpia) 14:59, 3. M. Mahu- 
lea (Șc. sp. 1) 16:26 ; semicurse — 
3 km: 1. M. Ciufu (Steaua) 
2. A. Cotora (Olimpia) 14:34, 
Nicola (Șc. sp. 3) 15:08 ; jun.
6 km : 1. T. Ciumeti (Șc. sp. 3)
2. I. Totora (Șc. sp. 2) 21:14. 
Simion (Șc. sp. 2) 21:41 ; jun. 1 — 
9 km : 1. M. Romoșeanu (Dinamo) 
36:40, 2. N. Voicu (Șc. sp. 3) 37:30,
3. I. Lăzărescu (Șc. sp. 3) 37:57 ; 
seniori — 9 km : 1. P- Drăgan (Vo
ința) 35:38, 2. V. Selejean (Dinamo) 
35:45, 3. C. Popescu (Voința) 36:58. 
Clasament pe echipe : 1. Șc. sp. 3 
18 p, 2. Olimpia 15 p, 3. Dinamo
7

14:12,
3. E.
II —
20:40,
3. Șt.

P-

Ion STOICA — maestru al 
sportului

ANGAJARI MAI FERME A TUTUROR
CU ATRIBUȚII ÎN MIȘCAREA SPORTIVĂ

la sate. Lipsește, încă — la țoate a- 
ceste nivele — spiritul de inițiativă ; 
se așteaptă prea des... dispoziții ; <e 
manifestă insuficientă preocupare 
pentru completarea calendarului com- 
petițional central cu o mare varie
tate de întreceri sportive de masă, 
inițiate pe plan local, care să cuprin
dă nu ocazional, ci în mod conti
nuu un număr cît mai mare de ti
neri, de cetățeni de toate vîrstele.

Chiar atunci cind aceste inițiative 
au existat, factorii răspunzători :
C.J.E.F.S., Consiliul județean al sin
dicatelor, Comitetul județean al
U.T.C., organizația pionierilor etc., 
nu ău sprijinit- asociațiile sportive în 
extinderea lor. Iată de ce, pe bună 
dreptate, s-a apreciat că pentru ridi
carea activității sportive la nivelul 
cerințelor actuale, este necesar ca în 
primul rînd șă se îmbunătățească 
munca tuturor factorilor cu 
în acest 
— prin 
de a-și 
țialâ Ia 
fizice și 
rilor cu . 
performanță.

t
dintre principalele mijloace de rezol
vare a dezideratului amintit să fie 
colaborarea concretă, la toate nive
lele. Aceeași importantă problemă a 
făcut obiectul intervențiilor și altor 
voi«bitori, printre care tovarășii Ște
fan Korodi, secretar al Comitetului 
județean al P.C.R., Zoltan Drumec, 
secretar al Comitetului județean al 
P.C.R., Ioan Kos, primarul orașului 
Sf. Gheorghe, Emeric Fiisțds, șef 
de secție la Comitetul județean de 
partid și Săndor Dali, redactor șef 
al ziarului „Megyei Tiikor". Toți acești 
vorbitori au arătat cîteva stări 
lucruri negative care explică, 
bună măsură, multe din deficiențele 
constatate. S-a apreciat, astfel, că în 
ciuda indicațiilor repetate, colabora
rea între toți factorii cu atribuții în 
domeniul educației fizice și sportului 
se realizează numai la nivelul jude
țean și că, la asemenea nivel chiar, 
colaborarea îmbracă, uneori, aspecte 
de formalism, ea fiind dominată de 
preocupări pentru întocmirea diferi
telor planuri, pentru organizarea 
unor controale etc., și mai puțin pen
tru activitatea practică la nivel de 
asociații, in întreprinderi, în școli,

de 
în

atribuții 
ei avînd 
obligația 
substffn- 
educatiei

domeniu, fiecare din
Leg^a sportului — 
aduce o contribuție 
răspîndirea largă a 
sportului, la afirmarea tine- 
aptitudini pentru sportul de

EXISTA MULTIPLE POSIBILITĂȚI LOCALE,

r

| CUPA „TEZAUR PRAHOYeâV

MTLME CU DOI

Este vorba despre o ;e' ■ t te 
orientare turistică otDtetel* * 

I către Consiliul județeea al 
| telor Prahova, desășont* la per

lele Caraimanului. Aflată la cea * 
Ia doua ediție a sa. «.umpetifi • 

atras un număr remarca::', ce ța_*- 
ticipanți : 120 — majoritatea copfi 

Iși începători. Iată la
începători (m) — echipa;:! Seria 

ITopolgean, Șerban Ioneseu. C.: - 
Alexandru, Silvia Duțu f>. Ctp — 
Sorin Nan, Laurențiu Gimperca - 1 Virginia Băjenaru, Iuliana Fabiaa
Gabriela Gheorghe (f). Cupa --e- 
zaur Prahovean" a fost tnmînati 

(delegatului Consiliului mnnlrîpal 
Ploiești al sindicatelor — pe-*-. 
bunele rezultate obținute de către 
participanții ploieșteni.

I M. SABAREANT

Mtacr» 4r saraPartie praers eăevfl
handbalul, volei ui, baschetul.

ța: a tea teă ia Mategă sala 
de edaeacăe ftaără Hpa*~>'«ri, 1 jtm-

puse âc tară, sala

I
I
I
I
I

e La Timișoara, a treia ediție 
a Raliului Banatului. Pe locul 1 
la cele trei clase : N. Geu — Gh. 
Scărișoreanu din Reșița (clasa — 
pînă la 1000 cmc), M. Pappert 
— I. Petru din Reșița (clasa pînă 
la 1100 cmc), N. Vasilache — C. 
Bercea din Tlmișoarâ (clasa pes
te 1 300 cmc).

Cornel ȚIȚ, coresp.

țu* • sev» se sz ceri—
Mimauai* Tt»c— Ae pre-
gi- ’-e ac scrtrc-vricr se pnctaci 
atxif wz ~ jnrta A îssz • reaata- 
se pdeoră «ar maz A_as srilă

Dfe GHI- L c.i esp. .-airisM

• La BKNDl ter-« ateasferă 
tebltm—te a te teagM- 
raraa nei base «ertiu aparti- 
■ate Ueralaă *a teaWter La 
xseojaree acest ri a — ee eu- 
wcie terenuri de handbal, voie: 
r baschet, bitimlnizate. vestiare 
— F-au «dus efectiv contribuția, 
riierti și cadrele didactice ale

loan PACȘ. eoresp.

îUCUtA E-xTS.08 LK2ULUI INDUSTRIAL DIN REȘIȚA
tatea să învețe și să practice, aici.

Nu poate fi expusă în cuvinte 
sr.tuntirea elevilor — pe unii din
ii* ei îi vedeți în fotografia reali
zată de Francisc Csonka — la înau- 
g.rarea sălii lor de sport.

Dorn D. GLAVAN, coresp, 
județean

LA »ALAD. FfSTI 158 DE 
JUMOC S CO» NVATA

Ta kw Au Wr*jbC — wbe:

Dotesra și Gteaegte Uvcame. Fw- 
iaiarbq Bărcteaaa Iteraara ș a . — 

a te a 3aaC
hetărirva de a -k*c «^-* arev- 
spor* ts era* A«n5r •-«■ * ’' -teae 
la pradstamsauă a Faftr-cv
de rulmrati -BEriaA. M Lmeu- 
Roșca Codrean.*. Lceu. tetzx 4: 
_A_ V'-aăztă* » sr. X ocri--
pe de junior: la car* accrvart pesre 
120 ce ejevti Arcan* «cr.pe az ea 
antre.von foști tata aerina - ngxrsti 
birlădem : I Oartrâ Gb. Ne-
delcu. Eagea Caj*. Maria Batea — 
care, după e* au !bru: • r^=rt«sâ 
selecție, au începot pregă'.rAe Ast
fel. începind «fia pr -năvara IS73. ia 
oraș se va organiza za oa~p tea: 
municipal de janasr. la rz_—.1 că
ruia se vor al *—a tete cei* patru 
echipe amintite.

N-au fost tdtati aăef eopBL Fen- 
tru ei s-a înființat pe Saci Casa 
pionierilor un centra lugDjttje con
dus de profesor-- ce geecratie Ser
giu Arfire — fost ragbvst și arbi
tru — centru la care activeauă per
manent circa 30 de copii. Prin grija 
C.J.E.F.S. Vaslui, a inspectoratului 
școlar județean și a CMJLF.S. Bir- 
lad, centrale respective ar fost do
tate cu echipament și material 
sportiv necesar desfășurării «mei 
bune activități.

Eliade SOLOMON. : tSO.

• Cros In nocturn» la Tîrgu 
Secuiesc, organiza: de către Con
siliul orășenesc pentru educație 
fizică și sport în cinstea celei 
de a XXV-a aniversări a Repu
blicii. Au participai peste 150(1 
de tineri muncitori și elevi din 
□raș, manifestat a bucurindu-se 
de un mare interes în rîndul 
spectatorilor.

Gh. BRIOTA coresp.

----------------------------------------------------- !

SĂRBĂTORIREA UNUI BOXER

I£
La d -•••err-i’. aeA-â de bcx
irgBZ-xaiâ -> Galalk. evcaL nu 
ie SKtelt» la o »an_fe*:are ecx>;:>»

I
I
I
I
I 
I 

.i.e a boxerului Vasile Bute care, I 
-.mp de un deceniu, a apărat cu 
cinste și abnegație culorile clubului | 
gălățean Constructorul. Cu acest I

. sărbătoritului — maistru in- 
ș-.a’.aîor la I.C.G. — i-a fost înmî- I 
na’.a o frumoasă cupă. «

T. SIRIOPOL, coresp. județean

DE ZIUA LICEULUI „FRAȚII 
BUZEȘTI",..

...din Craiova — organizată cu 
prilejul împlinirii a 90 de ani de 
existență — au avut loc o serie de I 
acțiuni artistice și cultural-sportive. 
Cupa omagială „A 90-a aniversare", 
(volei), la care s-au prezentat patru I 
echipe de băieți din divizia naționa
lă a juniorilor și școlarilor, a fost I 
cucerită de formația Liceului eu I 
program «le educație fizică «lin Rtn. 
Vîlcea. Este de menționat că Liceul I 
„Frații Buzești" s-a dovedit în ulti- I 
mii ani o adevărată pepinieră de . 
sportivi. Aici învățătura se împle- I 
tește armonios cu sportul, meritul • 
revenind în mare măsura directoru- . 
lui liceului tov. Silviu Morarii. ,

Ștefan GURGUI, coresp

DAR ELE NU SÎNT

Hotar* localitate a județului Cc- 
vasna oferă nenumărate posibilități 
de c-ariicare a exercițiilor fizice. 
Ex^tâ in multe localități ți așezări 
rurale parcuri, păduri. lacuri unde 

f _,-..-atâ o intensă, atrac- 
u:.ă actls-itate sportivi de 

Așa cum arăta tovarășul se- 
CTQjar COstantia Stanca, aceste cor.- 
-. țij naturale ar putea fi folosite cu 
— ș mul: succes pentru practicarea 

. i otului, turismului, a jocu- 
rîtar ’«itatractive etc„ ceea ce nu se 
toca. Insă, in măsură corespunză
toare. Pe de altă parte, sporturi tra- 

l “o e — oină, trinta, oglăria și 
chiar schiul — sînt lăsate uitării, ne- 
maivorbind de faptul că de foarte 
mult timp în județul Covasna nu 
s-au mai organizat duminici cultu
ral-sportive, foarte mult apreciate — 
atunci cînd au avut loc — de tineri 
si de oameni mai vîrstnici ai locali
tăților. Și în nici un caz nu poate îi 
vorba de lipsa unor condiții pentru 
inițierea unor asemenea activități.

Dezbătlnd aceeași problemă, a in
suficientei valorificări a condițiilor și 
posibilităților existente, mal mulți 
vorbitori au adus în discuție exem
ple concrete de terenuri și stadioane 
neîngrijite, de săli de sport nerațio
nal folosite, de echipament și mate
riale lăsate să se degradeze. Este 
limpede că o asemenea lipsă , de preo
cupare, o astfel de neglijență, au 
contribuit la slabele rezultate semna
late la multe din asociațiile sportive, 
la caracterul sporadic al activității 
sportive de masă și — implicit — la 
nivelul încă mediocru al performan
țelor realizate de sportivii și echipele 
reprezentînd județul Covasna.

în încheierea analizei a luat cu- 
vîntul tovarășul Ferdinand Nagy, 
prim-secretar al Comitetului județean 
Covasna al P.C.R. în intervenția sa, 
primul secretar a adus critici mo
dului cum sînt îndeplinite sarcinile 
majore ce stau în fața mișcării spor
tive județene. în acest context vor
bitorul a subliniat că factorii respon
sabili nu au dovedit o cunoaștere 
concretă a succeselor și rămînerilor 
în urmă existente în mișcarea spor
tivă județeană. „Trebuie întotdeauna 
să știm exact ce am realizat și ce 
mai avem de făcut, pentru a putea 
lua din timp măsuri eficiente" — a 
spus vorbitorul.

Referindu-se Ia rolul educației fi
zice și sportului, primul secretar a 
menționat i „Și în acest domeniu tre
buie să se vadă cum este dusă la în
deplinire politica partidului, politică 
ce face parte integrantă din progra
mul de formare a omului nou. Biroul 
Comitetului județean’ întjegrina

PE DEPLIN FOLOSITE

această analiză pentru a vedea nive
lul pe care l-a atins educația fizică 
destinată salariaților, tinerilor și ti
nerelor, oamenilor muncii în general 
din judțțul Covasna. Numai dacă 
sportul de masă se va extinde pe o 
arie cit mai mare, vom putea spune 
că ne-am făcut datoria și, în același 
timp, am contribuit la îmbogățirea 
performanței cu elementele cele mai 
valoroase".

Vorbitorul s-a referit, apoi, la fap
tul că există serioase lacune în ac
tivitatea sportivă de masă, că în 
multe asociații munca lasă de dorit și 
că, în același timp, se constată super
ficialitate în procesul de instruire. 
Tovarășul Ferdinand Nagy a spus în 
continuare : „Măsurile stabilite vor 
ajuta, fără îndoială, la eliminarea 
acestor stări de lucruri negative. 
Este neeesar, însă, ca organele cu 
atribuții să muncească cu mai multă 
răspundere și pasiune pentru înde
plinirea tuturor sarcinilor",

O mare parte a cuvîntului său, pri
mul secretar a dedicat-o, de aseme
nea, măsurilor ce trebuie întreprinse 
pentru ca în sport să domnească spi
ritul de echitate, de oorectitudine și 
de morală sănătoasă. „Sportivul — 
arăta vorbitorul — trebuie să se 
comporte exemplar în tot ceea ce 
face, El trebuie să manifeste un înalt 
grad de civilizație tocmai pentru că 
se expune în fața unui public nume
ros". Primul secretar a arătat că s-au 
luat măsuri hotărîte împotriva celor 
de la asociația sportivă „Forestierul" 
din Tg. Secuiesc ■ care au cheltuit, 
fără acoperire legală, aproape 125 000 
de lei pentru echipa de fotbal di
vizionară C.

în încheiere, tovarășul Ferdinand 
Nagy a arătat că este necesar să se 
lase cîmp larg inițiativei și în dome
niul sportului, apreciind, totodată, și 
faptul că propaganda sportivă trebuie 
să fie activă, urmînd a se găsi for
me eficiente care să stimuleze tinerii 
și pa toți cetățenii să facă sport.

'★
Problemele vitale ale sportului de 

masă șl de performanță, ale bazei 
materiale, ale eticii sportive, precum 
și multe alte aspecte care s-au ri
dicat cu ocazia analizei făcute de Bi
roul Comitetului județean Covasna 
al P.C.R. au fost incluse într-un cu
prinzător plan de măsuri. Adoptat, 
acesta a devenit un prețios îndreptar 
în munca ce o vor avea de desfășu
rat în continuare factorii județeni, 
chemați șă-și îndeplinească atribu
țiile de răspundere pe care le au în 
donjsaM eaassți?! ți sportului-
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Cu patru zile înamtea partidei cu Iugoslavia ARBITRII MECIURILOR ETAPEI

SELECȚIONATA DE JUNIORI A SUSȚINUT, IERI, A XV-a A DIVIZIEI B

ULTIMUL

A IMBATRINIT OARE „11“ CLUJ?
® Poziția actuala in clasament ~ consecința indirecta a ocupării locului 3 in sezonul trecut, sau un simplon
de oboseală cronică ® „Mai toți jucătorii noștri sint acum studenți la Educație Fizică" ® „Aș vrea

Ieri dimineață, pe unul dintre 
terenurile complexului sportiv ,,23 
August", lotul național de juniori 
a susținut ultimul meci de verifi
care dinaintea confruntării oficia
le (preliminariile turneului U.E.F.A.j 
cu reprezentativa Iugoslaviei, de 
duminică 26 noiembrie (stadionul 
Ciulești, ora 10,30). Partenera 
întrecere a echipei, pregătită
prof. C. Ardelean u și Ion Voines- 
cu. a fost Steaua „23 August1*, for
mație clasată pe locul secund 
seria a 
publican 
priză, 
juniori 
în

să formez o echipă nouă" — ne mărturisește Ștefan Onisie

La Universitatea Cluj au fost 
dintotdeauna multe și dife
rite probleme. Cine spune „e- 

chipă studențească”, spune — în 
paralel — tineret studios, examene, 
atmosferă studențească (uneori bo
emă...) sesiune deschisă, antrena
mente pierdute, poate și restanțe 
etc., etc., Iată de ce — credem — 
pînă acum nici o echipă universita
ră n-a reușit să cîștige campiona
tul, irr cea mai bună performanță 
a lui „U” Cluj s-a produs în cursul 
anului trecut și a constat in ocu
parea unui onorabil loc 3. Și to
tuși, această performanță din cam
pionatul trecut a venit într-un mod, 
oarecum, paradoxal, și vom ex
plica de ce. Pentru asta trebuie 
să-i dăm mai întîi cuvîntul lui 
Remus Cîmpeanu, ju
cătorul care — în mo
mentul de față — pare 
cel mai reprezentativ 
pentru „șepcile roșii" 
(este de altfel căpita
nul echipei și... vicepre
ședinte activ al clubu
lui).

Iată cuvintele sale: 
„N-aș vrea să mă as
cund după degete. Se 
știe că aici la Cluj, poa
te și în alte părți, acum 
cîțiva ani se mai fă
cea rabat la învățătură 
spre folosul — destul 
de îndoielnic — al fot
balului. Acum, însă, 
lucrurile s-au schimbat 
considerabil. Munteanu 
a trebuit să dea de trei 
ori admiterea la Facul
tatea de educație fizi
că ; Anca, fiind stu
dent în anul II Ia me
dicină, s-a văzut nevoit 
să treacă și el la edu
cație fizică ; 
Ștefan, foarte 
în general cu 
au trebuit să 
chiar să apară in une
le meciuri etc.**.

Așadar, cel mai bun 
loc obținut 'de echipa 
universitară clujeanăîn
tr-un campionat a ve
nit intr-o perioadă de 
creștere substanțială a 
exigențelor atit la învățătură cît și 
In sport.

De ce discutam, aici, despre un 
lucru care s-a petrecut în cursul 
sezonului trecut ?... Tocmai pentru 
că, în acest debut de campionat, 
Universitatea are iarăși destule 
probleme, echipa șchioapătă vizibil, 
undeva, departe de locurile frunta
șe ale clasamentului. Pentru că, în 
scopul de a ajunge mai repede la 
sîmburele acestei comportări 
tradictorii, a 
paralel cele

Si am 
spunea 
antrenori au mai cerut per

formanța sportivă așa de imperios 
ca Ștefan Onisie !“ Deci, un antre
nor serios, care convinge întreaga 
suflare universitară că „șepcile ro
șii" trebuie să renunțe la obișnui
tul spirit boem. Să se fi anulat deja 
— în numai un an aproape — șocul 
acesta indiscutabil al aducerii unui 
nou antrenor ? Sau a contat mai 
curînd faptul -că, în vară, mai mulți 
jucători au fost incluși în loturi

naționalei patru sau cinci în cel 
studențesc) și pregătirea comună 
înainte de campionat nu a putut 
dura astfel decît 10 zile ?... Poate 
a fost și puțină îngîmfare la mij
loc, s-a crezut că odată pus picio
rul pe o treaptă superioară, efor
turile pot fi restrînse. „Oricum, se 
pare, perioada critică a cam trecut, 
spunea antrenorul Ștefan Onisie. 
chipa e în ascensiune de formă 
handicapul pe care-1 arc față 
fruntașele clasamentului nu mi 
pare nereeuperabii.
pe 
de 
să 
de 
mi-a. t zis: ori încerc cu cei mai 
în virstă să atac titlul, dacă se

E- 
Ș1 

de 
se 

Dar, de fapt, 
mine mă preocupă in momentul 
față o altă problemă. Aș vrea 
formez o nouă echipă. Aveam 
ales între două variante. Și

ani și, vă rog să mă credeți, nu 
doresc deloc să cad 
fără acoperire a trecutului...
este cert, studenții și 
general vin din ce in 
țin la stadion, ca să nu 
de încurajări. Publicul 
special, din păcate, cel 
este aproape 
Petschovsehi" 
nota 10, ceea 
Dar. eu cred 
și eu altă ocazie — suporterii lui 
„ti” sint mai curind niște „lau- 
reați ai tăcerii”, care nici nu hui- 
duiesc, dar nici nu își încurajează 
echipa, ea să nu mai pomenim aici 
de vreun sprijin oarecare ! Cred 
că mai curind ar merita nota 5...

doar pentru prezență ! Ce am

in admirația
Dar. 

tinerii in 
ce n)a| pu- 
mai vorbim 
Clujului (în 
al lui ,,U“) 

blazat. La „Trofeul 
văd că ia mereu 

ce desigur nu e rău. 
că — am mai spus-o

Crețu și 
exigenți 

ei înșiși, 
renunțe

M1HA1LA in prim plan și CIMPPANU. jucătorii a două generalii sub 
tricoul lui „IP Cluj, surprinși de obiectivul aparatului fotografic, la ultima lor 
evoluție în Capitală, meciul cu Steaua (Aelenei participă ia duelul cu blondul 

apărător clujean).

con- 
trebuit să punem în 

două sezoane...
aflat că, după cum 
cineva, „la «U», puțini

poate ; ori introduc mai mulți ti
neri în echipă, îi rulez, și creez o 
echipă cu care, cel puțin cinci ani 
de zile, nu mai avent probleme- 
Am ales varianta a doua. Judecați 
și dv.: avem la ora actuală un 
lot omogen ca virstă, cu un nucieu 
în jur de 25 de ani, deja consacrat: 
Ștefan, Crețu, Anca, Mihăilă, Ui- 
făleanu. Barbu și alți cîțiva. Alături 
de acest nucleu aș vrea să utilizez 
cîțiva tineri de perspectivă, 
vor lua, cu timpul, 
lomon, al lui Pexa 
gindesc la Porațchi, 
nea, Munteanu III,

locul lui 
sau Soo. 
Mureșan. 
Coca,

care 
So- 
Mă 
Fa-

Ciocau. 
Lăzăreanu etc. Este principala idee 
care mă preocupă și o voi pune 
in aplicare chiar cu riscul ca. la 
anul, eu să nu mai fiu la Cluj" — 

itus Lucaciu, fostul secretar 
al lui „U". om-al care insă 
a fost și este încă legat ati: 

Ies. cu în
de clu- 

să ne dezvăluie 
lucrurilor.
studențească, ne 
mai siai tridu
de acum cîțiva

cu numele cit și, mai 
treaga sa făptură inimoasa 
bul clujean, avea 
și o altă fațetă a 
veștejit atmosfera 
spunea el. Azi nu 
nele și suporterii

t

■

putea face ? De încercat, s-a încer
cat ceva : am luat hotărirea ca. 
pentru studenți, intrarea să tic li
beră. Acum citva timp însă, a ve
nit unui și ne-a ,dat ideea ca — pe 
lingă biletul gratuit — să 
și niște trageri la sorți cu 
Ce să mai zic, poate o să 
și p-asta !**

Să fi devenit oare „U“, 
club al „șepcilor roșii", la 
53 de ani, deja bătrîn ?

se facă 
premii... 
o facem

celebrul 
numai...

Dumitru GRAUR

III-a a campionatului 
de juniori. în prima 
naționala noastră 
a apărut pe teren

următoarea alcătuire: Ciurea
Cotigă (reintrat, promițător, 

după un accident mai vechi), Agiu, 
Negruțiu, Chivu — Stoica, "uga — 
Petrișor, Răducanu. Șumulanseni, 
Vrînceanu. Toți cei 11 jucători 
s-au mișcat cu dezinvoltură, pa
sele au avut precizie, jocul cursi
vitate. Cei patru atacanți au evo
luat mult mai aproape de ceea ce 
li se cere, încheind cu șuturi pu
ternice aproape toate fazele pe 
care și le-au creeat. Răducanu a ju
cat, de astă dată, nu numai pen
tru el ci și pentru ceilalți coechi
pieri (Șumulanschi, Vrînceanu, 
Stoica. Iuga, ultimul mareînd go
luri din pasele sale), convingîn- 
du-ne cit poate fi de util echi
pei atunci cînd vrea. Prospețime, 
vigoare, ambiție au etalat și Ba-

de 
de

MECI DE VERIFICARE

Tîrgoviște — Me- 
RETEZAN, ajutat 
și M. Matei (toți

Răducanu, talonat de Stoica, caută 
verse, Va fi el (lumini ă. in partida <t

o breșei in dispozitivul apărării ad- 
l.u(jos!a - 't puncheurul mult așteptat?

Foto; Th. MACARSCH1
u

Iaci, Hurloi și Serafim, intrați in 
joc după pauză.

Faptul că, de la meci la meci, 
s-a observat o imbunătățife evi
dentă a jocului echipei în toate 
compartimentele și în mod special 
în atac, ne îndreptățește să cre-

SI PRESING-ul POATE FI COMBĂTUT! »
Meciurile de fotbal — nu spunem, 

desigur, o noutate — se deosebesc 
intre ele (de aceea și plac) chiar și 
atunci cînd, fie și la un interval 
scurt, opun aceleași formații. Cită 
deosebire — iată, să exemplificăm — 
și ca aspect general, și ca 
între recentele amicale 
Steaua (la sărbătorirea lui 
Ier) și Rapid—Sportul
(programate într-o „fereastră*1 
chisă de o întrerupere a campiona
tului) și reeditările lor, oficiale, din 
cuplajul de duminică, de pe „23 Au
gust”. Nu încape vorbă, mai ales 
pentru aceste partide eu miză, echi
pele combatante se pregătesc cu a- 
tenție, se mobilizează intens pe toate 
planurile jocului, în dorința de a-și 
depăși partenerul de întrecere.

Deosebirea între „amicalul" Ra
pid—Sportul studențesc și repetarea 
Iui oficială . (căci despre această par
tidă ne ocupăm, în prezentul articol) 
a fost marcată de tactica specială 
aleasă de antrenorul Gh. Ola, con
știent că echipa lui posedă un fond 
tehnic evident inferior adversarului, 
mai bine armat decît formația stu
dențească și sub aspectul, deloc ne
glijabil, al experienței competițio- 
nale. „Nu vom lăsa adversarul să 
joace, nu-i vom permite să atace- 
stabilit antrenorul cu elevii lui, 
timpul ședinței tehnice, și... zi» 
făcut : de la început și pînă la ul
timul fluier de arbitru, Sportul stu
dențesc a aplicat (cu puține șcâderi, 
pe parcurs), în limitele permise de 
regulament. PRESING-UL, această 
formă de ..apărare agresivă**, cum i 
se mai spune pentru că începe cu ju
cătorii din linia îatîi. Convinși de 
eficiența planului lor de acțiune, 
componenții atacului (sprijiniți de 
coechipieri e linii, atenți
la oamenii it de fun

NĂZUINȚELE UNUI
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ANTRENOR DEBUTANT
—Intilnii 

tin ir.tîmț 
pescu. Vo 
și. firesc, despre fotbal. Licențiatul 
acesta în Drept este poate unul din 
cei mai buni... avocați ai fotbalu
lui modern. La un moment dat. re
facem cariera sa de jucător. Por
nind de la piticii, juniorii și prima 
echipă a Rapidului, ajungem la 
Cluj, la „U", unde a terminat facul
tatea. vorbim despre perioada. Di
namo, despre revenirea la Rapid și 
ultimii doi ani de fotbalist petre- 
cuți in Turcia, la Mersin Octavian 
Popescu nu-i prea mulțumit de 
trecutul său. „Am un singur joc 
in națională, dintre cele care s-au 
trecut in palmaresul oficial... 2—1 
cu iugoslavia la Belgrad, acum vreo 
8 ani : eu am dat golul victoriei..." 
Spune că a avut o ofertă de la 
Anderlecht, in ’70, dar clubul Mer
sin nu i-a dat dezlegarea. Și a- 
tunci, după ce s-a întors din Turcia 
în *71. .... - -
aveam 
ntai fi 
odată,
Nelu 
foarte
l-au curtat cîteva echipe, dar Oc
tavian Popescu, fire realistă, n-a 
vrut să devalorizeze un nume creat 
cu trudă și pasiune. Astăzi, la cel 
aproape 35 de ani ai săi, fostul mij
locaș de la „U ‘, Dinamo și Rapid, 
a împlinit exact o lună de cînd 
este antrenor.

★
— Foarte mulți consideră că de

butul dumitale de antrenor a avut 
loc la Giurgiu, în iarnă, și n-ar fi 
cel de acum o lună, la „tineretul" 
Sportului studențesc.

— E drept, în iarnă am fost la 
Dunărea Giurgiu, m-am ocupat cî
teva zile de echipă, dar am renun
țat repede pentru că nu s-au creat

an

a abandonat fotbalul. „Dacă 
zece centimetri în plus aș 
jucat, libero, mai evoluasem 
in două jocuri, in locul lui 
Nunweiller, și mi-a plăcut 
mult postul acesta**. în *71

rezultate 
Dinamo— 
Nunweil- 

studențesc 
des-

a 
în 
Si

din zonele vecine porții lui Rădu
canu.

Sîcîiți la început, apoi de-a drep
tul enervați, rapidiștii nu s-au putut 
regăsi pentru o exprimare în joc 
coerentă, pe măsura superiorității pe 
care, fără îndoială o aveau teoretic 
față de adversar ; pentru că, trebuie 
spus, cind raportul, teoretic, de forțe 
îți este, inițial, favorabil SI ACEAS.------’ --- „.x.----- -- CARETA ARMA RHDUtABILA
ESTE PRESINGUL POATE FI COM
BĂTUTĂ.

Cum ? Prin diferite mijloace (ac
țiuni bazate pe demarcarea spontană 
a mai multor coechipieri, în. spriji
nul purtătorului de balon, căruia să 
i se ofere mai multe soluții), dar, ÎN 
PRIMUL KIND. TOT PRINIR-O 
TACTICĂ SPECIALA, antidotul ex
pres, replica potrivită... întrebării. 
Tehnicieni mai buni și posedînd o 
mai mare maturitate, rapidiștii, tre
buiau la rîndul lor, să-și „tracaseze** 
și ei adversarul, plimbîndu-1 prin 
multe pase, abile. în zona neutră de 
la mijlocul terenului. Este 
așa-numita temporizare cu 
tic, a cărei menire este, în 
sâ-1 obosească pe partener, 
trame din dispozitiv, să 
acele 
trărilor. Posedînd și 
ceri, în stare să coordoneze 
manevre, in toate liniile (Boc, 
apărare imedjată, Savn, in compar 
mentul median, și Dumitriu II, 
atac). Rapidul era in măsură să 
plice această tactiră-antidot. O 
face, fn vi 
ceva din 1 
atunci să i 
echipele, c _

inteligent, cu replicile 
dinamizează o partidă, o

ă, ducînd fotbalul

vorba ha 
sțop tac- 
Drincipal, 
sâ-1 des* 
provoace 

culuoare libere, necesare infil- 
jucători-clispe- 

aceste 
în

în

a 
iitor, ara tind că a învățat 
lecția de duminică ? Pînă 
consemnăm, pentru 
■ă numai un dialog- 

cu reoli
toate 

-tactic, 
potri- 

face 
mereu

dem, că, printr-o concentrare 
maximă a tuturor, duminică-, în 
partida cu Iugoslavia juniorii noș
tri vor reuși să obțină un rezul
tat favorabil.

Astăzi, lotul efectuează un an
trenament care vizează în mod 
special jocul pe extreme. Mîlne 
este zi de odihnă, iar pentru sîm- 
bătă este prevăzut un ultim an
trenament mai ușor, de menținere 
a .pregătirii fizice.

L D.

ședința de aseară a Comisiei

IMPOÎBIVA UJiOII JUCĂTORI

Comisia centrală de competiții și dis
ciplină a analizat aseară gravele abateri 
săvîrsite de unii jucători ai divizionarei 
B CHIMIA FĂGĂRAȘ. în ultimele me
ciuri susținute în deplasare șl pe teren 
propriu

Au fost pronunțate următoarele sanc
țiuni:

Iile Dumitrescu, căpitanul echipei — 
patru etape suspendare pentru insțilte 
aduse arbitrului.

Gheorghe Tăulea — opt etape suspen
dare pentru comportare huliganică fată 
de un adversar.

Nelu Nacu — un an suspendare pentru 
lovirea observatorului federal.

Echipei Chimia Făgăraș i s-a ridicat 
dreplui de organizare pe o etapă.

De asemenea, au fost suspendați pe 
cite 2 etape, pentru injurii aduse arbi
trului. judâtprii Ionescu Traian, Diță 
Constantin și Contardo Mario (toți de 
la Ceahlăul P. Neamț).

G. NICOLAESCU

..Pe Manus a! meu, fotbalist vreau să
Foto Paul ROMOȘAN

condițiile propice 
lucru. Și aceasta repre* 
zintă după mine ) 
necesitate pentru 
antrenor.

— Deci, oficial I 
Sportul studențesc 
produs debutul !

— Da ! Am făcut 
citeva antrenamente 
o echipă din campio
natul Capitalei, Electra, 
dar asta, așa din pură 
pasiune, în timpul 
cînd imi profesam și 
jurist. Antrenor „cu acte in regu
lă" am devenit însă, la 21 octom
brie 1» echipa de tineret-rezerve a 
Sportului studențesc unde mi s-au 
oferit condiții foarte bune de lucru. 
A doua zi aveam primul meci din 
cariera mea de antrenor. Cu Stea
ua. lider neînvins. îmi lipsea por
tarul ; titularul se accidentase. In 
simbăta aceea 
meci 
mia, 
tușă 
Mi-a
Cu debutantul Stan în poartă a- 
veam să înving echipa militară 
din care nu lipseau Voinea, Hel- 
vei, Răducanu, Ion Ion... Era prima 
mea 
zile 
0—0 
Dar 
pierdut, duminică, în fața formației 
de tineret 
infrîngere 
atunci că 
mai grea 
mult mai

prima

tot Ia

meseria de

m-am dus la un 
din „Onoare" ; juca Agrono- 
și am luat un student de pe 
imbricat în haine de stradă, 
spus că a mai apărat cindva.

victorie ca antrenor. Peste trei 
intr-un amical, am realizat un 
cu echipa mare a Rapidului, 
in campionatul de tineret am

din Giutești. Prima mea 
ca antrenor. Am ințeles 
meseria aceasta e mult 
decît mă așteptam. Ai 
multe insomnii decit ca 

jucător. Ești șj pedagog, 
log ; răspunzi de oameni 
tere diferite... In fiecare 
la astea mă gîndese!

și psiho- 
cu carac- 
dimineațâ

ANUNȚ
Direcția de Poștă ți Difuzare a Presei din D.P.T. anunță că 

au început contractările de abonamente pentru anul 1973 
la toate publicațiile cuprinse în catalogul presei române re
cent apărut.

De asemenea, se contractează abonamente la cotidiene ți 
periodice de informare generală, precum și la publicațiile 
tehnico-stiintifice cuprinse în catalogul presei externe — 1973. 
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— Ce e mai greu în meseria de 
antrenor ?

— Să lupți cu o mentalitate gre
șit creată asupra modului de abor
dare a antrenamentului și, impli
cit, a jocului. Cred că și mentali
tatea părinților ar trebui să suporte 
metamorfoze. Prea mulți vor să-și 
facă copiii doctori, artiști, dar uită 
de necesitatea mișcării fizice. Știu 
că programul de studiu este foarte 
încărcat. Dar cred că se poate găsi 
un echilibru. Eu pe Marius 
azi în virstă de 2 ani, 
vreau să-l fac !

— Ce vă doriți, după 
activitate ca antrenor ?

— Doresc ca Sportul 
să. rămînâ în Divizia A
că va rămîne, dacă se va lucra în 
continuare cu aceeași seriozitate, 
dăruire și responsabilitate din par
tea tuturor factorilor. Iar echipa 
de tineret să fie un adevărat labo
rator al 
făurească 
liștică.

al meu, 
fotbalist

o lună de

studențesc 
! Și, sper

unei Formații care sâ-și 
o trainică tradiție fotba-

Mircea M. IONESCU

ULTIMA ZI

SERIA I
Ceahlăul P. Neamț — F.C. Galați: 

N. PETRICEANU, ajutat la linie de 
D. Iordache și A. Paraschiv (toți 
din București) ;

Dunărea Giurgiu — Progresul 
București : V. GRIGORESCIJ (Cra
iova), ajutat de FI. Anuțescu și G. 
Popa (ambii din Pitești) ;

Delta Tulcea — Știința Bacău : I. 
DANCU, ajutat de T. Istrate și V. 
Teciu (toți din București) ;

Metalul București — S. N. Olte
nița : M. IIUHULEA, ajutat de G. 
Stefănescu și O. Constantineșcu 
(toți din Galați);

Clubul Sportiv 
talul Plopeni : G. 
de M. Cruțescu 
din București) ;

Politehnica Galați — C.F.R. Paș
cani : G. LIMONA, ajutat de C. Io- 
niță I și C. Ioniță II (toți din Bucu
rești) :

Gloria Buzău — Progresul Brăi
la : V. POPA, ajutat de T. Oniga și 
D. Arndt (toți din Iași)

Politehnica Iași - 
Vîlcca : I. CHIRIȚA 
tat. de M. Moraru 
Teodorescu (Buzău).

SERIA A
Metrom Brasov —

G. OLTEANU, ajutat de I? Petcules- 
cu și C. Raica (toți din București) :

C.F.R. Timișoara — Electroputere 
Craiova : V. IACOB, ajutat de A. 
Szike și Z. Szilaghi (toți din Ora
dea) ;

Gloria Bistrița — Corvinul Hune
doara : N. BAHNA (Tîrnăveni). a- 
jutat de P. Korch (Tg. Mureș) și D. 
Marghidaa (Tîrnăveni) ;

Metalurgistul Cugir — Politehnica 
Timișoara : C. NICULESCU, ajutat 
de N. Gheorghe și I. Doncea (toți 
din București) :

Minerul Anina — Minerul Baia 
Mare : G. POPOVICI, ajutat de D. 
Rădulescu și D. Ghețu (toți din 
București) :

Metalul Drobeta Tr. Severin — 
Olimpia Oradea : I. HRISTEA (A- 
lexandria), ajutat de N. Crețu și A. 
Deca (ambii din Zimnicea) :

Olimpia Satu Mare — C.S.M. Si
biu : G. VEREȘ. ajutat de A. Van- 
cea și I. Rusu III (toți din Cluj) :

F.C. Bihor — Chimia Făgăraș : C. 
SZILAGHI (Baia Mare), ajutat de 
G. Pop (Baia Mare) și P. Bodea 
(Sighet).

- Chimia Rm. 
(Ploiești), aju- 
(Ploiești) și C.

II-A
C.F.R. Arad :

Șl COMAN
Antrenorul echipei Steaua Va

lentin Stănescu. continuă să aibă 
probleme în privința alcătuirii for
mației și în special a atacului. 
Portarul Coman a contractat o 
gripă virotică din care cauză nu 
poate participa la antrenamente. 
Iordănescu continuă să aibă glez
na în ghips, ca urmare a entorsei 
suferite în meciul de la Craiova 
cu Universitatea, accidentare care 
necesită cel puțin o săptămînâ de 
tratament. La fel și Năstase acu
ză o întindere musculară și nu a 
participat nici el la antrenamentele 
de la începutul acestei săptămâni. 
Cei trei steliști nu vor juca în me
ciul de la Arad cu UTA.

LA ORDINEA ZILEI

St Fit AȘ4 OF FIRAVE IUBIRILE ?
Nu s-a inventat (încă) un 

campionat cu 16 cîștigătoare. Și 
nu știm dacă el ar însemna lea
cul pentru suferința de care 
vrem să ne ocupăm astăzi. Ar 
avea, acel campionat, dramele 
locurilor periculoase, ar mai 
exista bucuria cea mare a suc
cesului din cursa contra retro
gradării 
doar

care a atins 
atîtea pilde !

paroxismul 
de sus, 

înalt vîrf al clasamentului? 
de ce ne gîndim la o Di

vizie A cu 16 campioni? Pen
tru că, iată, echipele — mai re
cent sau mai de mult învinse 
— pierd iubirea suporțerdor, 
pentru că eșecurile răcesc prea 
repede entuziasmul. Echipele 
care au jucat mai totdeauna în 
fața tribunelor pline ale orașu
lui lor sînt nevoite să se obiș
nuiască cu spațiile goale în ine
lele de beton care îmbrățișează 
scena lor.

Clujul, subiect preferat al pa
ginii noastre de astăzi, acel Cluj 
care freamătă în fiecare dumi
nică fotbalistică prin tempera
mentul aprins și tineresc al pu
blicului său, înregistrează scă
deri pasionale îngrijbrătoare. 
Acum, cînd și a doua echipă a 
sa a ajuns să culeagă puncte și 
laude cu o regularitate... direct 
feroviară. Acum cînd prima și 
vechea echipă a orașului trece 
printr-o sincopă în care acla
mația spectatorului ar ti o uti
lă ,.respirație artificială1*. Acum, 
numărul spectatorilor clujeni 
înregistrează o coborîre care 
surprinde. Petroșanii, orașul 
unde echipa regretaților Paras- 
chiva și Crîsnic, formația lui 
Panait și Vasiu, Romoșan 
Farcaș, era dusă pe sus. 
de meci, în campionate i 
naviga mai totdeauna în a doua 
jumătate a clasamentului, se 
arată indiferent față de copiii 
lui de astăzi reuniți într-un 
unsprezece cate promite mult și 
punctează fără greș pe gazonul

marii 
de pe

i și 
meci 
unde

propriu. Pînă și Piteștiul, că
ruia cu greu îi puteai desluși 
conturul tribunelor din Trivale, 
sub valul mulțimii, prezintă 
trei mii de spectatori la un 
meci al campioanei sale. Să fi to
pit așa de repedeoeliminare.de 
altfel onorabilă, în fața Iui Reai 
tot dorul și 
ni lor pentru 
et co? Să fi 
iubirile îneît 
frîngerilor să le 
Ne este greu să credem așa 
Ne 
arădenii, acești spectatori căliți 
de atîtea campionate grele, să 
uite pe U.T.A. numai fiindcă 
acest sezon nu i-a surîs, din 
primele momente, colecționarei 
de titluri de pe malul Mureșu
lui. Acum a venit momentul 
să-i aducem în prim-plan pe 
spectatorii Craiovei. Ei rămîn 
suporterii cu cele mai mari și 
mereu proaspete rezerve de en
tuziasm. Formația lor nu le-a 
dat pînă acum o mare victorie, 
dar timpul nu-i pierdut. Ei nu 
au abandonat însă niciodată. 
I-am regăsit, dimpotrivă, rr.ai 
plini de încurajări, chiar înver
șunați, cînd împrejurările nu 
erau prielnice unsprezecelui din 
Craiova. Clasamentul cel mai 
valoros, clasamentul inimilor 
prezente și calde la reprezen
tațiile campionatului îi 
reu în frunte.

Exemplul Craiovei ar 
să-i ambiționeze pur și 
pe spectatorii Clujului, 
troșanilor și Piteștilor, pe 
din Bacău chiar. ,și ei prea reci 
cu o echipă care a făcut multe 
pentru fotbalul orașuldi lor. 
Credem că iubirile sînt, totuși 

cum 
va

rece

dragostea argeșe- 
echipa lui Dobrin 
fost așa de firave 
primul vînt al in

și destrame? 
ceva, 

este greu să acceptăm ca

are me-

trebui 
s’mplu 
ai Pe

tei

așa cum le-am crezut, 
le-am simțit. Căldura lor 
topi, într-o clipă, vîntul 
care a bîntuit tribunele stadioa
nelor noastre în aceste etape 
și va reaprinde. în ele afecțiu
nea care transmit meciului 
seînteia marelui spectacol.

Eftimie IONESCU

PENTRU TRAGEREA LOTO
Tragerea Loto de miine va £1 te

levizată direct din Studioul de Te
leviziune cu începere de Ia 
1815. Paiticipînd la această 
gere, particlpanții pot opta — în 
cadrul sumei cîștigate — la un 
autoturism DACIA 1300 și even
tuala diferență în numerar sau la 
întreg premiul în bani

NUMERELE EXTRASE
GER^A PRONOEXPRES

DIN 22 NOIEMBRIE

ora

LA TRA- 
KR. 47 

1972.
PREMII :FOND GENERAL DE

X 977 202 Iei din care 912.421 lei re
pent.

EXTRAGEREA I: 34 45 9 25 39
EXTRAGEREA a II-a : 35

18 2 4.

LOTO
CÎȘTIGURILE TRAGERII
DIN 17 NOIEMBRIE 1972

20
29

1EXTRAGEREA 1 ; Categ. 1 : 
variantă 10% a 100.000 lei ; categ. 
2 : 6,80 a 10.539 lei ; categ. 3 : 8,20 
a 8.739 Iei ; categ. 4 : 18 65 a 3.843 
Iei ; categ. 5 : 75,25 a 952 lei ; ca
teg. 6 : 256,45 a 279 lei.

REPORT CATEGORIA 1 : 19.437 
lei.

EXTRAGEREA
2 variante 25% a 
riante 10% a 14.657 lei ; categ. B
2 variante 25% 
variante 10% a 
6,75 a 9,726 lei 
3.668 lei ; categ. 
categ. F : 40,75 
Z; -------

a Il-a : Categ. A
36.642 lei și 3 va-

a 10.258 lei și 11 
4.103 lei ; categ. C • 
; categ. 
E : 29,40 
a 1.611 

1229,25 a 100 lei.
Premiul de 100.000 lei a revenit 

lui FIDLER PAUL din Sighet care 
cîștîgă un autoturism Dacia 1300 
plus diferența în numerar.

D : 17,90 a 
a 2.233 lei: 
lei ; categ.

Rubrică redactată de
LOTO-PRONOSPORX

repedeoeliminare.de


SESIUNEA MARII
ADUNARI NAȚIONALE

(Urmare din pag. 1)

membru al Consiliului de Stat a 
tovarășului Gheorghe Bălteanu.

în locurile devenite vacante s-a 
propus să fie aleși: tovarășul Miron 
Constantinescu, deputat în circum
scripția electorală nr. 10, județul 
Bacău, ca vicepreședinte al Consi
liului de Stat ; tovarășul Constan
tin Dăscălescu. deputat în circum
scripția nr. 5 Tecuci, județul Ga
lați, ca membru al Consiliului de 
Stat. în locul devenit vacant prin 
încetarea din viață a tovarășului 
Athanase Joja, fost membru al 
Consiliului de Stat, se propune ale
gerea ca membru al Consiliului de 
Stat a tovarășului Nicolae Giosan, 
deputat în circumscripția electo
rală nr. 12 Zimnicea, județul Te
leorman.

Prin vot secret cu buletine, Ma
rea Adunare Națională a adoptat 
modificările propuse în componen
ța Consiliului de Stat.

La următorul punct al ordinii de 
zi, tovarășul llie Verdeț, prim-vi- 
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri. a prezentat expunerea la 
proiectul de lege cu privire la dez
voltarea economico-socială planifi
cată a României.

Raportul Comisiei economico-fi- 
nanciare și al celorlalte comisii 
permanente ale Marii Adunări Na
ționale asupra acestui proiect de 
lege a fost prezentat de deputatul 
Aurel Vijoli, președintele Comisiei 
econom ico-financiare.

A început, apoi, discuția generală 
asupra proiectului de lege supus 
dezbaterii.

Au luat cuvîntul deputății : Ma
xim Berghianu, ministrul aprovi
zionării tehnico-materiale si con
trolului gospodăririi fondurilor fixe, 
Mihai Dumitru, director general al 
Grupului de uzine de autoturisme 
Pitești, Ludovic Fazekas, prim-se- 
cretar al Comitetului județean Har
ghita al P.C.R., Florica Toma, di
rector al întreprinderii „Textila" 
din Iași, loan Avram, ministrul in
dustriei construcțiilor de mașini 
grele. Gheorghe Ibănescu, prim-vi- 
cepreședinte al Consiliului popular 
județean Neamț.

întrucât proiectul de lege a fost 
larg dezbătut de opinia publică, în 
plenara Comitetului Central, în co
misiile Comitetului Central și în 
comisiile Marii Adunări Naționale. 
Biroul Marii Adunări Naționale a 
propus închiderea discuției gene
rale.

După discutarea pe articole a 
proiectului de lege. Marea Adunare 
Națională a aprobat, prin vot se
cret, cu unele amendamente pro
puse de deputați, Legea cu privire 
la dezvoltarea economico-socială 
planificată a României.

Lucrările sesiunii au continuat 
în cursul după-amiezii.

La prima parte a ședinței a a- 
sistat și delegația Partidului Co
munist Francez, condusă de tova
rășul Raymond Guyot, membru al 
Biroului Politic al P.C.F., care la 
invitația C.C. al P.C.R., face o'vi
zită în țara noastră.

Tovarășul Gheorghe Rădulescu, 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, a prezentat expunerea la pro
iectul legii finanțelor.

în continuare, deputatul Iosif 
Uglar. vicepreședinte al Comisiei 
economico-financiare, a prezentat 
raportul Comisiei economico-fi
nanciare și al celorlalte comisii ale 
M.A.N. la proiectul de lege supus 
dezbaterii.

La dezbaterea asupra proiectului 
de lege au luat cuvîntul deputății : 
Mihail Florescu, ministrul indus
triei chimice, Eleonora Nilca, di
rectorul Combinatului textil Cis- 
nădie, județul Sibiu, Laurean Tu- 
lai. prim-secretar al Comitetului 
județean Sălaj al P.C.R., Ioan 
Dragoș, prim-vicepreședinte al 
Consiliului popular județean Co- 
vasna.

Proiectul de lege a fost discu
tat pe articole și supus votului se
cret cu bile. Marea Adunare Na
țională a adoptat Legea finanțelor.

Textele celor două legi adoptate 
de Marea Adunare Națională, ale 
căror proiecte au fost publicate în 
presă și supuse dezbaterii publice, 
vor apare în Buletinul Oficial al 
Republicii Socialiste România.

Sesiunea M.A.N. își continuă lu
crările joi, 23 noiembrie.

BASCHETBALISTELE

DE LA „U“ TIMIȘOARA :

6 MECIURI-6 VICTORII, 
ÎN CEHOSLOVACIA 

Șl UNGARIA
După cum am mai anunțat, echi

pa feminină de baschet Universi
tatea Timișoara a repurtat un fru- 

• mos succes în Cehoslovacia, cuce
rind primul loc în turneul inter
național studențesc desfășurat la 
Bratislava și dotat cu „Cupa Rec
torului". în legătură cu perfor
manța sportivelor pregătite de 
prof. Ruxandra Wittman, se cuvin 
cîteva completări. în primul rînd, 
vom aminti rezultatele: 68—59 cu 
Slavia Presov. 85—45 cu U.K 2 
Bratislava, 59—53 cu Slavia Bra
tislava. în ultima partidă, finală 
a competiției, cele mai multe punc
te au fost înscrise de Covalcic 14, 
Goian 11, Schnebli 9, Gal 8.

în continuare, baschetbalistele 
timișorence au evoluat la Budapes
ta, obținînd următoarele rezulta
te: 74—67 cu Vasas. 81—61 și 
77—75 cu Fokert. Deci, Universi
tatea Timișoara a susținut în to
tal șase meciuri, cîștigîndu-le pe 
toate. Cele mai bune jucătoare au 
fost Goian. Schnebli, Dobosi, Ba
logh și Covalcic.

Petre ARCAN-corespondent,

Rugbyștii noștri în fața
(Urmare din pag. I)

DUPĂ O LUPTĂ DURĂ CU BOB POSTER

CLAY CÎȘTIGĂ PRIN K.O. 
ÎN REPRIZA A 8-a!

„TROFEUL CARP AȚI"
LA HANDBAL FEMININ

(Urmare din pag. 1)

butat furtunos i 7—6 în min. 26 
și apoi 8—6. Echipa Ungariei nu 
cedează șj reușește să restabilească 
echilibrul (8—8 în min. 32). Din a- 
cest moment, însă, ostilitățile au 
fost dirijate de formația sovietică, 
care a obținut o pe cît de surprin
zătoare, pe atît de meritată victorie 
cu scorul de 13—10. Au înscris i 
Turcina 6, Bobrusi 3, Lozbina 2, 
Lirosenko 1, Sevcenco 1 din forma- 
ț a sovietică, respectiv, Fleck 4, 
Toth-Harsany 2, Nyari 2, Vadasz 1, 
Laki 1 din cea maghiară. Au arbi
trat C. Căpățînă și V. Cojocarii 
(România).

R. D. GERMANA — ROMÂNIA 
(tineret) 18—10 (8—4)

La începutul jocului, inițiativa a 
aparținut tinerelor handbaliste ro-

mânce, care fără să se intimideze 
de faima adversarelor au atacat 
viguros. Rița Florea a deschis sco
rul în min. 1 și echipa noastră a 
menținut echilibrul pînă în min. 
15. cind handbalistele din R.D. Ger
mană au început să se detașeze: 
5—3, 6—3. Sportivele noastre au 
căutat și în continuare să păstreze 
un ritm ridicat, dar Rița Florea 
(autoarea primelor 4 goluri) nu a 
fost suficient sprijinită de coechi
pierele sale. în repriza secundă, 
campioanele lumii au apăsat pe 
accelerator și s-au distanțat conti
nuu, realizînd în final o diferență 
clară.

Cele 
cate 
Kahnt 
Helbig 
gătoare, respectiv, 
Georgeta Vasile 4, 
che 1. Au condus ; R. Helemejko 
și J. Passon (Polonia).

28 de goluri au fost mar- 
de: Richter 5,
4. Gehlhoff
1, Michaelis

Braun 4,.
2, Jancker 1,

1 de la învin- 
Rița Florea 5. 
Niculina Iorda-

convingerea că printr-un joc des
chis, fără abuz de lovituri de pi
cior, echipa României se poate im
pune. Avem sportivi talentați, am
bițioși, capabili să ne ofere o parti
dă de mare clasă. Eu cred în vir
tuțile celor 15 rugbyști care 
reprezenta culorile, cărora 
resc mult succes !“.

ALEXANDRU ARGEȘIU, 
antrenor al echipei Steaua, 
rioada de glorie a echipei militare, 
ne spune :

„Părerea mea este că meciul de 
la Constanța trebuie jucat de la 
egal la egal. Cu alte cuvinte, antre
norii și sportivii noștri nu trebuie 
să-și piardă capul, să manifeste un 
sentiment de inferioritate în fața 
uniu adversar, e drept, bine cotat la 
această oră, recomandat de un tur
neu foarte reușit în Australia (n.n. 
fără nici o înfrîngere). în acest scop 
se impune să acționăm cu multă 
fermitate, foarte deciși în atacuri și 
extrem de sigur în apărare. O orga
nizare temeinică a jocului, o orien
tare tactică promptă, spontană, în 
funcție de intențiile adversarului 
pot avea o influență decisivă asu
pra rezultatului. Va trebui să pla
căm fără menajamente, să nu lăsăm 
francezilor posibilitatea de a jongla 
cu balonul, știut fiind că ei sînt 
maeștri la acest capitol".

Iată și punctul de vedere expri
mat de GRIGORE AMAN, antreno
rul care l-a „descoperit" pe fostul 
internațional Radu Demian, în pre
zent unul dintre antrenorii lotului 
reprezentativ :

„Ceea ce aș cere eu jucătorilor 
noștri este să fie lucizi tot timpul, 
să manifeste calm, să acționeze cu
rajos. Cred că pe lingă rezultatul

ne vor 
le do-

fostul
în pe-

SPADASINII ROMÂNI CONFIRMĂ
El AU FOST ÎNTRECUȚI NUMAI

[CAMPIOANA OLIMPICA]
Reprezentativa de spadă a țării 

noastre a confirmat buna compor
tare de la J.O. reușind să încheie 
pe locul secund turneul pe echipe 
disputat, marți seară, la Palermo, 
în întrecere cu selecționatele Unga
riei (exact în aceeași alcătuire ca 
la Munchen, unde a cîștigat titlul 
olimpic), Franței și Italiei.

Spadasinii noștri aji totalizat, de 
altfel, același număr de puncte ca 
echipa Ungariei, așa încît câștigă
torii „patrulaterului" de la Paler
mo au fost desemnați abia după 
totalizarea numărului de asalturi 
cîștigate. Trebuie să precizăm că 
formațiile României și Ungariei 
au obținut cite două victorii; cum
— însă — campionii olimpici au 
avut 28 asalturi cîștigate (față de 
27 cît au totalizat sportivii noștri), 
ei au ocupat primul loc.

Iată acum rezultatele obținute de 
reprezentativa țării noastre în în- 
tîlnirile susținute: 10—6 eu Italia 
(au punctat: Szabo — 4, Pongraț
— 3, Duțu— 2, Bărăgan —1); 13—3 
cu Franța (Pongraț — 4, Istrate
— 4 , Szabo — 3, Duțu

unei dificile întreceri
în sine trebuie să ne preocupe 
ideea de joc, de spectacol. Ceea ce 
va conta mult va fi felul în care 
reprezentanții României vor ști să-și 
organizeze, jocul în primul și în 
ultimul sfert de oră, modul în care 
ei vor dovedi personalitatea pe 
teren și ambiția de a contracara 
unele acțiuni surpriză ale francezi
lor".

Opiniile exprimate de cei trei 
specialiști, sînt, după cum se vede, 
destul de optimiste. Va depinde în- 
tr-o bună măsură de jucătorii noș
tri ca în meciul cu Franța, rugbyul 
românesc să înscrie o comportare 
care să-l onoreze.

DE

LA
cu

ECHIPA UNGARIEI

PALERMO
Ungaria (Bărăgan — 2, 
1. Pongraț —1). Echipa
a pierdut surprinzător

5—10
Duțu 
Ungariei 
ultimul meci al turneului în fața 
4-lui italian cu 7—9. Clasament 
final: 1. Ungaria ; 2. ROMÂNIA; 
3. Italia, 4. Franța,

NEW YORK, 22 (Agerpres). — 
în prezența a 2 000 de spectatori, 
pe un ring montat în sala de fes
tivități a unui hotel din orașul 
Stateline (Nevada), fostul campion 
al lumii la categoria grea. Cassius 
Clay (100,350 kg) l-a învins prin 
K.O. în repriza a 8-a pe Bob Fos
ter (81,650 kg), actualul deținător 
al centurii mondiale la categoria 
semigrea. în decursul meciului, 
Clay l-a expediat la podea de 6 ori 
pe Foster care a demonstrat un 
curaj puțin obișnuit. în repriza a 
6-a, Foster l-a pus în dificultate pe 
Clay. Acesta în urma unor lovi
turi primite, a terminat rundul 
cu ochiul stîng complet tumefiat.

Actualitatea pugilistică internațională consemnează, în aceste zile o acti
vitate susținută, recent fiind disputate patru întîlniri; Suedia — Iugo
slavia 3—7, Finlanda — Iugoslavia 4—6 Amsterdam — Londra 5—6 
Cehoslovacia — Italia 4—6. Din confruntarea boxerilor suedezi cu cei 
iugoslavi, desfășurată la Stockholm, vă prezentăm faza în care unul din 
echipierii gazdelor, Hasse Thomsen (dreapta), ratează croșeul adresat ad
versarului său, Rajko Milico. Pumnul pare — iluzie optică — să-l atingă 

pe... arbitrul meciului!
I Foto! PRESSENS BILD Stockholm

FINALA SAHISTILOR SUB SEMNUL JOCULUI OFENSIV
început, această a 

finală a campionatului na- 
șah anunță o întrecere 
interesantă și foarte dis-

Așa cum a
36-a 
țional de 
extrem de 
putată.

Judecînd
cinci runde, putem afirma că rar 
ne-a fost dat să vedem o luptă atît 
de încordată, la care participă nu 
numai prezumptivii favoriți dar și 
jucătorii cărora — în mod normal 
— nu li se acordă șanse la întîie- 
tate. Tocmai de aceea, in primul 
sfert al desfășurării sale, finala a 
purtat — cu puține excepții — am
prenta 
marcă 
lui.

Cel 
faptul 
se va 
un șah constructiv, dinâmic, crea-

după aspectul primeloț

care se și re-
configurația clasamentu-

echilibrului, 
din

îmbucurător ni se pare 
s-a jucat (și sperăm că 

persevera pe această *cale)

mai 
că

□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□□
<JP=

■IBS

MUZICĂ OLIMPICĂ

Compozitorul Joachim Werzlau din 
R D. Germană — laureat al Pre
miului Național — a realizat o piesă 
de concert pe care a dedicat-o Co
mitetului olimpic din țara sa. Com
poziția. intitulată „Divertisment olim
pic", cuprinde mai multă părți inti
tulate i „Preludiu", „Portret de spor
tiv*, „Traseu fără sfîrșit", „Exerci
țiu la sol", „în careul corzilor", „Ple
carea velistului", .Săritura cu pră
jina".

Lucrarea lu! J. Werzlau, prezen
tată în primă audiție de către Or
chestra radiodifuziunii din Leipzig, 
s-a bucurat de un mare succes.

putea înscrie și pe aceștia printre 
aleșii săi.

Cu privire la Cassius Clay, acesta 
este supercampionul anilor '60, dar el 
râmîne — după părerea exprimată de 
Nat Fleischer — sub valoarea marilor 
pugiliști ai trecutului.

MUȘCĂTURA SUB APĂ...

GLORIE TRECĂTOARE

fi-

Jucătorul american de polo Ted 
Helskyne, din reprezentativa orașu
lui Cincinnati, a fost trimis în ju
decată pentru o vină cu totul ieșită 
din comun. In cursul unui meci dis
putat contra echipei din Dallas, el a 
avut o intervenție hotărîtoare care 
a împiedicat marcarea unui punct. 
Dar spectatorii au observat îngroziți 
că, In locul unde Ted se aruncase 
eroic asupra adversarului, apa
înroșise de stnge. De fapt, el îl 
mușcase atît de adine pe acesta, In
cit a fost nevoie de Intervenția servi
ciilor medicale de urgență.

„Acesta nu e un joc pentru dom
nișoare*. s-a apărat Ted. în instanță. 
„Dar nici pentru huligani...", a ri
postat magistratul care l-a descalifi
cat pe viață.

Pentru a contribui la întărirea 
nanțelor clubului său, marele alergă
tor finlandez Juha Vâătăinen a luat 
botărîrea de a vinde la licitație pan
tofii de atletism cu care a triumfat 
în probele de 5 000 și 10 000 m ale 
campionatelor europene de anul trecut.

Numai că bunele sale intenții nu 
și-au găsit o realizare practică, pan
tofii negăsind nici un colecționar 
care să ofere un preț demn de va
loarea lor simbolică. Pentru a-ș! a- 
duce inițiativa pînă Ia capăt, Văătăi- 
nen a oferit singur o sumă destul de 
mare pentru propriii săi pantofi, bani 
care au intrat în casieria clubului.

Faptul a produs senzație și presa 
a criticat pe iubitorii de atletism 
pentru „amnezia" de care dau do
vadă. Poate, finlandezii au acum alte 
vedete care să-1 pasioneze, de pildă 
pe Vtren 
Munchen.

și Vassala, laureații de Ia

se
-

tor, cazurile de „non-combat“, chiar 
și în întîlnirile dintre fruntași, fi
ind foarte puține.

Fiecare participant caută să-si 
onoreze în acest fel locul pe care 
l-a ocupat, după sita deasă a pre
liminariilor în prima competiție șa- 
histă a țării.

Echipa olimpică, exceptîndu-1 pe 
Ungureanu (care se află într-un 
evident reflux de formă), a do
minat — prin calitatea partidelor 
și prin rezultatele tehnice —> star
tul turneului. Campionul țării. Vic
tor Ciocâltea. își continuă seria 
bunelor partide de la Skoplje, ju- 
cînd cu adevărat în maniera unui 
maestru internațional. Ploieșteanul 
Carol Partoș și-a cristalizat marele 
yolum de cunoștințe 
construind cu logică și 
rateță tehnică pozițiile, 
maestru internațional 
Ghizdavu, oarecum apăsat de înal
tul titlu ce i-a fost atribuit, ma
nifestă o prudentă activă, evită 
riscurile, dar pîndește cu răbdare 
orice moment în care poate trece 
la atac. O asemenea ocazie i s-a 
oferit în întîlnirea foarte impor
tantă cu Ungureanu și el a exnloa- 
tat-o într-un mod ireproșabil în 
sfîrșit. maestrul internațional Theo
dor Ghițescu, în ciuda înfrîngerii 
la Partoș, își anunță o serioasă can
didatură la âl doilea titlu de cam
pion (primul l-a cucerit în 1963).

Mult schimbat în bine, ca disci
plină de joc, 
Mihai Ghinda, 
gia 
tice, ceea 
frumoase 
Dăneț.

Alături 
aceeași generație, se 
ientin Stoica, 
juniori (ca și 
excelează prin 
aprecierea obiectivă 
spiritul ofensiv,

partida cîștigată la 
din

zi- 
Mi-

monstrat în
Neanițu (și reprodusă într-unul 
numerele noastre trecute).

Invitatul nostru la „partida 
lei“ este campionul universitar
hai Șuba, autorul unei spectacu
loase victorii obținute la Gheorghe 
Mititelu, jucător solid, care în com
petițiile interne pierde foarte rar :

DESCHIDEREA ENGLEZA

Alb : Șuba Negru : Mititelu

CEI „10 NEMURITORI" 
Al RINGULUI

NatDe curlnd a încetat din viață 
Fleischer, cel mai autorizat cunos
cător al boxului profesionist ameri
can Cu puțin înainte de moartea 
sa. el a alcătuit o selecție de zece 
boxeri, care — după părerea sa — 
s-au înconjurat de o glorie nepieri
toare în istoria pugilismulul. „Cel 10 
n°muritori“ ai lui Nat (pe cei mai 
mulți dintre ei i-a cunoscut personal) 
sînt • Jack Johnson, James J. Jeff
ries Bob Fitzsimmons. Jack Dempsey, 

Sam
Max

Jantei J. 
T angford, 
Schmelling

Selecția 
prinde ____ ____ _
pildă. Sam Langford, care n-a 
-i-iodstă campion mondial sau 
Fîtzsim___ ,___ __ 1_ 1 __
eategoL
‘ -em al greilor. Dar bătrînul Nat 
= -‘a că nu toți „supercampionîl" 

«o meritat laurii și el — care l-a 
«■■■I la lucru pe Jess Willard. Louis 
rw«a utaorul din Pampas"), Yeung 
<■ Max Baer șl Primo Car-
• -K z-'euT Ezzard Charles șl „u- 

- țMay Listen — declară ei e 
-- -r . regreil îaptuî de a nu-l

Corbett, Joe Louis, 
Gene Tunney, 

șl Rocky Marciano, 
poate fi ciudată șl 

nume de pugiliști ca,
cu- 
de 

fost 
___ , . _______ Bob 

m-nons, care a fost un boxer de 
Tie mijlocie încoronat cu titlul

poziției 
ce 
Ia

de

acumulate, 
mare ncu- 
Proaspătul

Dumitru

ni se pare tînărul 
El îmbină strate- 

cu loviturile tac
i-a adus trei victorii 
Vaisman, Slanciu și

el, făcînd parte din 
remarcă Va- 

Fostul campion de 
Ghinda,, de altfel) 
erudiția teoretică, 

a poziției și 
care l-a de-

1. c4 e5, 2. Cc3 <36, 3. Cf3 Ng4 
(Un sistem recomandat de marele 
maestru Vasili Smîslov), 4. dl N:f3, 
5.g:f3 
8.Dd2 
decis 
tește
10.. .Cf5 (O mutare riscantă, 
comandabil, și mult mai
10.. .b5, pentru a împiedica
rea pionului) ll.h5 ! Tg8, 
N:b2, 13.D:b2 Ce5 (Se amenința
14.Cf6+), 14.h:g6 h:g6, 15 M c6 (For
țat 1 La 15...Cd7, albul continuă 
16.Th8 1 — aceasta a și fost rațiu
nea schimbului la g6 si deschiderii 
coloanei „h” — T:h8, 17 D:h8 Cf8, 
18.e4 Cd7, 19.Cf6 mat !), 16.f:e5 c:d5, 
17.0—0—0 Dg5+. 18.e3 d4. I9.e:dfi 
0—0—0 (S-ar părea că negrul a 
scăpat de greutăți. El recîștigă pi
onul și exercită presiune în centru. 
Dar...) 2O.T:d4 ! (Acest sacrificiu de 
calitate nu l-a prevăzut Mititelu. 
Acum albul capătă un atac cîști- 
gător) 2O...C:dl. 21.D:d4 Da5, 22. 
Rb2 Dbl (Nu merge 22..T:d6, 23. 
D:d6 Td8 24.Nh3+ f5, 25.b4 ! și al
bul rămîne cu o piesă în plus), 
2.3.Nh3+ f5, 24.Tdl ThS ?, 25,Ng2 ? 
(Cîstiga imediat 25.d7-ț- Rb3, 26. 
Dc5-f- Ra8. 27.D:h8 ! !), 25... Da5.
26.Dg? ! și negrul cedează neputînd 
apăra cele două amenințări de mat, 
la c7 și b7. După 26...Db6. urmea
ză 27.c5.

e:d4. 6.D:d4 Ce7. 7.b3 Cbc6, 
gG. 9.Nb2 Ng7. 10.h4 (Albul 

să facă rocada mare, pregă- 
atacul pe flancul regelui) 

Era re- 
prudent, 
înainta- 

12.Cd5

pe Valeriu CHIOSE

„STELE" MIȘCĂTOARE

Ca totdeauna tn patinajul artistic, 
la început de sezon se face „pre
zența". Aceasta pentru a vedea care 
dintre marii campioni ai ghețil tși 
continuă activitatea tn competiții și 
care dintre el absentează. De data a- 
ceasta, lista este tn plină mișcare...

Mai întil, o veste îmbucurătoare i 
campionul mondial și olimpic Ondrej 
Nepela a renunțat la proiectul său 
de a trece la profesionism. El va re
prezenta Cehoslovacia și în apropia
tele mari întreceri ale patinatorilor. 
In schimb, s-a retras colega sa de 
glorie, Beatrix Schuba, care-șl face 
debutul ca vedetă profesionistă, pe 
scena companiei americane de re
vistă „Ice-Follies". F

Retrageri și în rîndurile patinato
rilor sovietici. Campionii mondiali de 
dans pe gheață, soții Ludmila Paho
mova și Aleksandr Gorșkov, au pus 
capăt carierei lor de competitori. A- 
mîndol vor activa mal departe ca 
antrenori. Vești despre celălalt mare 
cuplu de campioni, Irina Rodnina — 
Aleksei Ulanov: ei activează acum 
separat, cu alți parteneri. Rodnina 
patinează cu Aleksandr Zaițev — un 
talentat patinator moscovit — iar 
Ulanov are ca pereche, firește, pe 
noua sa soție, Ludmila Smirnova, 
vicecampioană mondială.

BICICLETA LUI EDDY...

Cu începere de la 1 noiembrie, 
într-una din vitrinele orașului Monza 
se află expusă bicicleta cu care cam
pionul belgian Eddy Merckx a sta
bilit în Mexic noul record mondial al 
oreL Bicicleta este construită de me
canicul Italian Ernesto Colnago. După 
cîteva zile, bicicleta lu! Merckx va fi 
prezentată la Milano.

x
Nici un moment pierdut!.. Accidentat la finele sezonului atletic și 
actualmente suferind de tendinită, cunoscutul recordman italian ic 
săritura cu prăjina Renato Dionisi (5,45 m) sa hotărît să nu re
nunțe la activitatea competițională, schimbind deocamdată pista de 
elan cu cea a circuitelor „moto", lată-l. la bordul unei „Petra 
Sport" de 750 cmc, în plină cursă, la un recent concurs de moto- 

ciclism. De la marile înălțimi, la intrepidele viteze...

PARTOS ȘI GHINDA 5 PUNCTE DIN 6!
șefia în clasament

în repriza a 8-a, în urma unei 
„contre" magistrale la figură, Clay 
l-a făcut K.O. pe Foster. ...

După meci, Cassius Clay a de
clarat: ,.A fost una dintre cele 
mai dure întîlniri pe care le-am 
susținut. Foster a luptat exemplar. 
El mi-a plasat cîteva lovituri pu
ternice în reprizele a 6-a și a 7-a. 
II consider pe Foster cel mai cu
rajos adversar pe care l-am întîl
nit în cariera mea".

★
Fostul campion european de box 

la categoria mijlocie danezul Tom 
Bogs și-a făcut reintrarea la 
Aarhus, (Danemarca) întîlnlndu-1 
pe americanul Carlos Marks. După 
un meci de o slabă factură tehnică, 
Marks a fost declarat învingător 
prin abandon în repriza a 8-a. Bogs 
a fost accidentat la ochiul drept, 
devenind indisponibil timp de două 
luni.

RACING FORD ANVFRS VA FI
ADVERSARA FCHIPFI SIFAUA

IN „CUPA CUPHOR“
FA BASCHET

în turul al doilea al „Cupei cu
pelor” la baschet masculin, echipa 
Steaua va avea ca adversară for
mația belgiană Racing Ford An
vers care, in disputa cu Sporting 
Lisabona, a pierdut prima partidă 
la o diferență de trei puncte (83— 
86), dar a cîștigat returul cu 120— 
80. în acest 
chetbaliștilor 
înscrise de : 
24, Geerst 12, 
Van Damme 
Gestel 3, Van Hoyweghen 10

Meciurile Steaua — Racing Ford 
Anvers vor avea loc la 5 decem
brie (Anvers) și la 14 decembrie 
(București).

meci, punctele bas- 
din Anvers au fost 
Beli 42 (1), Gillespie
Hillen 10. D'Hondt 9. 

4, De Koster 6, Van

VICTORIE A GAZDELOR
SI IN AL

DE
DOILEA MECI

HOCHEI
NORVEGIA-ROMÂNIA

Selecționatele de hochei ale Ro
mâniei și Norveghiei s-au întîlnit 
din nou, de 'această dată ' într-o 
mică localitate. Sarpsborg. situată 
în împrejurimile orașului 
Comportîndu-se mult mai 
decît în prima partidă. în 
debutanții nu și-au putut 
ritmul, selecționata țării noastre a 
cedat la limită, la capătul unui 
meci frumos, echilibrat. Victoria a 
revenit reprezentativei gazdă cu 
scorul de 4—2 (1—1, 3—1. 0—0).

Ultimul meci al echinei române 
în Norvegia are loc astă-seară în 
orașul Stavanger, după care ho- 
cheiștii noștri vor reveni în țară, 
deoarece proiectatul turneu în Da
nemarca nu se poate organiza, fe
derația daneză avînd programate 
în această perioadă jocuri de cam
pionat.

Oslo, 
bine 
care 
găsi

TELEX 9 TELEX
Selecționatele de tenis de masă a’ An
gliei și R E. a Germaniei s-au întllnlt 
la Leeds într-un joc contînd pentru Cu
pa ligii europene. Jucătorii vest-germanl 
și-au adjudecat victoria cu scorul de 
5—2.

La Atena s-au desfășurat două partide 
contînd pentru cupele continentale la 
volei în nreci retur pentru C.C.E.. Pa- 
nathinalkos Atena a întrecut cu sconil 
de 3—0 (15—7, 15—11. 15—5) formaila 
Detz Viena. Voleibaliștii greci s-au 
calificat pentru turul II. In cadrul Cunei 
cupelor (meci tur) s-au întîlnit. forma
țiile Olympîakos Pireu și V.C. Porto 
(Portugalia). Victoria a revenit gazdelor 
cu scorul de 3—0 (15—12, 15—8. 15—11).

La Sofia, tn prezența a numeroși spec
tatori, s-a disputat întîlnirea internațio
nală amicală de baschet dintre echipele 
ȚSKA Cerveno Zname — Sofia și TSKA 
Moscova. Baschetbaliștii sovietici au 
cîștigat

BaschetbaliștU sovietici 
cu scorul de 89—83 (43—42)

tugoslavă de hochei pe gheață 
Skoplje, care întreprinde un tur- 
Bulgaria. a jucat la Sofia în

Echipa
Vardar
neu în _____ „ ------- — -------
compania selecționatei de juniori a tarii 
gazdă. Tineri! hoeheiștd bulgari au ter
minat învingători cu scorul de 4—1 (0—0.

VOLEIBALIȘTII DINAMOVIȘTI 
ÎNVINGĂTORI IN ULTIMUL 

MECI LA PEKIN

Lupta pentru
a continuat aseară între cei trei li
deri. Ciocâltea, Ghinda și Partoș. 
In timp ce campionul țării întîlnea 
pe tenacele și experimentatul Neam- 
țu, ceilalți doi aveau adversari 
mult mai ușorj în persoana debn- 
tanților Foii ert și Rotariu. Aceștia 
n-au putut opune o rezistență prea 
dîrză. au intrat din deschidere în 
poziții mai slabe șj au pierdut i 
Follert la Ghinda, Rotariu Ia Par- 
toș. în acest timp, Ciocâltea tre
buia să se mulțumească cu remiza.

Ghițescu, cu negrele, a forțat la 
Mozeș și a cîștigat, pentru a nu 
pierde contactul cu plutonul frun
taș. Același lucru l-a încercat,, dar 
cu mai puțin succes, Ghizdavu în 
întâlnirea cu Dăneț. La întrerupere,

maestrul internațional are un pion 
mai puțin.

Remize rapide s-au înregistrat în 
partidele i Grunberg — Ungureanu, 
Stoica — Vaisman, și Stanciu — 
Nacht. Mititelu deține o calitate în 
plus în întrerupta cu Bondoc.

ÎN CLASAMENT conduc Partoș 
și Ghinda cu cîte 5 puncte, urmați 
de Ciocâltea 41 2. Neamțu 4, Ghi
țescu 3>/2 (1). Nacht și Stoica 3%, 
Ghizdavu și Șuba .3 (1) etc.

Astăzi dimineață se reiau între
ruptele. După amiază, de la ora 16, 
se va disputa runda a 7-a, din pro
gramul căreia se desprind întîlni
rile Ghinda — Ciocâltea, Wolf — 
Partoș, Neamțu — Șuba, Ghițescu 
— Griinberg, al căror rezultat poa
te influența considerabil ordinea 
primilor clasați.

In localitatea vest-germană Offenburg 
au luat sfîrsit campionatele mondiale de 
clclobal. Victoria și titlul de campioană 
a lumii au revenit, pentru a șasea oară 
consecutiv, formației Cehoslovaciei, al
cătuită din frații Posnisil. Pe locurile 
următoare s-au clasat echipele R.F. ‘ a 
Germaniei Elveției. Austriei. Franței șl 
Belelei. Tn finala campionatului, echipa 
Cehoslovaciei a întrecut cu scorul de. 
6—4 formația R.F. a Germaniei, com
pusă din Flackus. Bemais.

Ultima probii a campionatului european 
de ciclism artistic 
a fost cîșUgată de 
Manfred Maute cu■
tncepînd de astăzi _______
din Roma va găzdui întrecerile fazei fi
nale a campionatului mondial de tenis 
rezervat lueătorilor profesioniști tn pri
mele patru partide, care contează drept 
sferturi de finală, se vor întîlni New
combe cu Lutz, Cox cu Riessen. Ashe 
cu Piliei si Drysdale cu Okker. Ultimele 
două ediții ale acestei competiții au fost 
cîștigate de australianul Ken Rosewall.

— simplu bărbați — 
sportivul vest-german 
307.23 p.

.Palatul Snorturilor“

LT1MELE REZULTATE ■ULTIMELE ȘTIRI ■ULTIMELE REZULTATE

CHICA Șl REGULAMENTUL

Moda părului lung (pînă la a 
deveni chică) și care începe să 
contamineze mulți tineri spor
tivi, mai ales în lumea occiden
tală. ridică nu numai probleme de 
estetică sau de etică publică, ci și 
regulamentare.

Primul dintre organismele spor
tive din R. F. a Germaniei care 
ia poziție față de această situație 
este federația vest-germană de

lupte. Ea a comunicat practican- 
ților sportului luptelor din R.F.G. 
noile reglementări privitoare la 
portul părului lung. Se precizea
ză, astfel, că este inadmisibilă si
tuația în care un concurent nu 
poate executa prizele normale, în 
regiunea capului și a cefei, din pri
cina coamei adversarului. S-a 
anunțat, de asemenea, că nici un 
purtător de chică nu va mai pu
tea fi selecționat în echipa națio
nală.

Echipa masculină de volei Dinamo 
București și-a încheiat turneul între
prins în R.P. Chineză, jucind cu selec
ționata țării gazdă, la Pekin. Voleibaliștii 
români au obținut victoria cu scorul de 3_2 ----- - - - - _ —
ciul 
fost

(5—15. 20—18. 7—15, 15—9. 15—6). Me- 
a durat mai mult de două ore și a 
de bună factură tehnică

O ATRACTIVĂ GALĂ DE BOX 
IN SALA DINAMO

Iubitorii boxului din Capitală au um
plut aseară pînă la refuz sala Dinamo, 
pentru a asista la o reuniune Interesantă. 
In care au evoluat cîțiva dintre pugi- 
Hștli fruntași din București. în cel mai 
frumos meci al reuniunii. Ștefan Boboc 
(Dinamo) și rbrahlm Haredin (Steaua)

au oferit o dispută interesantă, plină 
de neprevăzut cu schimburi spectacu
loase de lovituri. Verdictul de egalitate 
a consfințit frumusețea acestui meci.

Celelalte rezultate : R. Cozma (Dina
mo) b.p L. Constantin (Metalul). V. 
Stan (Rapid) meci nul cu C. Nedea 'Con
structorul), E. Gorea (Dinamo) b.p. M. 
Stamatescu (Metalul). D Am za .Pro
gresul) b.p. I. Maria (Constructorul), O. 
Ghită (Steaua) b.ab. II D Precup (Me
talul), A. Moraru (Dinamo) b.p. I. I" 
tianu (Metalul), G. Pometcu (Raoid) 
b.p. M. Ploieșteanu (Progresul). D. Mi- 
halcea (Dinamo) b.p. C. Nicolae (Ra
pid). I Gyorfi (Dinamo) b.p. F. Bobi. 
«Olimpia).

secundă a Franței, va juca în compania 
primei echipe a R.F. a Germaniei, in 
vederea acestor meciuri, rugbyștii fran
cezi selecționați în echipele A și R voț 
susține la 24 noiembrie. la Paris, un 
meci de antrenament. Jocul se va des
fășura pe terenul Institutului National 
de Sport. Echipa Franței va pleca sim- 
bătă dimineața cu avionul spre Bucu
rești, de unde își va continua drumul 
cu trenul spre Constanta Din echipa 
franceză se remarcă îndeosebi forma 
excelentă manifestată de căpitanul echi
pei W. Spanghero și Cester.

TURNEUL ZONAL DE ȘAH

MÎINE,
ULTIMUL ANTRENAMENT 

AL RUGBYSTILOR FRANCEZI
In timp ce, duminică la 

Constanța, selecționata de rugby a 
Franței va întîlni reprezentativa Româ
niei. în aceeași zi, la Hanovra, echipa

In turneăl zonal de șah feminin de la 
Pemik trunda a 13-a), lucătoarea iugo
slavă 
vins-o 
xandra Nicoiau a întrerupt cu Han (Da
nemarca) Alte rezultate : Erei ova — 
Erenska remiză șt Jansen — Verșczi re
miză tn clasament : Baumst.arek «■ p< 
Nicoiau 7 o (1), Eretova. Konarkowska 
și VerQczi 7 p.

K.inarkowska — Sokolov a în- 
pe Gertrude Baumstarck. Aie-


