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SUCCESE ÎN MUNCĂ SI SPORT
In apropierea Stadionului Central 

din Craiova, două clădiri impresio
nante domină pădurea de blocuri din 
jurul lor : Spitalul cel nou și Fa
brica da confecții din apropierea 
Parcului.

Poposim Ia Fabrica de confecții, 
unde 90»/» dintre salariați sînt femei.

Și aci, ca în toate locurile de mun
că de pe întreg cuprinsul țării, în- 
tîlnim același freamăt de hărnicie și 
iscusință, aceeași vie dorință de a 
Intîmpina marea sărbătoare a Repu
blicii cu. brațele pline de daruri cît 
mai mîndre și mai frumoase.

Din atelierele de croit ies sute si 
sute de produse peste prevederile 
planului, care iau imediat drumul de
pozitelor și al magazinelor. Discutăm 
cu tovarășa Popescu Cristina, secre
tara organizației de partid, cu tova
rășa Dina Tudor, președinta Comi
tetului sindicatului, cu ing. Victor 
Crișan, președintele asociației spor
tive „Confecția", și aflăm multe lu
cruri interesante.

în cinstea celei de a 25-a aniver
sări a Republicii, sala de croit nr. 2 
a inițiat o acțiune lăudabilă, hotărînd 
să folosească materialele de confecții 
pînâ la ultimul centimetru, evitîn- 
du-se astfel orice pierdere sau risi
pă. Această acțiune aduce în prezent 
economii în valoare de 68.000 de lei 
lunar (o unitate poate astfel confec
ționa, din materialul Vecuperat, circa 
200 de rochii în plus).

...Sînt multe muncitoare fruntașe 
în această întreprindere : Elisabeta 
Meiorescu, Maria Macedoneana. Ana 
Avramescu, Ioana Geață. Spre bucu
ria noastră, printre fetele vrednice 
de aici aveam să intllnim si sportive 
de ispravă, eum ar fi handbaliste.e 
Constanța Pantalia, Elena Calfata.

Zoe Pătroi, Cati Becheru, Pană Ionica 
și Constantina Bușică.

Aflăm,' de altfel, că în această În
treprindere, sportul este foarte în
drăgit și nu ne mirăm de loc, văzind 
chipurile tinere din jurul nostru ■ 
media de vîrstă a muncitoarelor de 
aci este de 17—18 ani !

Ceea ce este și mai interesant. Insă 
e pasiunea tinerelor pentru ...fotbal 
Fabrica posedă în prezent trei echipe 
de fotbal feminin, cele mai talentate 
jucătoare dovedindu-se Oprica Mar- 
cu. Marioara Pascu. Georgeta Gaiță, 
Elena Mitea și Constanța Buzata. 
Bineînțeles, că tinerii nu s-au lăsat 
nici ei mai prejos și au constituit c 
echipă care participă la campionatul 
județean.

„Tot printre muncitoarele noastre, 
ne informează, in continuare 
ing. Victor Crișan, se numără și Flo
rentina Ionescu. care a obținut re
zultate remarcabile la aruncarea dri
cului, participind și la competiții in
ternaționale peste hotare. Dacă veți

veni după amiază in sala clubului, 
continuă d-sa. veți vedea zeci și zeci 
de fete, care după terminarea servi
ciului vin să joace șah sau tenis de 
masă. Prin muncă patriotică entu
ziastă. fetele și băieții de aici con
struiesc in prezent in incinta fabricii, 
un teren de tenis și unul de handbal 
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Călărași, au particioat la o ir 
cere de cros, dedicată celei 
XXV-a aniversări a proclamări: 
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SINAIA SPORTIVA SI TURISTICA
1ȘI AȘTEAPTĂ OASPEȚII

Poale lungi, albe de nea, coboa
ră de sus din creștetul Bucegilor 
pini în mijlocul orașului Sinaia, 
oferind privirii călătorului din tren 
sau automobil, ca pe o machetă, 
pirt.ile de schi ale orașului. Acest 
domeniu schiabil al Bucegilor, cu- 

în străinătate, este una 
iile patrimoniului turistic 
principalul argument al 

prezente și viitoare a 
zări montane, ca stațiu

ne sportivă și turistică de iarnă.
Ca orice reporteri am încercat

t interesindu-ne, in mod deo- 
punctul de vedere al 

gospodarii orașului și 
i din Sinaia. Dragoș I. 

ru. director coordonator al

d

In

>biL

na

cunoaș

unuia 
turis- 
Doga- 
I.T.O.

ocutomi nos tru am do
rn, de asemenea, sta-

■ pentru acttialul

in Sinaia, poate contri- 
realizarea misiunii dv 7 
îndoială că obiectivul

— Dacă așa stau lucrurile, 
Ia ce activități v-ați gindit pen
tru acest sezon de iarnă 7 Ați 
întocmit un program în colabo
rare cu organele sportive lo
cale 7

— Da ! Prin acest plan de mă
suri am hotărît, de pildă, înființa
rea a două școli de schi pentru 
începători și avansați. în acest 
scop au fost recrutați 8 instructori

formați de F.R. Schi, Se vor în
ființa 3 centre de învățarea schiu
lui la Poiana Stînii, Cota 1400 și 
Vîrful cu Dor, unde vizitatorii vor 
putea lua lecții în numărul de zile 
și de ore dorit. La Bușteni, Sinaia

M. BARA 
G. IRIMINOIU

(Continuare in pag. a 2 a)

AHOCHEIȘTII ROMÂNI ÎNVINGĂTORI 
Șl ÎN AL DOILEA MECI

CU REPREZENTATIVA R.P.D. COREENE

INTERNATIONALE
9

HANDBALISTELE DIN 
REPREZENTATIVA DE TINERET 

ÎN R. D. GERMANĂ
Astăzi urmează să plece în R.D. 

Germană echipa feminină de hand
bal (tineret) a țării noastre, pentru a 
întîlni selecționata similară a gaz
delor. Handbalistele românce vor dis
puta două meciuri, primul dintre ele 
fiind programat în ziua de 1 decem
brie la Frankfurt pe Oder, iar cel de 
al doilea 
Gruben. 
plasarea 
a jucat _  _____ ____
„Trofeului Carpațl", cuprinzînd, prin
tre altele, pe Rița Florea, Mariana 
Niță, Monica Mihăilă. Georgeia Va- 
sile, Maria Hobincu. Lotul 
nat de Dan Bălășescu și 
vală.
AU FOST STABILITE 

JOCURILOR
STEAUA — OPSAL 
IN C.C.E. LA HANDBAL 

MASCULIN
In cursul zilei de ieri, cluburile 

Steaua și Opsal Oslo au definitivat 
datele de disputare a jocurilor din 
optimile de finală al C.C.E. la hand
bal masculin : turul la 20 decembrie 
la Ploiești, returul la 27 decembrie la 
Oslo.

Astăzi, handbaliștii de Ia Steaua 
pleacă într-un turneu de pregătire și 
verificare în R.F. a Germaniei. în 
cadrul căruia vor întîlni, printre alte 
echipe, puternicele formații V.f.L. 
Gummersbach și F. a. Goppingen.

GHEORGHE BERCEANU 
CONCUREAZĂ LA BELGRAD

Azi pleacă la Belgrad lotul de lup
tători români, care sîmbătă și du
minică va participa la „Trofeul cam
pionilor". o mare competiție interna
țională de lupte greco-romane, la care 
au fost invitați numeroși campioni 
din diferite țări.

Din lotul care ne va reprezenta 
la întrecerile din capitala Iugoslaviei 
face parte și Gheorghc Berceanu, 
campion olimpic la Milnchen (categ. 
48 kg), care va evolua pentru prima 
oară pe arena internațională dună 
J.O. Lotul cuprinde totodată pe Mi
hai Boțină (cat. 57 kg), dublu cam
pion european la juniori, Eugen 
Hupcă (cat. G8 kg) și Ion Gabor (cat. 
82 kg). Cei patru sportivi sînt înso
țiți de antrenorul federal Ion Cor- 
neanu.
MARIA ALEXANDRU Șl CAR
MEN CRIȘAN CONCUREAZĂ 
LA „INTERNAȚIONALELE" ““ 

TENIS DE' MASĂ ALE 
FRANȚEI

Aseară au plecat la Pari^ jucă
toarele de tenis de masă Maria A- 
lexandru și Carmen Crișan, însoțite 
de antrenorul Ion Pop. Sportivele ro
mânce vor participa la campionatele 
internaționale ale Franței programa
te între 3 și 5 decembrie. A mai 
făcut deplasarea și secretarul gene
ral al F.R.T.M., Sever Dăneț. care 
va lua parte la lucrările Comitetului 
de direcție al Uniunii europene de 
tenis de masă.

la 3 decembrie în localitatea 
Formația care va face de- 
este aproape aceeași care 
în cadrul ultimei ediții a

este anire- 
Tr. Buco-

DATELE

OSLO

Al doilea meci dintre reprezen
tativele de hochei ale României și 
R.P.D. Coreene, disputat aseară pe 
patinoarul 23 August, a semănat 
atît de mult cu cel din ajun încît, 
spre sfîrșitul partidei, aveam im
presia că hocheiștii celor două e- 
chipe vor să păstreze același 
Nu a fost așa, pentru că, cu 
cunde înainte de fluierul 
Moiș a înscris al 15-lea gol al 
pei noastre rupînd simetria,
final : România — R.P.D. Coreeană 
15—1 (7—1, 3—0, 5—0).

Desigur, problema cîștigătorului 
nu s-a pus nici un moment. Meciul 
de aseară — ca și cel de marți —

trebuie privit prin prisma obiecti
velor pe care și le puteau fixa, în 
mod logic, cele două echipe. Pentru 
oaspeți, care fac primii pași în a- 
cest dificil sport, întîlnirea repre
zenta un bun prilej de verificare a 
forțelor în compania unui adversar 
puternic, în timp ce echipa noas
tră avea posibilitatea să încerce, în 
fața unui partener de întrecere 
mai comod, capacitățile sale ofensi
ve. Autorii golurilor : Tureanu și 
Moiș cîte 3, Costea, Gheorghiu și 
Axinte cîte 2, Bandaș, Huțanu și 
Ștefanov, respectiv, Di Huak Su. 
Partida a fost condusă de M. Pres- 
neanu și Th. Ivănescu.

— .Așadar, considerați că. în
tre altele, practicarea sporturi
lor ea agrement sau de perfor- 
maaU 
bei la

— Fără
nestru principal este acela de a a- 
sigura condiții cit mai bune de re
facere a potențialului fizic al oa- 

ilor veniți Ia odihnă. Realiza- 
acestui deziderat este substan- 

itată prin practicarea spor- 
mai ales iarna, stațiunile 

și Bușteni, oferind condiții 
rale dintre cele mai bune. De 
L experiența anilor precedenți 

ne-a demonstrat practic ceea ce

I.E.F.S. (f) 3-0

N-am putu 
internatul Grupului școlar 
ții" Bacău, din cauza ns

TREBUIE EA ÎNSĂȘI... ÎNVIORATĂ!

u se—

Radu TIMOFTE

(Continuare £n pag. a 2-a)
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Incepind de miine, in București

CUPA CARPAȚI" LA POPICE
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E BINE CA S-A IEȘIT IN 
CURTE, DAR...

SE POATE PREFERA AERUL 
ÎNCHIS CELUI CURAT DfN 

CAUZA... UNEI PERECri' DE 
PANTOFI ?

fi de
iilor IV și V (mai 
in ca să-și înceapă 

l) ale Școlii pedago- 
înviorarea la ora 

•rea la ora 6,00). De fapt, 
isese la două ocoliri ale 

e din anii I. II și III 
știincioase, ele execu-

IERI. IX CAMPIOX AȚELE DE \OLEI

UNIVERSITATEA CRAIOVA— STEAUA (m} 1—3 (—7. —2, 11, —16)

Doar 65 de minute ie- 
au trebuit voleibalistelor 
de la Rapid ca să cistige 
meciul cu I.E.F.S. '. Pen
tru învingătoare, contrar 
așteptărilor. întîlnirea 
redus pînâ la urmă la 
un foarte util joc-școa a 
Înaintea partidei de sim- 
bătă. cu Hapoel Hamaim 
din cadrul ..Cupei cam
pionilor europeni", 
o repetiție generala 
sită pentru rapidiste, 
ău cistigat jocul cu 
(8, 13. 5).

Antrenorul Davila 
con a întrebuințat 
Marta Szekely. Florica 
Tudora, Cristina Balta- 
rețu Mariana Baga, Con
stanta Bălăsoiu Eugenia 
Bebac — Buxandra V ra
niță.A condus foarte bine 
cuplul I- Covaci Im 
Iliescu (M. T.).

★
CRAIOVA, 29 (prin tele

fon, de la corespondentul 
nostru N. DRAGANOUj)

Sala sporturilor din lo
calitate a fost azi (n.r. ieri) 
arhiplină la meciul de vo
lei dintre echipele Um- 
versitatea Craiova și Stea- 
ua. Numeroșii spectatori 
au urmărit un meci în 
care, din păcate, formația 
lor favorită, Universitatea, 
a prestat un joc slab, cu 
faze confuze. Steaua a ju
cat combinativ, cîștigîhd cu 
ușurință, în special 
mele două seturi, 
final : 3-1 (15—7,
11—15, 18—16) în favoarea 
bucureștenilor.

S-au evidențiat R. Enes- 
cu, M. Rauh, C. Bartlia de 
la Steaua și debutantul V. 
Hrinco de la localnici. Au 
arbitrat cu scăpări V. 
Sacaci (Bala Mare) și E. 
Mandel (Sibiu), _ _ ..

orl- 
Scor 

13—2,
Blocajul studentelor, alcătuit din Luxa Ghifă 
(nr. 12) ft Maria Cengher (nr. 4), reușește să 
stopeze atacul feroviarei Mariana Baga (Fază 

din meciul Rapid — I.E.F.S., 3—0)

Foto i S. BAKCSY

SPECTACOL AGREABIL, CU PREZENTUL 
Șl VIITORUL FOTBALULUI NOSTRU IN SCENA

^Cadeții" nu i-au menajat 
fel pe reputații lor parte

neri • Fotbal rapid, faze 
poartă cu duiumul și cinci 
luri • Prima „repetiție", 
echipa A, a formulei cu 
mijlocași, o promisiune • 
deschidere, tinerii jucători 
Divizia B au terminat la egali
tate (2—2), justificind selecțio
narea în reprezentativele serii
lor dar șî organizarea unor ase

menea partide

0 IMPORTANTA COMPETIȚIE 
INTERNAȚIONALĂ

începînd de mîine, arena Voința 
din Capitală va fi locul de desfă
șurare a celei mai mari competi
ții internaționale de popice a anu
lui organizată în țara noastră, edi
ția a Vl-a a „Cupei Carpați*. La 
întreceri vor participa sportivi din 

Bulgaria. Cehoslovacia, 
Iugoslavia, 

evident, 
în cursul

opt țări
R.D. Germană, Franța. 
Polonia, Ungaria și, 
România. Se așteaptă, 
zilei de azi, confirmarea de parti
cipare a sportivilor din R.F. a Ger' 
maniei.

Oaspeții vor fi prezenți conform 
tradiției și regulamentului : cu cîte 
un jucător și o jucătoare. Din fie
care țară vor veni cei mai în for
mă popicari, printre ei și cîțiva 
ași ai arenei mondiale, cum sînt, 
de pildă cei din R.D. Germană: 
Astried Wloka și Luther Eber
hard, foști campioni ai lumii, iu
goslavul Nikola Dragos, medaliat 
cu aur la C.M. 1972 (va face pe
reche cu Eva Ludvig). Din Ceho
slovacia și Ungaria vor veni la 
București componenți ai echipelor 
reprezentative, cei mai în formă 
jucători din campionatele respecti
ve : Maria Selingerova ~ Aladar

Dumitrache, în mare vervă în jocul 
tul ele tineret) urmărește acrobatica

LOTUL A-LOTUL DE

(Constructorul Galați) 
favorit în „Cupa Car- 

Foto : B. VASILE 
respectiv, Gyorgyne

llie Băiaș 
pornește ca 
pați“
Kuruzc și, 
Tompa — Istvân Feitein.

Cuplul bulgar este format
Sofia Vlahova — Peter Siskov, cel 
francez din Marie Joce-Crance —

din

(Continuare in pay. a 2 a)

A fost așa cum o 
ciul de antrenament 
torii fotoliilor de la A 
intrat în anticamera 
nale, a reprezentat cu 
decît un antrenament ... ______
simplu joc de verificare. A fost o 
partidă cu tot ce poate avea mai 
frumos și mai atrăgător disputa fot
balistică : ritm, angajare, culoare, 
schimbări spectaculoase de scor și... 
cinci goluri. Cei peste 10.000 de 
spectatori n-au părăsit stadionul Re
publicii decît la fluierul final al ar
bitrului Al. Pîrvu și asta mi se pare 
cea mai bună dovadă pentru reușita 
jocului de aseară. Și, notați, mulți 
dintre privitorii partidei-vedetă mai 
aveau 90 de minute de rezistență la o 
vreme destul de geroasă. Dar fot
balul bun e un fotbal cald în același 
timp. Te Încălzește și nici nu Știi 
cînd trec minutele.

Întîlnirea a debutat cu o ..directă 
fulgerătoare" a „cadeților". Nu cred 
că făcuse un traseu întreg secundarul 
cronometrului aînd mingea trimisă 
Troi, după o rapidă combinație 
Roznai, poposea în plasa porții 
Adamache: 1—0 pentru lotul de 
neret, moment puternic aplaudat 
tribune, foarte atente cu „cadețti",

doream... Me-' 
dintre doina
și cei care au 
echipei națio- 

mult mai mult 
cu public, un

de 
cu 
lui 
ti
de
Li

de ieri al Lotului A, reia spectaculos, prin „foarfecă", balonul. Ciolan (lo- 
aefiune a centrului atacant al tricolorilor. Foto : Drdgoș NEAGU

se întrebuințează fără menajamente 
și Beldcanu (min. 72) va reduce di
ferența reluînd din drop, centrarea 
lui Petreanu : 3—2.

.Cîteva scurte considerații asupra 
funcționării mecanismului în cele 
două selecționate. Lotul A: promiță
toare prima încercare a noii așezări, 
cu trei mijlocași ; foarte mobilă, linia 
mediană s-a intercalat mereu în 
trioul de șoc .din față. Lotul de ti
neret, comportare bună, păcat că au 
existat momente de cădere, de scă
dere a ritmului. Formula de începere 
pare că a devenit cea mai convena
bilă.

Arbitrul Alexandru Pîrvu a condus 
foarte bine formațiile t

LOTUL Ai Adamache (Stan) — 
Sătmăreanu (min. 74 — Dobrău), 
Boc, Antonescu, Vigu (min. 46 —
Velea) — Dumitru, Nunweiller, Dinu 
— Lucescu (min. 65 — Hajnal) Du
mitrache (mîn, 65 — Sandu Mircea), 
Dobrin.

LOTUN DE TINERET f Ștefan (min. 
46 — lordache) — Ciolan (min. 46 
— Cristache). Ciugarin (min. 60 — 
Grigoraș). Sameș, Tănăsescu — Bol3ni, 
Mulțescu (min. 46 — Moldovan), Bel- 
deanu — Troi (min. 60 — Petreanu), 
Roznai, Aelenei (min. 60 — Szabados).

Eftimie IONESCU

TINERET 3-2 (2-1)

prea pătimașe, uitînd 
făcut și vor mai face

r.eori chiar 
ceea ce au .__

.tricolorii pentru fotbalul nostru. Cre
dem însă că numai pentru o seară și 
din dorința de a-i ajuta întru afir
mare pe băieții care vin și vin foarte 
promițător. Startul și. finalul meciului 
ior de aseară e o probă pe care și 
cel mai sceptic dintre susținătorii ti
nerilor noștri internaționali trebuie 
să o ia în considerare. Vechii co
echipieri al primei reprezentative, în 
rîndurile cărora l-am regăsit pe Boc, 
s-au concentrat cu știința proprie 
lor de a trece furtunile, și au obținut 
egalarea, în min. 20, la o acțiune a 
lui Nunweiller. care a șutat cu sete, 
e adevărat, portarul Ștefan fiind de
rutat de devierea involuntară a balo
nului de către Sameș. Golul cu care 
tricolorii vor lua conducerea va fi 
cel mai frumos dintre cele cinci i 
o cursă Dobrin pe aripa stingă, o cen
trare limpede și clară și o reluare 
din viteză și săritură, cu capul, a Iul 
Dumitrache : 2—1 pentru lotul A în 
min. 22. După pauză, îndîrjirea luptei 
nu va scădea cu nimic, cu toate că vor 
fi operate nu mai puțin 
bări în ambele formații.
70) va mări avantajul 
printr-un șut cu boltă,

de 11 schim- 
Hajnal (mtn. 
„bătrînilor", 

dar -..mînjii"
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SATU MARE Șl ORADEA
S-AU IMPUS ÎN DE LA Tg MUREȘ BCompetiția pe echipe

ULTIMUL CONCURS
3—0,

AL SEZONULUI

TUȘNADUL sp. Rm. SăratPATINAJ

sp. de 
Unirea

băieți, dis- 
reprezenta- 
t Mare, a

Miercurea 
în prima

Oradea, Tg. Mureș 
această

Competiția pe echipe a scrim eril or 
juniori, ,,Cupa Speranțelor", a progra
mat la Tîrgu Mureș una din fazele de 
zonă care a reunit formații din orașele 
situate în nordul și estul Transilvaniei. 
Alături de centre binecunoscute ca

sp. Ti-
4. Lie.

6 p, G.

„ZONA“

A „CUPEI SPERANȚELOR14
Satu Mare, Cluj, 
au mai fost reprezentate' în 
întrecere orașele Baia Mare, Cărei, Za
lău și Miercurea Ciuc.

Zona de la Tg. Mureș a fost domi
nată de trăgătorii din Satu Mare și 
Oradea care au ocupat, la toate armele, 
primele două locuri, cele ce le con
feră dreptul de a participa la finala 
competiției. La floretă fete, tertetul 
sătmărean M. Lazăr, Gabriela Garda și 
Maria Moldovan a confirmat sansa teo
retică ocupînd primul loc după un 
meci final cu echipa Oradei (A. Hetz, 
M. FărcaȘu. E. Fenyes) pe care a în
trecut-o comod cu 8—1. Promițătoare, 
comportarea tinerelor din 
Ciuc clasate pe locul III 
grupă.

Episodul final la floretă 
putat de asemenea între 
tivele Oradei și orașului Satu ____ _ _
dat' loc la o luptă foarte strînsă. For
mația de pe malul Crișului Repede, 
alcătuită din P. Tomory, L Apati și 
A. Boroș s-a dovedit ceva mai omo
genă decît trio-ul sătmărean în care 
L. Botoș nu s-a putut ridica la nivelul 
experimentaților de acum P. Kuki 
(proaspăt campion balcanic) și C. Moise. 
Au cîștigat orădenii cu 5—4.

Desfășurată tot în două grupe. în
trecerea la spadă avea să opună — 
pentru ordinea primelor două locuri — 
reprezentativele acelorași orașe. Disouta 
dintre ele a revenit _formatiei din Satu 

' ” Fekete. B. Tu-
întrecut cu 7—2 for- 

(Fr. Bay, L. Rosental,

în divizia națională de juniori și șco
lari s-au încheiat partidele din primul 
tur. Iată, care este situația în acest mo* 
ment în disputele voleibalistelor :

SERIA I, REZULTATE : Șc. sp. 
Neamț cu Penicilina Iași 3—0, cu Șc. 
Bacău 3—1, cu Lie. ped. Bîrlad 3—0, 
Șc. sp. Botoșani 1—3, cu Ceahlăul 
Neamț 1—3; ““ 
dagogic 3—1, 
cu Ceahlăul 3—1, __ _
Penicilina cu Lie. pedagogic 2—3, cu Șc. 
sp. Botoșani 3—0, cu Ceahlăul 3—1; Lie. 
pedagogic cu Șc. s.p. 1
Ceahlăul 2—3; Șc. 4p.

P. 
sp. 
cu 
P. 

Șc. sp. Bacău cu Lie. pe
ep Șc. Sp. Botoșani 2-3, 

cu Penicilina 3—2;

cu
S2X-. —„C-J „ __________ - CU
Șc. sp. Timișoara 3—0, cu Șc. sp. Arad 
C C. Șc. cp. Timișoara cu U.T.A. 3—0, 
cu Lie. ped. Arad 3—0, cu Șc. sp. Arad 
3—2, cu Șc. sp. Lugoj 3—0; Șc. sp. Arad, 
cu Lie. ped. Arad 3—0. cu Șc. sp. Lugoj 
3—0, cu U.T.A. 3—0; Lie. ped. Arad cu 
Șc. Sp. Lugoj 3—1, cu U.T.A. 2—3: Șc. 
sp. Lugoj cu U.T.A. 3—0. CLASAMENT: 
1. Șc. sp. Caransebeș 10 p, 2. Șc. ”,î 
misoara 9 p, 3. Șc. sp. Arad 8 p, 
ped. Arad 6 p, 5. Șc. sp. Lugoj 
U.T.A. 6 p.

DUW PRIMUL TUR 
IN DIVIZIA JUNIORILOR Șl ȘCOLARILOR (f)

ed. fiz. Rm. Vilcea cu 
Tr. Măgurele 3—0, cu

Tîrgoviște 3—0, cu Șc. sp. Craiova 3—0, 
cu Lie. V. Roaită Rm. Vîlcea 3—0; Șc. 
sp. Craiova cu Llc. 3 Tîrgoviște 3—0, cu 
Lie. Unirea Tr. Măgurele 2—3, cu Lie. 
V. Roaită Rm. Vilcea 3—0; Șc. sp. Uni
rea Tr. Măgurele cu Lie. 3 Tîrgoviște
2— 3, cu Lie. V. Roaită 3—1: Lie. 3 Tîrgo
viște eu Lie. V. Roaită Rm. Vîlcea 3—2; 
CLASAMENT : 1. Șc. sp. 2 Buc. 10 P, 
2. Lie. cu progr. sp. ed. fiz. Rm. Vilcea 
9 p, 3. Șc. sp. Craiova 7 p. 4. Șc. sp. Uni
rea Tr. Măgurele 7 p. 5. Lie. 3 Tîrgoviște 
7 p, 6. Lie. V. Roaită Rm. Vilcea 5 p.

SERIA A VI-A. REZULTATE : ȘC. sp. 
Caransebeș cu Lie. ped. Arad 3—0. 
Șc. sp. Lugoj 3—0. cu U.T.A. “ C

J J “
3— o: *Șc. sp.’ Timișoara cu U.T.A.

Ultimul concurs automobilistic de 
amploare al sezonului va avea loc 
duminică în București, pe traseul 

‘ de pe strada Maior Coravu. Este 
‘vorba de finala concursului republi
can de îndemînare la care vor par- 

țticipa cîștigătorii concursurilor pre
liminare, organizate în 16 orașe din 
țară.

Deoarece competițiile de îndemî
nare au fost organizate pretutin
deni pe trasee avînd aceeași lungi
me și prevăzute cu obstacole după 
o schiță tip, A.C.R. a mai invitat 
la întrecerea de duminică și pe u- 
nii automobiliști care, deși clasați 

jla prima fază a competiției pe locu
rile 2,3 sau chiar 4. au realizat timpi 
superiori celor înregistrați de cîști
gătorii concursurilor din alte centre.

în afara celor de mai sus. la acest 
concurs , pot participa, de drept, toți 
posesorii de licențe ACA tip A, B, 
C și D.

dintre
Mane (E, Kerekes, G
roezy) care a 
mația Oradei
T. Nevtelen).

în sfîrșiț. Ia ____ _ ___ t____
nind doar cinci echipe, s-a disputat în 
grupă unică în fruntea 
s^tuîndu-se echiDa din 
(St. Kakassy. M. Imre, 
Orădenii au ocupat din 
secund (A. Bereczki, K.

sabie, competiția, reu-

clasamentului 
Satu Mare 
A Harkasy). 
nou locul 

Merza și p 
Tuzes), în urma lor clasîndu-se forma
țiile din Cărei și cele două selecționate 
din Cluj

VA OFERI VITEZIȘTILOR O PISTA
DE DIMENSIUNI OLIMPICE

De cîțiva ani,- stațiunea 
Băi a devenit cartierul ge 
patinatorilor de viteză. G: 
cului Ciucaș, 
ța naturală 
lungată în
Ol

Tușnad- 
nerai al

is
care consen ă ghea- 

pe o perioadă indc- 
timpul iernii, aici se 

aproape toate cuncui-

nai intern. Cum iși v* primi oaspeții 
in apropiatul sezon cunoscuta stațiu
ne montană din județul Harghi
ta? La această in.reoare ne-arăi-

barcader. atit cit va fi nevoie pentru 
• pistă olimpică. Steaua iluminată va 
rămine in mijlocul „inelului de 
gheată'. în plus. vom... planta 
stilpi cv instalație electrică în ju
rai terenului, in așa 
se poată desfășura 
la aaeraraă.

fel incit să 
și concursuri

veți'oferi vi-

CANOTAJ LA C.N.U a. p. j

A AVUT LOC PRIMA SELECȚIE LACUL CIUCAȘ iȘl MĂREȘTE ARIA

— miri a restaurantului
Stnsca Șaiautor va fi transformată 
ia resiîar. ca intrare directă de pe 

tar CJE.F.S. Harghita ne-a 
pțaMăt • a&asină eu instalațiile 
ropective >eatra curățirea și pre
gătire* gkețiL

__ _.r — Botoșani 3—2, cu 
__ __ _-----_ T_. _r. Botoșani cu Cea
hlăul 3—2: CLASAMENT : i. Șc. sp. P. 
Neamț 10 p. 2. Șc. sp. Bacău 8 p, 3. Pe
nicilina 7 p. 4. Lie. pedagogic 7 p, 5. Șc. 
sp. Botoșani 7 p, 5. Ceahlăul 6 p, 6. LiC. 
pedagogic Birlad 3 p.

SERIA A II-A, REZULTATE : Șc. sp. 
Constanța cu Șc. sp. Rm. Sărat 3—0, cu 
Farul 3—0, cu Șc. sp. Galați 3—0, cu Li
ceul Medgidia 3—1. cu Șc. sp. Buiău 
3—1; Liceul Medgidia cu Șc. sp. Buzău 
3—2, cu Farul 3—0, cu Șc. sp. Rm. să
rat 3—1. cu Șc. sp. Galați 3—2; Șc. sp. 
Buzău cu Șc. sp. Galați 3—2, cu Farul 
3—0, cu Șc. sp. Rm. Sărat 3—0; Farul cu 
Șc. sp. Rm. Sărat 1—3, cu Șc. sp. Galați 
3—1; Șc. sp. Galați cu Șc. . -- -z.
3—0: CLASAMENT : 1. Șc. sp. Constanța 
11 p. 2. - - -
Buzău 8 
lăți 5 p.

p, 3. Șc. sp.Lie. Medgidia 9 . .
p, 4. Farul 7 p, 5. Șc. sp. Ga- 
6. Șc. sp. Rm. Sărat 5 p.

A III-A, REZULTATE : Șc. sp. 
cu Șc. sp. Ploiești 3—1, cu Șc.

SERIA
M. Ciuc .....
sp. Topiița 3—1, cu Viitorul București 
3—0, cu Șc. sp. Brașov 3—0 cu Șc. sp. 
Llc. 24 Buc. 3—0; Șc. sp. Topiița cu Șc. 
sp. Brașov 3—0. cu Șc. sp. Ploiești 3—2, 
cu Șc. sp. 24 Buc. 3—0, cu Viitorul 3—0; 
Șc. sp. Ploiești cu Șc. sp. Brașov 3—0, 
cu Sc. sp. Lie. 24 3—0. cu Viitorul 3—0; 
Viitorul cu Șc. sp. Brașov 3—0, cu Lie. 
24 3—1 : Șc. sp. Lie. 24 cu Șc. sp. Brașov 
3—1; CLASAMENT : 1. Șc. sp. M. Ciuc 
10 p, 2. Șc. sp. Topiița 9 p, 3. Șc. sp. 
Ploiești 8 p, 4. Viitorul 7 p, 5. Șc. sp. 
Lie. 24 Buc. 6 p, 6. Șc. sp. Brașov a p.

SERIA A VII-A, REZULTATE:
Sibiu cu Liceul agr. Sibiu 
Blaj 3—0, cu Șc. sp. Deva 
Miercurea Sibiului 3—0, cu 
3—0: Lie. Blaj cu Lie. M. 
cu Lie. ‘ 7
3—0, cu Lie. agr. Sibiu 3—0; Șc. sp. Deva 
cu Lie. Simeria 3—0, cu Lie. agr. Sibiu 
3—1, cu Lie. M. Sibiului 3—2; Lie. Sime
ria cu Lie: agr. Sibiu 3—0, cu Lie. M. 
Sibiului 3—1; Lie. agr. Sibiu cu Lie. M. 
Sibiului 3—0; CLASAMENT : 1. Șc. sp. 
Sibiu 10 p, 2. Lie. Blaj 9 p, 3. Șc. sp. Deva 
8 p, 4. Lie.
6 p, 6. Lie.

Șc. sp. 
cu Lie. 
cu Lie. 
Simeria

3—0,
3—0,
Lie.
Sibiului 3—0

Simeria 3—0, cu Șc. sp. Deva

aschetul este un sport 
care solicită multă 
îndemînare, dar și re
surse fizice și psihice 
deosebite. Jucătorii 
sînt supuși, cel mai 
adesea, unor eforturi 

de mare intensitate pe mul
tiple planuri. De aceea este 
și firesc ca ei să simtă ne
voia unui răgaz pe par
cursul' meciului și chiar în
tr-o repriză. Aceasta a fost, 
probabil, și rațiunea pentru 
care, în regulamentul jocu
lui figurează un text (arti
colul 41) privitor la întreru
perea legală acordată echi
pelor. Adică, fiecare forma
ție are dreptul 
(prin 
nut 
două 
dată

In 
rea partidei, antrenorii res
pectivi folosesc aceste între
ruperi cu diverse scopuri : 
de ordin psihologic, ca timp 
de odihnă, pentru depășirea 
unor momente critice, pen
tru oprirea adversarilor a- 
flați in plin avînt sau cu 
intenția de a da unele în
drumări tehnice și tactice 
etc. De aceea, asemenea

să ceară 
antrenor) cîte un mi- 
de întrerupere — de 

ori într-o repriză și o 
în fiecare prelungire, 
funcție de desfășura-

TAIM-AUT
Simeria 7 p. 5. Lie. agr. Sibiu 
M. Sibiului 5 p.

VIII-A. REZULTATE: Șe. sp. 
cu Lie. Bistrița 3—0, cu Șe.

Deosebit de importantă, problema 
selecției trebuie să preocupe fără 
excepție pe toți antrenorii de ca
notaj încă din primele zile ale se
zonului rece. Iată de ce, aflînd zi
lele trecute că la Clubul Nautic 
Universitar din Capitală a și avut 
loc o selecție, ne-am adresat antre
norului ION BOICU, rugindu-1 să 
ne furnizeze cîteva amănunte în le
gătură cu această problemă, lată 
ce ne-a spus interlocutorul nostru : 
..O dată cu introducerea canotaju
lui feminin în programul Jocurilor 
Olimpice, o sumedenie de fete și-au 
exprimat dorința de a practica a- 
cest sport, așa incit am avut la dis
poziție o largă bază de selecție. A- 
tenția noastră s-a îndreptat spre stu
dentele de la IEFS și mai ales

spre cele din anul intii — întrucît 
ele posedă calități fizice net superi
oare celorlalte studente. Prima dată 
am ales un număr mai mare de 
sportive — circa 30 — cu care am 
efectuat citeva antrenamente de ini
țiere. După aceste prime pregătiri, 
cifra canotoarelor alese a fost re
dusă, urmînd să abordăm sezonul 
rece cu 20 de sportive noi, dintre 
care unele dovedesc, deja, mari po
sibilități pentru canotaj. Le-aș a- 
minti pe lulia Crișan, Marilena Pre- 
descu. Venera Ionescu, Stela Popa, 
Veronica Macovei și Gizela An- 
drișca. La capătul sezonului rece, 
ele vor lua parte la cîteva compe
tiții _cu caracter de verificare și, în 
funcție de progresul înregistrat, vor 
fi cooptate în echipajele noastre4*.

— Xf-im gindit. ne-a spus in
terlocutorul. să eliminâm nmal- 
țumirea sportivilor și tehnicienilor, 
referitoare la dimensiunile reduse 
ale -inelului de gheață", care (rina* 
obținerea unor rezultate superioa
re. Ca atare, am hotărit să lărțim 
aria lacului Ciucaș. pentru a putea 
trasa o pistă de 400 de metri.

— într-adevăr, am văzut că se 
lucrează intens la dizlocarea a mu 
de metri cubi de pămint. N. se 
pare, însă, că forma aleasă de ex
tindere nu va crea distanța regu
lamentară între exterioarele tur
nantelor de dimensiuni olimpice..

AATUNAMESTELE au început

SERIA A IV-A, REZULTATE : Dinamo 
Buc. cu Șc. sp. 3 Buc. 3—2, cu Șc. sp. 
2 Tricolorul 3—0. cu Șc. sp. 1 Cuteză
torii 3—0, yif Șc. sp. 1 Buc. 3—0, cu Ra
pid 3—1; Șc. sp. 3 Buc. cu Șc. sp. 1 Buc. 
3—2. cu Cutezătorii 3—2. cu Tricolorul 
3—0. cu Rapid 3—0 : Rapid cu Cutezătorii 
3—0. cu Șc. sp. 1 Buc. 3—2, cu Tricolorul 
3—0: Șc. sp. i Cutezătorii cu Șe. sp. 1 
Buc. 3—1, cu Tricolorul 3—0; Șc. sp. 1 
Buc. cu Tricolorul 3—1; CLASAMENT : 
1. Dinamo 40 p. 2. Șc. sp. 3 Buc. 
Rapid 8 p. 4. Cutezătorii 7 p. 5.
1 Buc. 6 p, 6. Tricolorul 5 p.

SERIA A 
Tg. Mureș 
sp. Cluj 3—0, cu Lie. Tîrnăveni 3—1. cu 
Lie. ped. Sighet 3—2, cu Lie. N. Băl
cescu -
ped. 
3—1, 
trița 
trița . . ___ _ _
Șc. sp. Cluj 3—Q; Lie. N. Bălcescu cu 
Lie. Bistrița 3—0, cu Șc. sp. Cluj 2—3 ; 
Lie. Bistrița cu Șc. sp. Cluj 3—1; CLA
SAMENT : 1. Șc. sp. Tg. Mureș 10 p, 2. 
Lie. Tîrnăveni 9 p, 3. Lie. ped. Sighet 
8 p, 4. Lie. N. Bălcescu 6 p, 5. Lie. Bis
trița 6 p, 6. Șc. sp. Cluj 6 p.

ruu. OlgllCb O-- Zi, III J-cLU. IN.
Cluj 3—1; Lie. Tîrnăveni cu Lie. 
Sighet 3—0, cu Lie. N.

cu Șc. sp. Cluj 3—1, cu
3—2; Lie. ped. Sighet cu
3—2, cu Lie. N. Bălcescu

Bălcescu 
Lie. Bls- 
Lic. Bis- 
3—0, cu

caise TMh. a* 
țwvdin

tinaj a conti- 
voluntar Ni- 

principal la 
ate. L-am în- 

volei.
i elevi 

decor de

O-Lă
unde 

ai săi. 
iarnă.

expli- 
pati-

SERIA A V-A, REZULTATE :
2 Buc. cu Șc. sp. Lie. Unirea Tr. Măgu
rele 3—1. cu Lie. 3 Tîrgoviște 3—0, cu 
Lie. V. Roaită Rm. Vîlcea 3—0, cu Șc. 
sp. Craiova 3—0, cu Lie. cu progr. sp. 
ed. fiz. Rm. Vîlcea 3—0; Lie. cu progr.

9 p. 3.

„CUPA CARPAȚI4
/Urinare din pag. 1/

— Proiectul este bine întocmit 
și pentru realizarea lui vom sacri
fica chiar și din plaja de lingă de-

.V >X—2 ex:<:a

CONCURSUL

DE TOAMNA

JUNIORILORAL
COMPETIȚIEO
REUȘITĂ

PENTRU TOA’e VitSTH*

macar

108 juniori mid

Traion KDANITcSCU

șase zile, sala Sporturilor 
,, a găzduit Concursul repu-

re ca 
Tușnad. se 
tre de inch: 
sportive 
de cu 
curși i

Timp de 
din Craiova, _ „--------
blican de toamnă rezervat luptătorilor 
juniori. Disputată pe două categorii de 
vîrstă, la ambele stiluri, competiția a 
reunit un număr foarte mare de con- 
curenti : 510 ! Numai la greco-romane 
au fost prezenți 291 de sportivi, dintre 
care 148 juniori mici și 143 juniori mari. 
La „libere" au concurat 
și 111 juniori mari.

Afluența de sportivi 
competiție atestă, încă o 
tatea de care se bucură

devei 
zonul 
toată 
există 
cumpărat ma

vo.oare d
ințUL aint 

procesul de 
kw. D**a Ti %*dr-i Biblia,
ria- . Ghearțbe * Alenadra Gir* 
bea » ' * taef'itttc

-

din
Zal-

care
Vo-

GONG!
Constanța s-a desfășurat timp 
zile „Cupa U.G.S.R.“, pentru 
Numeroșii spectatori prezenți 
sporturilor din localitate au

• La 
de trei 
juniori, 
în Sala 
asistat la dispute interesante, specta
culoase, unele de un ridicat nivel 
tehnic. Iată cîștigătorii, în ordinea 
categoriilor : P. Copruceanu (Electro- 
putere Craiova), G. Varga (Cîmpia 
Turzli), F. Ghiță (Electroputere), I. 
Bimbolaru (Metalul Suceava), Șt. San
dor (Metalul Salonta), V. Boșoancă 
(Portul Constanța), I. Ciornei (Cimen
tul Medgidia), N. Simion (Nicolina 
Iași), D. Boba (Metalul Suceava), D. 
Căpățînă (Drobeta Turnu Severin).

Petre ENACHE, coresp.

la o astfel de 
dată, popular i- 

_____ _____ ________sportul luptelor 
în rîndul tineretului din țara noastră. 
Această largă bază de masă oferă antre
norilor loturilor posibilitatea unei selec
ții riguroase, care să permită intrarea în 
echipele naționale de seniori, tineret și 
juniori numai a acelor elemente capa
bile să reprezinte cu cinste țara în con
fruntările internaționale. Cu o astfel de 
orientare din partea forului nostru de 
specialitate în conducerea și dezvolta
rea acestui sport pe întreg cuprinsul 
țării, rezultatele foarte bune ale luptă
torilor români în marile întreceri inter
naționale și, în special, cele de la J.O. 
de la Munchen apar absolut firești. Un 
element inedit £ste și acela că pe lista 
primilor clasați apar și luptători prove- 
niți din secții ale asociațiilor sportive 
sătești ca Marian Bratu (Șc. profesio
nală Filipești), Andi Pîrvulescu și Fie
rea Gheorghe (Tractorul Călugăreni) etc. 
Performanțele acestor sportivi sînt cu 
atît mai semnificative cu cît ele au fost 
realizate într-un concurs de o asemenea 
amploare.

Referindu-ne la concursul propriu-zis 
trebuie să spunem că, atît la lupte li
bere cît și la greco-romane, întrecerile 
tinerilor au fost foarte disputate ca ur
mare a echilibrului de forțe existent 
între pretendenții la primul loc în mai 
multe categorii de greutate. în special 
la categoriile mici, pregătirea concuren- 
ților a fost de un bun nivel tehnic și 
fizic, fapt care i-a ajutat să realizeze 
meciuri spectaculoase și să facă față 
cu succes noilor cerințe ale regulamen
tului privind dinamizarea luptei.

Așa se și explică faptul că dintr-un 
număr impresionant de meciuri (aproa
pe 1000) pentru a stabili pe cîștigători, 
arbitrii n-au consemnat mai mult de 
4—5 decizii de duble descalificări penlru 
luptă pasivă. Aceasta în timp ce pasi
vitatea în timpul luptei, a format obiec
tul unei critică în paginile ziarului la 
adresa competitorilor din campionatul 
pe echipe al seniorilor. |

Nu este mai puțin adevărat că, la 
acest aspect pozitiv al. întrecerilor ju
niorilor, o contribuție însemnată a avut 
și maniera în care au fost arbitrate me
ciurile. Un grup de oficiali, condus de 
C. Popescu, din care s-au remarcat prin 
competență și autoritate N. Baciu (Bra
șov). M. Strulovici (Galați), Șt. Stanciu 
și V. Coman (București), A. Fiilop (Hu
nedoara), L. Șoicu (Timișoara), a sti-

patinaj.

Revelația concursului de la Craiova, N. Gingă (Rapid) l-a fi.ra* în podRevelația concursului de la Craiova, N. Gingă (Rapid) l-a fixat în pod 
pe constănțeanul M. Neagu — campionul categoriei. In final, Gingă a 
ciștigat la puncte și a ocupat locul I la categoria muscă (greco-romane) 
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determinîndu-imulat lupta dinamică, 

pe concurenți să execute Cit mai multe 
procedee tehnice.

Vorbindu-ne despre întrecerile juniori
lor de la 
Crîsnic 
constat 
juniorii 
cedeele 
sesc cu 
în aCest an, asemenea mod de a aborda 
lupta era o raritate. Am urmărit atent 
competiția și am descoperit cîteva ele
mente cu mari perspective de a deveni •. 
luptători valoroși, ca Aurel Neagu (Con
stanța), Petre Brîndușan (Timișoara), 
Ștefan Lotreanu (Constanța), Ion Dumi
trii (București), Ion Lungu (Brăila), Ion 
Dalea (Craiova), Ion Cornuta (Brașov) — 
Ia juniori mari și Ion Paiu (Brăila). Ti- 
beriu Seregely (Tg. Mureș) — Ia juniori 
mici. Se cuvine evidențiată activitatea 
unor antrenori ca Ion Bătrîn (Dinamo 
Brașov), Ion Mureșan (Steagul roșu Bra
șov) Andrei Elekeș (Odorhei), Ismail 
Chenan (Constanța). Vasile Pă traseu 
(Rapid Buc.), Dumitru Dona (Timișoa
ra), Gheorghe Radu fPloiești), Ștefan 
Babin (Galați), care au obținut rezultate 
foarte bune pe linia creșterii juniorilor. 
Pe de altă parte trebuie socotită drept 
neconcludentă participarea Ia acest con
curs a sportivilor dintr-o serie de sec
ții ca Nicolina Iași, Steaua, Vulturii Lu
goj, C.S.M. CHuj etc. de la care așteptam 
mai mult. Un caz aparte îl constituie 
comportarea luptătorilor de la Nicolina 
Iași. în timp ce Ia „libere“, luptătorii 
ieșeni au participat mai mult simbolic, 
Ia greco-romane, elevii antrenorului 
Traian Ardeleanu au ocupat locul I in 
clasament (la juniori mici). Faptul este

libere", antrenorul federal Ion 
ne-a declarat : „Sînt bucuros să 
progresul tehnic înregistrat de 
noștri. Ei au învățat bine pro- 
specifice de lupte libere și folo- 
succes și contraatacurile. Pînă

însă explicabil dacă ne gîndim că 
timp ce T. Ardeleanu este salariat cu o 
normă întreagă, secția de „libere" nu 
este și ea încadrată cu un antrenor".

Referindu-se la întrecerile de lupte 
greco-romane. secretarul generai al F.R. 
Lupte, Gheorghe Iacobini, ne-a spus : 
„Sînt impresionat de ardoarea cu care 
tinerii luptători și-au apărat sanseie în 
acest concurs, ca și do gradul lor sud»1- 
rior de pregătire. Probabil. cunosc’n- 
du-se faptul că acesta este și un mi.*>c 
de selecție pentru competițiile interna
ționale de anul viitor, atit sportivii cit 

>^și antrenorii au acordat mai multă a- 
tenție pregătirii. Din punct de \rdere 
tehnic și spectacular, competiția a t«»t 
superioară campionatelor naționale dm 
primăvară. Aceasta, probabil, si pentru 
că momentul competițional este mai 
bine ales, timpul de pregătire fiind 
lung. Constat cu satisfacție prezența »n 
rîndul fruntașilor a unor juniori prox-?- 
niți din secțiile școlilor sportive din Con
stanța (antrenor C. Ofițerescul, las: <T. 
Ardeleanu), Galați (I. Donose), 3 
rești (V. Ștefănescu), Craiova (I. Mari
nescu), Brașov (V. Bularca), care au 
devenit puternice centre de pregătire a 
juniorilor. De asemenea, consider nece
sar să evidențiez activitatea unor secții 
ca Progresul București (antrenor V- 
Constantinescu), Rapid (M. Belușica și 
V. Caras), C.F.R. Timișoara (Gh. Toth), 
Vulturii Lugoj (A. Ciosa). S.C. Bacău 
(M. Croitoru), ai căror sportivi s-au pre
zentat excelent pregătiți. în încheiere, 
nu pot să nu amintesc strădaniile orga
nizatorilor care au reușit să asiguhe 
condiții bune de desfășurare acestei mari 
competiții".

Si

Mihai TRANCA

GIMNASTICA DE ÎNVIORARE TREBUIE EA ÎNSĂȘI
(Ormare din pag. I)

tind, în formație, programele știute 
sau alcătuite ad-hoc din mișcări sim
ple, de către elevele instruite special. 
Constatăm, așadar, că pedagogul Bea
trice Condruț are merite și calități 
le pedagog și că pot face gimnastică 
e înviorare chiar și fetele. în schimb, 
ăieții de la același liceu (căminul lor 
î află în aceeași' curte) nu-efectuau 
icest program. La ora 6,12 ușile erau 
nchise, iar ferestrele întunecate. Bi- 
eînțeles, una dintre ele era a peda- 
ogului Eugen Budău. De ce ? Poate, 
entru că, cu cîteva zile înainte, ieși- 
s „cu fața curată" dintr-un control 
semănător efectuat de metodistul 
nton Gherca ? Cu atît mai rău...

FI MAI BINE LA COADĂ
LA CANTINĂ?..-

astăzi înviorarea ?". Răspuns 
„Nu !“ „De cite zile se petrece 
lucru „De vreo 10“. Martor al dis
cuției noastre a fost, de la 2 m, pe
dagogul Dumitru Hanga. Dar, trebuie 
să specificăm, a fost un martor foar- ‘ 
te... tăcut. Intrăm în cel de al doilea 
cămin unde este pedagog Maria Bur- 
chi :

— Am făcut înviorarea in camere. 
Se deschid geamurile și ușile, iar 
supraveghez—

Ieșim din nou în curte. Coada 
cantină se mărise Intre timp, deși __ 
se făcuse încă -ora de masă. Oare 
tovarășul director al Liceului, Gheor
ghe Tarălungă. știe că elevii săi stau 
dimineața minute întregi, nemișcați, 
în fața ușii de la cantină în loc să 
execute cîteva mișcări de gimnastică, 
atit de binevenite ? „Pedagogii sînt 
urechile directorului" — circulă o 
vorbă prin cămin. Ei bine, nu cre
dem !

sec ! 
acest

eu

Ia 
nu

dică amîndoi din umeri a mare mi
rare : „Gimnastică de înviorare ? Dar 
aici, la .noi, e școală post-liceală !“. 
Să însemne asta, după înțelegerea 
noastră, că elevii și elevele de aici 
au liceul terminat și că faptul îi scu
tește de o obligație școlară nu o dată 
definită oficial ? Așa că, fără multă 
vorbă, sîntem invitați să discutăm cu 
tovarășul director al Liceului, dr. 
Gheorghe Scriitoru, care, conform 
așteptărilor noastre (nici nu se putea 
altfel, dat fiind că era în cauză un 
medic) a fost intrutotul de acord cu 
părerile noastre. Ca urmare, ne-a 
dat toate asigurările că, în ciuda 
unor greutăți, va face tot posibilul 
pentru a introduce această activitate 
în programul zilnic al elevilor școlii 
pe care o conduce. Și ne-a invitat 
să mai vizităm. în viitor. Liceul Sa
nitar. îi vom urma invitația.

două cămine ale Liceului 
Bacovia se află în aceeași 

arte. La ora 6,17, elevii celui din 
tînga (unde locuiesc și cursanții Li- 
eului de fotbal) ieșeau unul cîte 
inul, spălați, aranjați și... îmbrăcați, 
ndreptîndu-se spre sala de mese. Tn- 
rebăm pe unul dintre ei; ..Ați făcut

&

'OTUȘI, SE POATE I
Cele 
eorge ELEVII ȘCOLILOR 

POST-LICEALE SINT SCUTITI 
DE ÎNVIORARE ?

La Liceul Sanitar, administratorul 
elevul — ofițer de serviciu ri-

Intenționat am lăsat 
mul obiectiv vizitat în 
cele expuse pînă acum 
a face gimnastică de înviorare la că
minele diferitelor școli din Bacău ar 
fi o aventură sau că efectuarea a- 
ceatui prosiair. .12 xinc^’t’s

la urmă pri- 
Bacău. După 
s-ar fi zis că

Gerard Ness și cel polonez 
Irina Schulz — Zbygniew 
sieezny.

Printre reprezentanții noștri 
vor evolua pe pistele arenei
ința sînt Ildico Grozăvescu, proas
pătă campioană a țării la senioare, 
Elena Trandafir, dublă campioană 
mondială pe 1972, Mirica Bălașa, 
campioană Ia junioare. Ana Pe
trescu. Cornelia Grecescu, reșițen- 
ce'.e Gertrude Apro 
Stanca, care au avut o 

marcabilă la finalele 
r. Ilie Băiaș. campion 
niori. Iosif Fodor. primul

1 întrece

pauze au o. mare însemnăta
te și ele trebuie să fie cit 
mai bine fructificate.

Cum este și normal, la 
noi ca și aiurea, antrenorii 
uzează de acest drept și nu 
o dată s-a putut observa că
— după o astfel de întreru
pere — aspectul jocului a 
luat o altă turnură, în ge
neral, în favoarea echipei al 
cărei antrenor și jucători 
s-au dovedit mai apți în a 
găsi rezolvările necesare 
pentru îmbunătățirea jocu
lui propriu și, în același 
timp, posibilitățile cele mai 
eficiente de contracarare a 
acțiunilor adversarilor. Prin 
urmare, minutele de între
rupere sau taim-aut-urile 
sînt uneori determinante în 
stabilirea rezultatului, 
decizia finală.

Se pare, însă, că nu toți 
sportivii sînt conștienți 
acest lucru. Altfel nu ne-am 
putea explica unele situații 
ca acelea la care am fost 
martori cu ocazia vizionării 
meciului masculin Steaua — 
Maccabi Ramat Gan (Israel)
— în „Cupa cupelor". De
seori, în minutele de 
rupere, doar puțini < 
jucătorii noștri erau 
la sfaturile date de :

Vasile Popescu.
mai vorbim de cei 

în acel moment 
rezervelor, cu

în

de

între- 
dintre 
atenți 
antre- 

Ca

I

irănaru. Iuliu 
Rădulescu.

și Maria 
comportare 
naționale- 

al țării la 
clasat 

juniorilor. Iosif Tis- 
Bice. I. Păgideanu. 
L. Taină și A. Chi-

ram este prevăzută și o 
ecere a juniorilor (12 fete și 

*.a băieți), deosebit de im- 
tâ. întrucît ea va constitui 
teriu de selecție pentru lotu- 

e reprezentative, care se pregă
tesc în vederea campionatelor eu
ropene

• C.S.M. Sibiu — Industria sîrmii 
C. Turzii 13—9 la box juniori. în sala 
Școlii sportive din Sibiu a avut loc 
întîlnirea amicală de box dintre ju
niorii de la C.S.M. și Industria sîrmei 
din Cîmpia Turzii. Iată rezultatele : 
cat. semimuscă : I. Precup b.p. E. Mo- 
canu, cat. muscă : D. Negru b.ab. 3 
G. Varga, cat. cocoș : C. Cristoreanu 
b.p. V. Cotei, T. Iliescu b.p. I. Mu
reșan, I. Chiricheș b.p. I. Otvoss, cat. 
pană : P. Cuțitaru m.n. cu A. Zoltan, 
St. Mustățea p.p. C. Crișan, cat. se- 
miușoară : W. Stengel b.ab. 1 St. Po
pescu. cat. ușoară : D. Vitopeanu p.p. 
Fr. Centeri. cat. semimijlocie : C. Mă
ruț p. ab. 2 S. Mihășan, cat. mijlocie 
mică : R. Chelaru b.ab. 1 C. Blaj an. 
(Primii sînt sportivii de la Sibiu). 

Gh. TOPÎKCEANU, coresp.

din primăvara anului vii-

programul „Cupei Carpați* 
de la ora 15 — concurs 

de 
concurs individual 

niori ; de la ora 16 — concurs 
dividual seniori, cu 
oaspeților : duminica, de la ora 8, 
întrecerile la perechi mixte.

vineri.
dividual seniori ; sîmbătă, 
ora 8

iM: 
in
ia 

ju- 
in- 

participarea

SINAIA SPORTIVĂ SI TURISTICĂ ISI AȘTEAPTĂ OASPEȚII
(Urmare din pag. I)

• In 
versări 
municipiul Drobeta-Turnu ’ Severin a 
avut loc întîlnirea amicală de box 
dintre pugiliștii localnici și cei de la 
C.F.R. Timișoara. Întrecerea, dotată 
cu „Cupa Mehedințiului" a revenit 
sportivilor gazdă care au obținut vic
toria cu 13—6. Iată rezultatele tehni
ce, în ordinea categoriilor (primii 
sînt trecuți severinenii) : D. Chiți- 
mia b.p. I. Barteș, D. Păun b.ab. 2 
Gh. Cerbu, O. Vultureanu b.p. I. Rus, 
N. Stancu p. ah. 1 la I. Porojan, M. 
Bircea p.ab. 2 la Gh. Bădălan, C. Cu- 
relea b.ab 3 I. Schmidt, I. 
p. dese. 1 la L. Măciucă, 
b.ab. 1 P. Stoianovici, D. 
b.k.o. 2 A Stana.

M. FOCȘAN,

cinstea celei de a XXV-a ani- 
a proclamării Republicii, în

Argintaru 
V. Bazar 
Căpățînă

coresp.

norul 
să nu 
aflați 
banca 
că și pentru aceștia indica
țiile antrenorului au aceeași 
importanță (în caz de intra
re pe teren). Asemenea sce
ne am putut observa și în 
decursul întîlnirii I.E.F.S.— 
Academia Militară din cam
pionatul republican 
lin.

Iată, dar, cum o 
dere regulamentară, 
să vină în sprijinul

pe 
toate

mascu-

preve- 
menită 

unei 
echipe, tinde să fie anulată 
tocmai de posibilii benefi
ciari. Or, a renunța la un 
astfel de atu, reprezintă nu 
o abatere propriu-zisă 
ordin disciplinar, ci mai cu- 
rind o minimalizare a unui 
avantaj conferit de regula
ment, iar în ultimă instanță, 
o necunoaștere a propriului 
interes. Ceea ce nu-i de Ioc 
lăudabil pentru cei în cauză.

Desigur, nu este în inten
ția noastră să generalizăm 
aceste exemple la întregul 
nostru baschet, 
cind i 
altor 
ieți, 
fete) 
altfel.
a atitudinilor amintite ar fi 
de mare 
mul rînd, 
respective și, de ce nu, chiar 
și pentru 
nesc.

de

Mai ales 
ne gîndim că jucătorii 
echipe (Dinamo — bă- 
I.E.F.S. și Rapid — 
procedează cu totul 

. Dar o reconsiderare

utilitate, în pri- 
pentru formațiile

baschetul româ-

C. COMARNISCHI ^y

r

și Cabana Poiana Stînii se vor des
fășura^ săptăminal concursuri de 
săniuțe pe categorii de vîrste; în 
colaborare cu asociațiile sportive 
locale, vom organiza concursuri de 
bob pe vechea pirtie : am stabilit 
două trasee, unul in Sinaia pe Ca
lea Codrului și al doilea în Bușteni 
pe Valea Cerbului spre Cabana 
Gura Dihamului. unde amatorii de 
plimbări vor găsi sănii trase de 
cai; în calendarul sportiv al aso
ciațiilor sinâiene au fost prevăzu- 
tC„ SmÎTtal competiții Sporîive
de performanță. întreceri între oas
peții noștri, zile ale tur 
alte manifestări -

cj

— Care sint mijloacele de 
care dispuneți ?

— în afara mijloacelor exi 
la Schi-Bob Club S 
ciația sportivă Bu 
fond de inchi 
noastră 
stoc de 
care va

și /

rc, întrepnncx 
dispune în prezent, de 
materiale și echipam 
mai fi completat. Astfel,

ca

• • •

I

ÎNVIORATA!
ce greutăți obiective. Și totuși nu 
este așa, de vreme ce la Școala pro
fesională P.T.T.R., la circa 6—7 mi
nute de la deșteptare (ora 5.30), în 
curtea căminului se aflau peste 250 
de elevi, aranjați pe ani de studiu 
și executînd, ordonați, înviorarea, 
sub conducerea unor elevi instruiți 
și autoritari. Așadar, pentru viitorii 
meșteri în comunicații nu era frig 
în acea dimineață, cum ni se sugera
se In altă parte In ciuda evidenței 
termometrului. La P.T.T.R. se cunoș
tea o mină fermă de pedagog. In 
persoana lui loan Chițu, care, deși 
nu se mai află la vîrsta entuziasmu
lui juvenil, înțelege să-și facă mese
ria așa cum trebuie, cu multă pri
cepere și tot atita pasiune. Cu atît 
mai mult cu cît, niciodată în acest 
an, pe la cămin, la acea oră mati
nală, nu fusese văzut vreun profesor 
de educație fizică, salariat al școlii !...

De fapt, acest ultim capitol ne 
servește drept încheiere la raidul 
nostru. Aceasta, pentru simplul mo
tiv că ne scutește de a mai face con
siderații teoretice, înlocuindu-le 
fapte autentice.

cu 
Mai mult, ele de

monstrează foarte clar cum poate fi 
făcută eficient gimnastica de înviora- 
i.? ir. căminele de elevi.

avem 260 perechi schiuri, 180 pe
rechi bocanci. 96 săniuțe, peste 60 
costume complete de schi (hanora
ce. pantalor.:. pulovere etc.), care 
vor putea fi folosite de vizitatorii 
stațiunii noastre. în plus, cabanele 
vor fi dotate și ele cu material 
sportiv pentru închiriat. Pe lîngă 
cei 8 instructori de schi afectați 
instruiri turiștilor români și străini, 
am recrutat și 8 ghizi de munte în 
vederea excursiilor in masiv.

— Actuala structură a pre
stațiilor pentru public prezintă 
dificultăți ?

s<

*

cal

1 prezent cea mai mare par- 
>re«:atKior față de public le 
•azâ întreprinderea noastră

B.T.T.C.-Brașov (trans- 
pe cablu si pîrtiile). Dacă 
chf.cu’.tâți ? Avem ! Necon- 
•â între activitatea noastră 

de funcționare a tele- 
’. r. telescaunelor și tele- 
lor. De aici pornesc nemul- 
.e unora dintre turiști. Pe 
s _ p vegherea și controlarea 

• mijloace nu este cnrespun- 
1 Orear.’zarea și efectuarea 
srtu’ui lasă de dorit. în spe- 

perioada de aglomerație.

— Asteptati mulți turiști in 
această iarnă ?

După datele preliminare, soco- 
din acest 
sută mai 
îi aștep- 

să-i mul-

tim că numărul turiștilor 
an va fi cu aproape 50 la 
mare decît în anul trecut, 
tăm cu plăcere și sperăm 
țumim.

Citind cu regularitate 
presa, vă informați asupra 
evenimentelor importan’fe 

din țară și de peste ho
tare.

Avind abonamente 
întreg anul, vâ asigurați 
continuitatea primirii 
blicațiilor preferate.

Abonamentele se 
mese de către toate 
tățile P.T.T.R-, precum 
de factorii poștali și difu 
zorii de presă. (5979)

ACȚIUNI DE SELECȚIE LA CLUBUL RAPID
în dorința de a asigura o per

manentă primenire a cadrelor în toate, 
secțiile sale de performantă, clubul 
bucureștean Rapid organizează în a- 
ceastă perioadă cîteva acțiuni de se
lecție. Astfel. Ia atletism, copiii dor
nici de a practica acest sport se pot 
prezenta în fiecare marți si vineri de la 
ora 9 la stadionul Giulești. unde vor fi 
așteptați și îndrumați de antrenorii

secției de atletism a clubului. O ac
țiune asemănătoare este organizată 
și la handbal, cu scopul formării -mei 
echjpe de junioare. In acest sens de 
la 1 decembrie în fiecare luni, 
miercuri, joi și vineri între orele 8.30 
și 10,30 candidatele (riăscute 
1956 și mai tinere) vor putea 
găturn. tot la sala Giulești, 
trenorii Ana Stănișel și 
Crețu.

în anul 
lua le- 
cu an- 
Marcel
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IDEALL'L turiștilor este de a vizita turnul din Pisa 
Idealul tuturor; este un aspirator „I D E A L" >

IDEAL, poate ti Utilizat și pentru pulverizarea 
lichidelor oeinflamabile
IDEAL, are un consum redus de energie elec
trică (15 bani pe oră) 1.
IDEAL — preț de vînzare SOO lei, poate ti cum
părat ți cu plata in rate lunare.

15853j
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m TRIALUL JUCĂTORILOR DE DIVIZIA E

DUMINICĂ,
16-imile

CAMPIONATUL DE TINERET-REZERVE
u

VĂZUT DIN INTERIORUL SAU

SELEflKm SERIEI l-SEEECȚIONATA SERIEI AII a 2-2
„CUPEI 

ROMÂNIEI"A.

campionatul de tineret re- 
se prea discută. Acesta e 

Citim luni dimineață rezul- 
caseta tehnică a meciului 
uneori, din curiozitate, tre-

Primul meci al cuplajului de ieri 
de pe stadionul Republicii, acela 
dintre selecționatele seriei I și a 
II-a a Diviziei B, ne-a oferit oca
zia să-i vedem la lucru pe cei 
mai tineri și talentați jucători (sub 
23 ani) care s-au remarcat în 
zonul de 
delor din

Trialul 
pregătire 
schimb, latura tehnico-tactică (cu 
excepția cîtorva jucători) s-a situat 
pe un plan secundar. Așa cum era 
de așteptat, ambițiile selecționați
lor au dat naștere ia o încleștare 
dc forțe care a situat partida la 
cote atractive în privința spectacolu
lui fotbalistic. în prima parte a 
întîlnirii, datorită unei mai bune 
clarviziuni în construcția acțiuni
lor, unei siguranțe și precizii mai 
mari în transmiterea mingii, jucă
torii ..seriei I au păstrat inițiativa, 
reușind să deschidă scorul. Autorul 
golului : Besman (min. 41). care a 
interceptat o minge trimisă „aca
să" de extremul Giurgiu.

După o pauză, Negoescu a în- 
șuris al doilea gol, cu un șut ex
pediat de la 16 m. 
jocul s-a echilibrat 
partidei, după cîteva 
culoase, comporienții 
reușesc să marcheze 
într-un singur minut 
raschivescu și I. Batori, astfel 
partida ia sfîrșit cu un rezultat de 
egalitate. Dintre jucătorii! celor

se- 
toamnă cu prilejul parti- 
campionatul secund.
a scos în relief buna 
fizică a jucătorilor. în

în continuare, 
și în finalul 
atacuri <»ri- 

seriei a II-a 
două goluri 

(86), prin Pa- 
că

în picioare ceea ce contează enorm 
pentru jucătorii de rezervă.

O temă de meditație!...
tru prima echipă. Noi avem acum o 
formație alcătuită numai din jucă
tori pe care vrem să-i promovăm 
peste un an-doi în lotul mare. Ciocan, 
Negruțiu, Lăzăreanu și Coca (care a 
și jucat 15 
sînt nume 
auzi.

— Ce i-ar 
pionat, pe

Despre 
zerve nu 
adevărul, 
tatul în 
mare, iar _____ _ __  _________ _ —
cem fugar privirile peste formațiile 
de tineret, miercuri, 
bal“. Și, totuși, cite ..
xistă și în universul celor 16 echipe 
juventiste. logic „laboratoare" ale 
primei scene!...

★
...în fruntea clasamentului se află, 

grație golaverajului, dar și seriozi
tății sale, campioana ultimilor doi 
ani. „U“ Cluj. VASILE BALUȚIU.

în revista „Fot- 
probleme nu e-

minute în prima divizie) 
despre care veți 1mai

mai trebui acestui cam- 
care-1 considerați

★

..In zona cea mai tristă a cla
samentului (chiar dacă nu se retro
gradează; există însă orgoliul!) o sur
priză : Rapid. Spunem o surpriză 
pentru că .în campionatul trecut, 
team-ul cadeților din Ciulești s-a a- 
flat în partea superioară a clasamen
tului. De două luni, mai exact de Ia 
12 septembrie, la cîrma juventiștilor 
din Grant a venit fostul interna;, o-

r_____ , ,_  ___  _ , util,
pentru a înregistra un salt valoric ?

— în primul rînd niai multă a- 
tenție din partea tuturor cluburilor. 
Tineretul să joace pe terenurile unde 
se dispută meciurile echipelor mari, 
pentru a exista un stimulent. Selec-

E rîndul „Cupei României" la 
exclusivitate. Cele 16 întîlniri care 
vor decide pe cele opt echipe ca- " 
lificate în optimile de finală anga
jează în această fază și formațiile 
de Divizia A, aflate în deplasare. 
Aș.a că este de așteptat să urmărim 
partide foarte disputate și atractive. 
Dar iată 
rilor de

F. C. 
Minerul 
București 
Autobuzul București 
C.S.M.1 Sibiu — Farul ; 
București — Petrolul ; :
— Sportul studențesc ; Metalul O 
radea — Universitatea Cluj ; Chi 
mia Rm. Vîlcea — Steagul roșu 
Știința Petroșani — A.S.A. Tg. Mu
reș ; Carpați Sinaia — Rapid; C.F.R. 
Pașcani — F. C. Argeș ; Ceahlăul 
P. Neamț — C.F.R. Cluj ; Chimia 
Făgăraș — Dinamo ; Vagonul Arad
— Sport club Bacău ; Constructo
rul Galați — Jiul.

Jocurile Metalul Oradea — Uni
versitatea Cluj și Constructorul Ga
lați — Jiul vor avea ' loc sîmbătă 
cu începere de la ora 13,30.

Celelalte partide se vor disputa 
duminică la ora 13, cu excepția 
meciurilor Metalul București — U- 
niversitatea Craiova ; Autobuzul 
București — U.T.A. ; Progresul 
București — Petrolul ; F. C. Bihor
— Sportul studențesc : Vagonul A- 
rad — Sport club Bacău care vor 
avea .lovitura de începere de' la 
ora 11, iar partida C.F.R. Pașcani — 
F. C. Argeș Ia ora 12.

De me

Unul

Șl

ra, 
ue

selecționatei seriei a II-a a Diviziei B

(Crăciunescu), Viță — Romilă II, 
Besman (Sandu) — Manciu. Nego- 
escu, Mărculescu, Țolea (Amaran- 
dei).

dintre numeroasele atacuri intrepiinse in prima repriza de Selec
ționata seriei I la poarta

'4XS*

SERIEI I :

(seria a II-a). 
a condus ur-

F.

porții -

Jack BERARIU

A co-

DE a-

DISCIPLINĂ A F.R.F. ne\ ictor Pădui
și di*-ac

S3'

Mircea M. IONESCU

TURUL DIVIZIEI A SE ÎNCHEIE LA 14 DECEMBRIE

M. 
PE- 
rn-

.pmxton — 
marm : 

î ADAM 
corner. :

—<a C 3
C. Draalesca v A. 

DUPĂ JOC.

imp de 3—6 
viață greșelile chiar și cele 
re, se vlătesc !-

privința celorlalte opt e- 
partea inferioară a ciasa- 

aș oropune, pentru stimu- 
găsirea unui sistem de 
pentru golaverajul ne-

ratată de M. Bretan 
tul iui Adam 
colos de Ghiț 
golul egalizator 
M. Brelan și Pe 
de Adam din ap 
rămas un simplu 
unei faze de mare ral 

în repriza a d 
dovedit mai s 
perarea lor n—• 

ea mai 
e Io

I centra)

antrenorul ..șepcilor 
țetes câ locul aces_ 
mai mult ca altădată. cel niai se 
rio» campionat de pină acum' 
ne acest antre 
197t de tinere

programul complet al jocu- 
sîmbătă și duminică : . 
Galați

Lupeni
Universitatea

Viță,
(se-

două echipe am reținut pe
Romilă II. Manciu, Negoescu 
ria I) și Mehedințu, Radu, Paras- 
chivescu și Gabel 
Arbitrul Gh. Micloș 
mătoarele forr. <»ții :

SELECȚIONATA
Costaș — Sofian, Coronei, Pintilie

SELECȚIONATA SERIEI A II-A: 
S. Batori — Hergan (Borz), Mehe- 
dințu, Păltinișan. Cocoș (Maier) 
Radu, Cotec (Gabel) 
(Munteanu), Bojin (Libi 
ciiivescu, Giurgiu (I. Bai

IERI, MECI RESTANTĂ IN DIVIZIA A

ISTORIA SE REPETĂ!
S.C. BACĂU 1(1)
C. F. R. CLUJ 1(1)
BACAU 29 (prin telefon, de la tri

misul nostru. — încă din trecutele 
campionate, de pe vremea cînd e- 
chipa ducea o luptă permanentă pen- 
tiu a se debarasa de lanterna roșie, 
C.F.R. Cluj reușea la Bacău un 
punct nebănuit și prețios. Partenera 
aceasta din Moldova era aleasă de 
dr. Rădulescii pentru a forța hazar
dul, aici ia Bacău se înfrunta riscul 
printr-o manevră tactică nouă sau o 
formulă de echipă inedită.

Ei bine, experimentul a reușit și 
de această dată, dacă ne încumetăm 
să taxăm ca atare utilizarea pe pos
tul de liberb în spatele fundașilor a 
fostului atacant-central Vișan ! A- 
cesta, s-a ^chitat cu brio de sarci
nile sale, și echipa a dobîndit punc
tul pentru care s-a îmbrățișat cu e- 
fuziune la sfîrșitul partidei.

începutul a fost favorabil forma
ției gazdă. La un moment dat (min. 
7). Sorin Avram plonjează la o cen
trare pentru a lovi mingea cu capul, 
traiectoria balonului nu se putea 
opri decît în plasa porții lui Gadja, 
dar Lupu are o intervenție acroba
tică și respinge în corner. Cum în a- 
celași minut Margasoiu avea să des
chidă scorul, printr-un șut înșelător 
de la 20 m, toată lumea era con
vinsă că tradiția se frînsese. Mîh- 
nită de golul acesta. încărcat de șansă’ 
echipa clujeană își așează trei pioni 
de nădejde la mijlocul terenului (M. 
Bretan, Țegean, Cojocaru), care-și do
mină copios omologii din cealaltă ta
bără, iar în fața lor, în avanposturi, 
îi plasează pe Adam, Petrescu și Pri- 
pici, cu toții dispuși să penduleze Îna
inte și înapoi în funcție de necesita
tea fazei. Circulația balonului între 
atești jucători cu mare mobilitate a 
fost perfectă și iată, contrar uzanțe- 
țelor, gazdele sint presate în pro
priul teren. Iar concretizarea acestei 
superiorități trebuie căutată în ocazia

Stadion 
bun : teren 
aproximativ 
MARGASOIU (min. X)
(min. 39). Raport de
8—2. Raportul șuturilor la ooar- 
tă ! 13—8 (pe spațiul 
5—3).

»S. C. BACAU î Ghiță — Mioc, 
Catargiu. Velicu, MARGASOIU — 
Vătafu, Hrițcu (min. 74 Duțan) — 
Pană, DEMBROVSCHI, Rugiubei, 
S. Avram (min. 50 Florea).

C.F.R. ; GADJA — Lupu, DRA- 
GOMTR, VIȘAN. Roman - 
BRETAN, COJOCARU — 
TRESCU, ADAM, Țegean, 
pici (min. 46 Bucur).

A arbitrat EM. PAUNESCU 
(Vaslui) ajutat la linie
de N. Rainea (Bîrlad) și I. An- 
ghelini (Piatra Neamț).

Cartonașe galbene : Dembrov
schi.

Trofeul Petschovschi : 8.
La tineret-rezerve : S. C. Ba

cău — C.FJL Cluj 5—1 (2—1).

lent, dar Gadja reține: min. 77 Dem
brovschi expediază mingea In bară), 
au operat și modificări în formație, 
dar zadarnic țesătura subtilă de oase, 
jocul inteligent al lui Adam și tra
valiul imens. în general, al oaspeți
lor au blocat veleitățile gazdelor și 
tabela de marcaj.

Gheorghe NERTEA

C.S.M. Reșița ; 
Steaua ; Metalul

Craiova ; 
U.T.A. : 

Progresul 
C. Bihor

iele echipe 
z de egaL- 

) de ni 
F.că fa

7i intr-un meci al echipelor de tir. 
intilnesc două formații ca D 
două echipe

e există faze spectaculoase, de calitate, mai ales atunci cînd se 
Imaqinea redă o astfel de fază din ultimul meci al celor

Foto : Dragoș NEAGU

A RECUNOAȘTE SI A NU MAI RECUNOAȘTE
5 9

trebui făcută Ia acest nivel 
mult mai mult discernămînt. în 
!. tineretul e o treaptă interme- 
î intre juniorat și prima echipă, 
incit nu cred că e normal să tri- 

in teren o formație alcătuită 
tai din juniori, așa cum am În- 

Mi in meciurile cu Rapid și 
Bacău. Cred că și promovările 

mare trebuie să se facă la 
irit. Vn tinăr talentat lăsat 
in echipa cadeților se pla- 

ază. Dacă nu e promovat, atunci
■edat altei echipe unde s-ar 

■riza prin joc. Din echipa 
tineret au fost promo- 

potririt Mureșan și 
ei sint titulari in 

A» avea o propunere 
tru presă : să se acorde eali- 
> și arbitrajelor din partidele 

taercL

3

altă tor- 
de tine- 

A nlecat an
ei. a ve
al diria- 
în lupta 

abordi

copleșiț ii 
pe care i 
simțise nevoie», «ă-și 
tul în fața-Vtdnichr 
altor persoane, spuni 
stituit in memorie faza cu priciră 
și mi-am dat seama că ar fi trebuii 
să acord golul, la prima execuție a 
lui Beldeanu. Este greu să hotărăști 
totul, intr-o fracțiune de secundă șt 
iată că sc mat petrec și asemenea 
faze in care corectitudinea mea ră- 
mine aceeași dintotdeauna. chiar dacă 
am greșit și voi suporta consecințele-. 
Ce întoarcere de 360 de grade avea 
să facă, insă, apoi. Victor Pădureanu. 
înlocuind această mărturisire sini 
prin care ne obligă să-i iertăm, 
jumătate, greșeala făcută, incer 
să se ascundă în spatele re* 
tului, interpretat in afara 1 
mai ales, în afara spiritului 
nu permite cub nicj o formă AVAN
TAJAREA UNEI ECHIPE CARE A 
COMIS o infracțiune, BA — INTRE 
TIMP - a SAV1RȘIT UNA NOU \ !

Dar. să citim împreună cele scrise 
de arbitrul Victor Pădureanu. in ra
portul său suplimentar. In legătură 
cu faza incriminată : ,.ln min. 76. am 
acordat o lovitură liberă directă in 
favoarea echipei C.S.M. Reșița, pentru 
un fault comis de un apărător al e- 
chipei Universitatea, la circa 18 me-

rrerit Col 
de cei do 
Miinnirh

Pictor Pădureanu 
mai

al arbitrilor

adresa felicitări 
rător al regulau

Neplăcut surprinși 
de lipsa de curaj a _ 
reanu de a merge oină 
drumul recunoașterii —

- i ' ' -

ȘEDINȚA DE ASEARĂ 
COMISIEI CENTRALE

aisia centrală de competiții
_ •* a F.R.T. a luat in discuție, a- 

ar». unele aspecte negative de la ir.e- 
jriie etapei a 13-a a Diviziei A.
Jucătorul Mlilțescu (Jiul) a tost sus

pendat pe o etapă.
Comisia n-a putut lua nici o>iotărtre 

•n cazul eliminării jucătorilor Dumitra- 
cfr.e (Duurr.o) și Creții (Universitatea 
Cluj), pe de o parte, neputindy-se stabili 
cu precizie abaterea care a dus la eli
minarea celor doi fotbaliști, iar pe de 
altă parte neprimindu-se încă foaia de 
arbitraj.

De asemenea. Comisia de disciplină 
a aminat pronunțarea în cazul incidente
lor de la meciul C.S.M. Reșița — Univer
sitatea Craiova, așteptîndu-se noi piese 
lămuritoare.

iștilpr 
ipa sa a !n- 

Cluj. Ștefan vor- 
de=ore formația sa. des

enul lui Custov. Roșu, Das- 
lanciu. Stoichiță și al altora, 
e despre „obligația echipei de 

tineret de a da oricind jucători care 
solicitați de prima formație să aibă 
calitățile necesare". La un moment 
dat. Ștefan spune cu vădită tristețe:

— Jocul cu Jiul s-a disputat la 
Petrila pe un teren... că îți venea să 
plec; acasă! Pe astfel de terenuri nu 
poți să joci fotbal! Și acești tineri 
se descurajează. Mai intervine și a- 
nonimatul. cu cei 5—6 spectatori în 
tribună, deci fără un stimulent pen
tru moralul jucătorilor și pentru 
rectitudinea arbitrului.

— In general, cum considerați 
cest campionat : util sau nu ?

—• Ar fi și mai util dacă — 
lingă atenția de care aminteam, jocu
rile de la tineret s-ar disputa după 
cele de Divizia A. Atunci ar fi po
sibil ca toate rezervele care n-au 
jucat în prima echipă să poată fi 
folosite Ia tineret. Ar avea meciuri

nai ION IONESCU. Rapid-tineret a 
început în ultimele etape să meargă 
cit de cit, fără a părăsi, însă, me
diocritatea.

— De ce crezi. Ion Ionescu că a 
ajuns echipa de tineret a Rapidului 
în situația aceasta neașteptată?

— Din cauza selecției! Au fost se
lecționați jucători care nici în 3—4 
ani nu pot emite pretenții pentru 
promovarea în prima echipă. Nu s-a 
ținut seama de jucătorii necesari 
pentru lotul mare. In plus, s-a dat 
drumul și la o serie de jucători (Niță, 
Straț, Adam) care ar fi fost utili e- 
chipei. O vreme Rapidul a jucat nu
mai cu tineri in echipă, uitîndu-se 
că e vorba de un campionat de ti- 
neret-rezerve și că folosirea rezerve
lor e necesară din două motive : a) 
ele aduc experiența r^cesară pentru 
tinerii din formație ; b) ajută la in
trarea in formă a celor care au fost 
accidentați și menținerea formei celor 
care nu joacă în prima garnitură.

— Ce credeți că ar trebui făcut 
pentru ca această competiție să-și 
împlinească nobilul său scop ?

— Pentru creșterea valorii acestui 
campionat eu aș propune ca, din 
primele opt echipe clasate la sfîrșitul 
turului sau returului, să se formeze 
o selecționată care să susțină jocuri 
internaționale. Ar fi un stimulent, 
pentru că Ia noi Ioturile de tineret 
tot din jucători de Divizia A se for
mează. în 
chipe din 
mentului. 
larea lor 
penalizare . _____ _______
gativ. Sînt multe de făcut în aecastă 
competiție și, în primul rînd, consi
der eu. schimbarea opticii despre 
un eșalon atît de important.

...Trei antrenori' de structură (si de 
Pe poziții) difer te susțin o idee igno
rată poate prea ușor : ac’est campio
nat de tineret-rezerve ar putea de
veni și mai util, dacă ar fi tratat cu 
mai multă atenție și responsabilitate. 
Fiecare club își dorește un Lucescu. 
Boc, Dinu, Dumitrache, Dembrovschi, 
Adamache etc.. dar prea puține se 
preocupă de formarea acestora. E 
poate o problemă la care ar trebui să 
se mediteze mal profund!

în ședința sa de marți seara, Bi
roul F.R.F. a decis ca programarea 
ultimelor etape ale 
rămînă cea stabilită 
consecință, sezonul
încheia joi 14 decembrie, cînd

va disputa ultima etapă a turului. 
Etapa a 14-a se va desfășura cu 
patru zile mai înainte, adică du
minică 10 decembrie. Cit privește 
reluarea sezonului, în 1973, forul 
de specialitate intenționează să 
realizeze un start cit mai timpu
riu, date fiind examenele impor
tante pe care le are reprezentativa 
în primăvara anului viitor.

Ion CUPEN

Diviziei A 
anterior, 

oficial se

spuneam.
Victor Pădu- 
la sfîrșit oe 

s-a redeșten
tat in el vechiul și marele lui pă-

CIȘTIGURILE TRAGERII I.OTO DIN 
24 NOIEMBRIE 1972

L JURA, coresp.

•oresp. județean.

si

acesi aie

I. BALTAG, coresp.

sportivi frun- 
Necula Rădu-

activiștii vo- 
care s-au evi-

• De curînd, la Brăila a luat 
ființă o nouă asociației sporti
vă — Poligrafia — care se ală
tură altor 33 de asociații spor- 

„five existentq în oraș. Pentru

simultane de șah la care au parti
cipat circa 100 amatori de șah (sus
ținute de maeștrii sportului Carol 
Partos, Cornel Butnaru și Mircea 
Dridea) ; duminici cultural sportive

Constanța, Agigea, București, Ti- 
țești.

Cu acest prilej, copiii au adunat 
flori și insecte, au. făcut fotografii 
pentru albumele lor pionierești. Pe

Crișan Simion (copii) — toți de 
la C.S.M. Cluj. în fotografia ală
turată — executată de Ioan Bartha 

participanții, înainte de concurs.
Adolf PIALOGA, coresp.

Secuiesc. La sfîrșitul a 
de întreceri, „Cupa Tîr- 
revenit formației C.S.M. 
individual, pe primele

handbal, popice, și din tare 
lipsit amuzantele jocuri : 
în saci, tracțiunea cu frîn- 
(la acestea participînd sala- 

de la Rafinăria Ploiești, Corn-

toată curată expediției, pionierii 
au gospodărit singuri, dormind 

corturi, gătindu-$i masa zilnică
S-;
în
etc
Mie FEȚEANU,

„30 Decembrie" 
■ formate din Ma- 
i Cornelia Văcaru

Drăghici și Cris-

• O nouă sală de sport a fost dată in folosință Ia Deva. Ea apar
ține Școlii de materiale și construcții. Avind dimensiunea de 
29.30 m x 14,30 m ea dispune de vestiare, dușuri, magazie pentru 
echipament. In principal, sala — înzestrată și cu aparate de gim
nastică — va găzdui jocurile susținute de echipa de volei Corvinul
in cadrul diviziei naționale 3.

IN INTIMPINAREA MARII 
SĂRBĂTORI

Asociația sportivă Voința Odor- 
heiul Secuiesc a organizat în cins
tea celei de a XXV-a aniversări a 
proclamării Republicii un reușit 
concurs de tenis de masă la care 
au participat echipele C.S.M. Cluj, 
Voința și Școala sportivă din O- 
dorheiul 
două zile 
nava" a 
Cluj. La 
locuri s-au clasat: Adrian Cucu 
(băieți), Maria Gheorghe (fete) și

EXPEDIȚIA PIONIEREASCA 
„GHIOCELUL"

A durat X5 zile și a fost organi
zată cu elevi și pionieri din co
muna Tițești — jud. Argeș. După 
o selecție riguroasă — dublată de 
pregătire culturală și fizică — un 
număr de 11 pionieri : Crist in el
Stanciu. Constantul Petrescu. Cră
ița Stanciu. loan Bucur, Ion Păi>- 
noiu. Ion Longo. Gh. Stanciu. 
Constantin Dragomir, Lazăr Tudo- 
sc. Constantin Niță și Constantin 
Irinescu. — conduși ce Maria Stan- 
ciu, profesoară de educație fizică. — 
au plecat spre Delta Dunării. 
Pînă au ajuns Ia obiectivul pro
pus, pentru a studia fauna și flo
ra acestei minunate zone a țări* 
noastre, ei au parcurs ‘ sute de F 
lometri (cu trenul, vaporul și pe 
jos) urmind traseul: Tițești, Bucu
rești, Brăila, Galați. Tulcea, Crișan,

DOBRIN INVITAT LA 
JUBILEUL GENTO

Federația spaniolă de fotbal și clu
bul Real Madrid au trimis F.R.F. și 
lui F. C. Argeș o invitație prin care 
solicită participarea internaționalului 
nostru, Dobrin, la meciul-jubileu al cu
noscutului fost internațional al Rea
lului, Gento, partidă care va avea 
loc la 14 decembrie la Madrid.

RAFINORUL 
ACTIVITATE

— SUSȚINUTĂ 
SPORTIVĂ DE 

MASA

Asociația sportivă Rafinorul de 
Rafinăria din Ploiești a desfă- 

rat in cursul anului 1972 o sus- 
îută activitate de atragere a sa- 
riaților in activitatea sportivă de 
asă. In zece luni din acest an 

s-au organizat concursuri la popice,
tenis de masă, tenis de cimp, na- 
tație. atletism, fotbal, handbal și 
șah eu participarea a peste 3 000 
de salariați. Referindu-se la în
trecerile care s-au bucurat de un 
deosebit succes, amintim de : patru

— in cadrul carora s-a jucat fot
bal, 
n-au 
fuga 
ghia 
riați
plexul C.F.R., Uzina de utilaj chi
mic împreună cu familiile lor) ; 
întreceri cu sportivi ai asociațiilor 
din județul Prahova (Slănic, Văleni 
de Munte, Măneciu — Ungureni, 
Drajna și Sinaia). S-au mai orga
nizat și întîlniri cu 
tași (Carol Partos, 
canu ș.a.).

Iată cîțiva dintre 
luntari ai asociației, 
dențiat în organizarea activităților 
sportive : Dumitru Cismaru, Con
stantin Sișman, Nicolae Coca, Cor
nel Butnaru, Florian Mențianu, Ni
colae Topsa și Ștelian Vilcu.

Gh. D. CONSTANTINESCU, 
secretar al Comitetului 

sindicatului

POPICĂRIA PĂRĂSITĂ
Ea se găsește în orașul Vașcău. 

Exteriorul clădirii se prezintă în 
stare bună, interiorul însă tre
buie renovat. Este vorba de refa
cerea parchetului și pistei. Cu pu
țină inițiativă — și numai din 
resurse locale — popicăria ar prin
de iarăși vi" ă. Și ce bine ar fi...

Tcjtlor BĂKAlANV.

CUPA
C.J.E.F.S. 

în pădurea 
orașului Strehaia, un concurs de 
orientare la care au participat nouă 
echipe de fete și șase de băieți. în 
posesia Cupelor , * 
au intrat echipele 
rieta Cămătaru și 
(fete) ; Alexandru 
tian Istudor.

Gheorghe MANAFU 
coresp. județean.

CROSUL BOBOCILOR
Manifestare organizată în cinstea 

celei de a XXV-a aniversări a Re
publicii de către Comitetul U.T.C. 
din Liceul Pedagogic — Ploiești, 
CROSUL BOBOCILOR — pentru 
elevii și elevele din anul I — a 
revenit lui Maria Oneață și Nico
lai Țuică. CUPA DE TOAMNĂ — 
organizată concomitent pentru anii 
II—V — a revenit Ecaterinei Iancu 
și lui Aurel Chiruță.

N. CĂLĂUZĂ coresp.

DECEMBRIE"
Mehedinți a organizat 
Slătinic, din preajma

11 MECIURI JUCATE,
11 VICTORII I

Această performanță remarcabilă 
aparține echipei de fotbal a aso
ciației sportive Constructorul — 
Tulcea ce activează în cadrul Uzi
nei de aluminiu din localitate. Par- 
ticipînd în campionatul județean de 
fotbal, formația amintită le-a sur
clasat pe toate cele 11 competi
toare întîlnite pînă acum, reușind 
să-și înscrie în dreptul său un go
laveraj excepțional 42 :10. Deci, 
echipa a primit mai puțin de un 
gol de meci și a înscris aproape 
patru. Punctul forte al echipei este, 
bineînțeles, înaintarea, în cadrul 
căreia activează și golgeterul cam
pionatului, jucătorul Petre Eugen 
care a înscris pînă acum 21 de go
luri. .Antrenorul este Vasile Ichim, 
singurul profesor cu calificarea 
fotbal din județul Tulcea. în foto
grafie — realizată de Paul Gurei 
— echipa și antrenorul său.

Pompiliu COMȘA, coresp.

început, noua asociație cuprin
de patru secții : atletism, 
bal, șah și tenis de masă.

TRAGEREA 
EXCEPȚIONALĂ 

LOTO DIN
5 DECEMBRIE
Cinci zile au mai rămas pină la 

închiderea vînzării biletelor pentru 
tragerea excepțională Loto din 5 de
cembrie ac., tragere care acordă 
participanților în număr NELIMI
TAT : autoturisme DACIA 1300 și 
DACIA 1100, premii fixe în bani 
de 25 000 lei, 10 000 lei etc, și pre
mii în numerar de valoare va
riabilă.

Procurați-vă din vreme biletele.
• Astăzi este ULTIMA ZI în care 

vă mai puteți procura biletele pen
tru tragerea Loto de vineri 1 de
cembrie 1972, tragere care va fi te
levizată cu începere de la ora 18,30.

NUMERELE EXTRASE LA CONCURSUL 
PRONOEXPRES NR. 48 DIN 29 NO

IEMBRIE 1973
Fond general de premH : 2 226 870 lei, 

din care 1 071 643 lei report.
Extragerea I : 37 26 22 13 31 41 
Extragerea a II-a : 8 10 20 9 35

Extragerea I: Categ. 1: 1 variantă 10" 0 
a 100 000 lei ; categ. 2 : 4,05 a 1.6 875 
lei ; categ. 3 : 27,55 a 2 481 lei ; categ. 
4 : 57,85 a 1 181 lei ; categ. 5 : 151.30 a 
452 lei ; categ. 6: 308,40 a 222 lei.

Report categoria 1 : 33 341 lei.
Extragerea a II-a : Categ. A : 1 va

riantă 10% a 100 000 lei ; categ. B : 3 
variante 25% a 7 425 lei și 13 variante 
10% a 2 970 lei ; categ. C : 12,85 a 4 738 
lei ; categ. D : 18,80 a 3 239 lei ; categ. 
E : 18.35 a 3 318 lei ; categ. F : 25.60 
a 2 378 lei ; categ. Z : 1 283,90 a 100 lei.

Cîștlgul de 100 000 lei de la categoiia 
1 a revenit participantului CHIRTAȘ 
NICOLAE din Ploiești, iar cîștlgul de 
100 000 lei de la categoria A iui t'E- 
KETB ISTVAN clin Arad.



MIINE, IN ORAȘUL GERA

BOXERII ROMÂNI SUSȚIN 
PRIMUL MECI

CU REPREZENTATIVA R.D.G
Azi au 

mocrată 
care vor 
reprezentativa pugiliștilor din R.D.G. 
Prima întîlnire va avea loc în o- 
rasul Gera, la 1 decembrie, iar cea 
de a doua la Erfurt, la 3 decem
brie. Pentru această confruntare 
•-adițională, antrenorii Ion Popa. 
Constantin Nour șl Ion Dumitru au 
alcătuit următoarea formație. în or
dinea categoriilor : Alexandru Tu
rei. Traian Cerchia. Toni Mircea. 
Gabriel Pometcu. Simion Cuțov. Ca- 
listrat Cmsrt. Alexandru Popa. Ion 
Mocanu. Ion Gșdrfi. Ion Peter și 
Anghel lanes.

După cum se poate vedea. în a-

plecat spre Republica De- 
Germană boxerii români 
susține două meciuri cu

ceste întîlniri amicale cu pugiliștii 
din R.D.G., antrenorii români ro
dează cîțiva tineri talentați care 
vor boxa acum pentru prima dată 
în echipa reprezentativă. Dar atît 
tinerii cit și consacrații vor fi puși 
la o grea încercare deoarece fe
derația de specialitate din R.D.G. 
va prezenta două echipe formate 
din cei mai buni boxeri de care 
dispune la ora actuală. Iată-le : Ger- 
tenbach. Rocke, Foerster. Bachfeld. 
Beyer, Weidner. Tiepold, Brauske. 
Sachse și Fanghaenel — în orașul 
Gera. La Erfurt — Liebing, Langer, 
Zornow. Radowski. Vogelreuter, 
Spilski. Wolke, Heimann, Fischer și 
Anders.

I
PRELIMINARIILE TURNEULUI CAMPIONILOR»

? \ ’ Ț.

ILIE NASTASE OBȚINE A DOUA VICTORIE

ECHIPA SECUNDA DE BOX A ROMÂNIEI 
A ÎNTRECUT SELECȚIONATA SUEDIEI CU 5-4!

Ion Alexe invins în revanșa cu Thomsen

FL GHEORGHIU 
PRINTRE FRUNTAȘI

GtJTEBORG. 29 (prin telefon). — 
Sa-a Sană-naVum din localitate a 
ii : :.-.:il.-.;rea de box dintre pri- 
■a reprezentativă a Suediei și se- 
j-r secundă a României.
Itsș-zia. urmărită de un public nu- 
®er:.s și entuziast, a oferit cîteva 
par-„de de mare interes în care 

. = j boxeri bine cotați în arena 
- ■err.ațională. Meciul zilei l-au 
f.—izat — într-o confruntare re- 
v:-.să după Olimpiadă — greii Ion 
Alexe și Hasse Thomsen. După 
cum se știe, la J.O. din acest an, 
românul a reușit să-1 întreacă pe 
suedez, cucerind în final medalia 
de argint a Jocurilor. De data a- 
ceasta, Thomssen a reușit să co
boare treptele ringului în postură de 
învingător, dar așa cum aprecia 
Ingemar Johansson (fostul campion 
mondial al greilor profesioniști), 
realitatea a fost alta: “ 
fost purtată 
dar cel care 
lupta a fost 
avut meritul 
atacurilor lui Alexe și fiindcă a 
terminat confruntarea în picioare, cei 
treî judecători suedezi l-au gratifi
cat pe compatriotul meu — și al 
lor — cu o decizie nemeritată“.

Din cele 9 partide cîte au avut 
loc, sportivii români au cîștigat 5, 
iar gazdele 4. Deci, 5—4 pentru e- 
chipa secundă a României. Iată suc-

cinte amănunte de la celelalte me
ciuri. Anton Cojan a fost întrecut 
la puncte de Marina Radman. Co
coșul nostru, Adrian Moraru a avut 
ea adversar pe unul dintre cei mai 
buni boxeri din Suedia, Ove Lundby. 
Confruntarea lor a fost deosebit 
de dinamică și a demonstrat supe
rioritatea tehnică și tactică a lui 
Moraru, dar arbitrii l-au văzut în
vingător la puncte pe Lundby. Oc
tavian Amăzăroaie a fost declarat 
învingător în fața lui Kole Talev- 
șki. Costică Bumb a atacat continuu 
ți cu vitalitatea lui recunoscută a 

o meritată victorie la 
în fața lui O. Johansson. E- 
excelent, Paul Dobrescu l-a 
prin k.o. în rundul 3 pe 

Marcel Lupu a

Marți seara, sub cupola noii 
săli de sport ..Blau Grana”, denu
mită după culorile clubului de fot
bal din Barcelona (albastru și vio
let), căreia ii aparține, a avut loc 
solemnitatea deschiderii ui 
mare turneu al sezonului i 
țic.nal de 
nilor* 
cpt clasați în Marele Premiu 
F.I.L.T„ constituind o adevăr 
trecere în revistă a protagoniști 
circuitului recent încheiat.

Prin fața tribunelor și a came
relor de luat vederi ale televiziunii, 
au apărut cei opt jucători, în 
frunte cp laureatul Marelui Pre
miu, maestrul emerit al sportului 
llie Năstase. Primul drapel in co
loana de defilare și primul imn 
intonat de fanfară a fost aceia al 
țării noastre, in cinstea ciștigăto- 
rului marii competiții.

Pe rind au fost prezentați com
petitorii. începînd cu llie Năstase 
și continuînd cu americanii Stan 
Smith, Tom Gorman și Jimmy 
Connors, campi 
Kodes, sud-africar

„Partida a 
într-un ritm susținut, 
a condus și dominat 
românul. Thomsen a 
de a rezista cu brio

obținut 
puncte, 
voluînd 
învins
Reja Antikainen.
realizat o rapidă victorie prin aban
don în repriza a doua în fața lui 
Lasse Larsson. Constantin Cojocarii 
a fost învins la puncte de Nllss 
Rosen. Semigreul Vasile Croitoru a 
boxat foarte bine și nu i-a lăsat nici 
o speranță lui Ove Thorbjornsson 
pe care l-a întrecut la puncte.

Următoarele evoluții ale boxerilor 
noștri vor avea loc în Danemarca, 
unde vor susține întîlniri cu boxerii 
danezi la Copenhaga (1 decembrie) 
și Aalborg (3 decembrie).

Virgil CAZACU 
arbitru internațional

IX CAMPIONATELE DE BASCHET
La băieți, Universitatea Cluj — Dinamo 76-84

La fete, Universitatea Cluj a învins pe Rapid !

CLUJ, 29 (prin telefon, de la 
trimisul nostru). Gala baschetba- 
listică desfășurată în Sala sportu
rilor din Cluj, în prezența unui 
public numeros (2 000 de specta
tori) și entuziast, a debutat cu o 
surpriză de proporții. Tînăra echi
pă Universitatea a întrecut 
ția campioană feminină a 
niei, Rapid București : 
(36—25). întrecerea, plăcută 
fășurare, datorită combativității 
manifestate de jucătoarele ambelor 
teamuri, precum și interesantei e- 
vcluții a scorului, a fost viu aplau
dată de cei prezenți. Ca evoluție a 
scorului, vom menționa că în prima 
repriză studentele au condus per
manent, dar la începutul reprizei a 
doua au avut o cădere bruscă, per- 
mițînd adversarelor să înscrie 17 p. 
în 5 minute. în felul acesta scorul 
a devenit, de la 36—25 pentru „U“, 
42—36 pentru Rapid. în continua
re, efortul depus de cele trei jucă
toare de bază ale feroviarelor (Ra- 
coviță, Suliman și Nicola) s-a făcut 
din ce în ce mai simțit asupra po
tențialului echipei oaspete. în fi
nal, însă, jucătoarele de la „U“, 
încurajate frenetic de spectatori, 
și-au depășit adversarele și au rea
lizat o victorie puțin scontată, dar 
pe deplin meritată. Au marcat :

forma- 
Româ- 
65—61 

ca des-

Neța 30, Anca 
naru 6, Muller 
2 și E. Farcaș 
pectiv Suliman 
cola 18, El.
Au arbitrat 
Grecu.

11. Lazăr 8. Voști-
4, Pop 2, A. Farcaș 
2 pentru „U”, res- 
22, Racoviță 18, Ni- 

Paitek 2 și Găescu 1.
bine I. Krasznay și Șt.

¥
în derbyul dintre Universitatea 

Cluj și Dinamo București, două 
dintre echipele neînvinse ale cam
pionatului național masculin de 
baschet, formația locală a rezistat 
doar 25 de minute (scor : 46—46) 
puternicului team al dinamoviștilor 
bucureșteni. Atît a durat și spec
tacolul propriu-zis, 
continuare, 
(din păcate și 
prinzător de tăcut) a 
dită. în ultima parte 
secunde, dinamoviștii 
permanent un avantaj 
șuri, cîștigînd clar. Au 
vac 22, Popa 22,
Georgescu 8, Dragomirescu 6. Dia- 
conescu 6, Cernea 6, Niculescu 4 
pentru Dinamo, respectiv 1 
23, Ruhring 8, Zdrenghea 8. 
Ier 8, Antal 8, Mathe 10. 
Kun 2, Naghy 2, Ursache 1. 
bitrat bine V. Cadar și L

deoarece, în 
resemnarea localnicilor 

a publicului; sur- 
devenit vă- 
a

au
de 5—6 co- 
inscris : No- 

Chivulescu 10.

reprizei 
păstrat

Demian 
, Schul- 
Vizi 6, 
Au ar- 
Balaț.

D. STANCULESCU

MADRID, 29 (Agerpres). — La 
Palma de Mallorca s-au disputat 
partidele din runda a doua a tur
neului internațional masculin de 
șah. Florin Gheorghiu (România) a 
remizat în 30 de mutări cu Oscar 
Panno (Argentina). Korcinoi (URSS) 
a cîștigat la Andersson (Suedia), iar 
Polugaevski (URSS) l-a învins în 
39 de mutări pe spaniolul Porrtar.

Alte rezultate: Hug (Elveția) — 
Bilek (Ungaria) '/i—'/i, Ivkov (Iu
goslavia) — Smejkal (Cehoslovacia) 
’/»—'/a ; Calvo (Spania) — Robatsch 
(Austria);'/a—Vs Medina (Spania) — 
Averbach (URSS) '/a—7a, Zellon 
(Spania) — Ljubojevici (Iugosla
via) 1—0.

în clasament, pe primul loc se 
află Gheorghiu. Korcinoi, Panno și 
Polugaevski cu cite 17a p.

DE AZI

— Orantes,

directe cu 
i corespon- 

-Reuter- relevă că 
creat 

lui 
sigu-

(tinsului 
interna- 

tenis. „Turneul campio- 
reunește la start pe primii 

în Marele 
constituind o

ca;
și

nul cehoslovac Jan
Hevr

IN PROGRAMUL

Gruoa A : Năstase
Gorman — Hewitt
Grupa B : Smith — Kodes, Gi
meno — Connors

și așii spanioli Manuel Orantes și 
Anders Gimeno. Aplauze au fost 
adresate tuturor acestor tenismeni, 
care s-au distins în dificila luptă 
desfășurată de-a 
sezon.

lungul unui întreg

în ziarul nostru de ieri — Smith 
l-a învins în trei seturi pe Connors 
(3—67 6—2, 7—5), iar Kodes a dis
pus surprinzător de ușor de Gi
meno (6—3, 6—2).

A impresionat forma deosebită 
în care evoluează Kodes, dar mai 

.ales startul dificil al supercampio- 
nului american. într-adevăr, Stan 
Smith a fost adesea dominat în , 
prima sa partidă, cu tînărul 
Connors. Acesta a început deosebit 
de puternic, culegînd numeroase 
aplauze. La scorul de 5—3, în pri
mul set, cînd el reușea al doilea 
break, crainicul televiziunii spa
niole a exclamat : „Connors dă re
tururi... â la Năstase!“. în setul 
doi. Smith reușește să se desprindă 
de adversar, printr-un break în 
ghemul șase. Au fost însă multe 
egalități disputate acerb. în setul 
decisiv, Connors face break din 
primul ghem, apoi este egalat la 
3—3. Abia în prelungiri, Smith 
poate smulge o foarte dificilă vic
torie.

în comentariul agenției U.P.I. se 
scrie printre altele : Jlie Năstase 
și Stan Smith, cei doi mari jucă
tori ai anului 1972 au luat un start 
bun*.

-sint 
zile

HOCHEIȘTII ROMANI

ÎNVINGĂTORI
MOSCOVA 29 (Agerpres). — La Cere- 

poveț, în cadrul competiției internațio
nale de hochei pe gheață pentru juniori 
„Cupa Prietenia», selecționata României 
a învins cu scorul _de 19—1 (7—0, 7—U- 
5—1) echipa Bulgariei.

PRIMUL TUR
AL OPTIMILOR

DE FINALĂ
ALE „CUPEI 1

DEBUT 
AL LUI

EXCELENT 
NASTASE

Imediat după festivitatea de des
chidere, au intrat pe teren llie 
Năstase și Tom Gorman, adversari 
în primul meci al grupei A preli
minare. încă de la primele schim
buri de mingi a putut fi remarcată 

care 
care 

serviciului 
de 

de scor, 
lovitura 
funcțio- 

seară. 
ea ghem la 

Breakul din start este majorat 
ghemul cinci, cînd Năstase 

din nou la data
contra

deosebita dezinvoltură cu 
joacă tenismanul român, 
cîștigă ghemul centra 
adversarului, după o egalitate 
trei ori repetată pe tabela 
Nu numai retururile, ci și 
de serviciu a lui Năstase 
nează perfect în această 
căci el își cîștigă al doi: 
0 ! 
in 
cîștigă 
aceasta 
rol de 
derută.

Desigur, insă, concluziile 
premature. Mai rămîn patru 
de întrecere.

joc din plastic (Mateflex). E. i-a 
dominat net pe Gorman, pe ca»e-l 
mai învinsese de șapte ori in acest 
sezon, pierzînd o singură dată, la 
Paris, în turneul Coubertin. Iată, 
de altfel, ce scrie pe această temă 
trimisul agenției „Associated Press*, 
la Barcelona : .Jlie Năstase cu 
ud serviciu extraordinar a ciștigat 
fără drept de apel in fața lui 
Gorman. Năstase a jucat spectacu
los lăsind o frumoasă impresie.
fost al 8-lea succes repurtat de

★
KODES, STRĂLUCITOR, 

SMrTH ÎN DEFENSIVA...
Tot în grupa A. în care evoluea

ză llie Năstase, un prim punct a 
de spaniolul M. Oran- 
in ultima partidă a 
I-a învins fără dificul- 
Hewitt, cu 6—3, 6—3.

fost marcat 
tes. care — 
reuniunii — 
tați pe Bob
Gala inaugurală a programat, însă, 
în prima sa parte, jocurile grupei 
B. în care — așa cum am anunțat

deschiderea celei de a douaIn _______
runde a „Turneului campionilor" de 
la Barcelona, llie Năstase l-a tnttl- 
nit pe Bob Hewitt. După 70 de mi
nute 
tinut
6—4.

Tn 
Tom 
de o oră de 
tes cu 6—3,

Borussia Mcnch.

de joc, tenismanul nostru a oh 
victoria, î.. ---- —‘în două seturi : 6—4,

*U. E. F. A.“
Ararat Erevan — F. C. Kaiserslautern 

2—0 (1—0)/
F. Q Kdln

0—0
F. C. Twente Enschede — Las Palmas 

3—0 (2—0)
O.F.K. Beograd — Beroe St. Zagora 

0—0
Dynamo Berlin — Liverpool 0—0

aceeași
Gorman

grupă (A), americanul 
a dispus în mai puțin 
spaniolul Manuel Oran- 
6—4.

Meciurile retur se
13 decembrie.

vor disputa la

★
Ajax 
(meci

Amsterdam — 
restanța pentru

La Budapesta, a X-a ediție a C. C. E.' la polo

CEL MAI PUTERNIC TURNEU FINAL

FINALISTE

DIN ISTORIA COMPETIȚIEI

au evoluat

PALMARESUL COMPETIȚIEI

Dinu Popescu, golgeterul turneului 
semifinal de la Stockholm

totuși, ceva mai bine, 
scorul pinâ

greșește de fi
CÎLL 
nesigur. în numai 20 de 
primul set se încheie cu 6—2 
favoarea tenismanului român.

A doua parte a jocului nu di
feră prea mult de prima. Gorman 
servește, 
menținînd echilibrat 
în al șaptelea ghem. Aici. Năstase 
forțează cu retururi excelente, dar 
ajutat și de două duble-greșeli ale 
adversarului. De la 40—15, survine 
egalitate și aci românul face 
minge de break, pe care n-o ra
tează la schimbul următor. 4—3, 
apoi 5—3 pe serviciul lui Năstase, 
iai în ghemul următor Gorman 
este din nou egalat de la 40—15 și

PROGRAMUL FOTBALIȘTILOR

ITALIENI
ROMA 29 (Agerpres). — Selec

ționata de fotbal a Italiei va sus
ține in sezonul 1973—1974 mai mul
te meciuri internaționale. Fotbaliș
tii italieni vor întâlni Anglia (Roma 
— 14 iunie 1973) — meciul retur la 
14 noiembrie la Londra, Brazilia 
(9 iunie), Suedia (29 septembrie), 
RJ'.G. (2 februarie 1974).

Campionatul național masculin de șah

în plutonul 
locurile de 
se numără

Printre șahiștii aflați 
celor care luptă pentru 
frunte ale clasamentului, 
și reputatul maestru constănțean in
ginerul Gheorghe Mititelu. Handica
pat de faptul că își desfășoară acti
vitatea într-un oraș unde nu are 
parteneri de joc și de pregătire a- 
propiați ca valoare, obligat, de cele 
mai multe ori la un strict studiu in
dividual (avîndu-1 drept asistent doar 
pe... băiatul său, jucător de categoria 
a II—a) Mititelu s-a perfecționat .pe 
plan teoretic și, mai ales. în tehnica 
finalurilor — marea sa pasiune.

Actualul turneu i-a prilejuit sase 
remarce, printre altele, cu două exce
lente realizări în acest stadiu al 
sfîrșitului de partidă, conducind cu o 
mare precizie finalurile de turnuri, și 
piese ușoare din întîlnirile cu Griin- 
berg și Rotaru (rundele a 9-a și a 
io-a)

l.CcS. Cc7. 2-TdS RK. Xa4 hi 4J4’ 
(Se fixează pionii ți cimpurile slabe 
ale negrului. Acum, la g4. ar fi 
urmat 5.e4 cu crearea ur.~er li
ber in centru). 4^gd4. led* M. t 
Tel b«3 *.h^3 Te7. ».Te5 Scă »3«h3 
T:e3, lO.fxeă Ceg. ÎL TM c«. 12-Cd3 
a5, 13.Cf4 (Finalul se traosfor 
tr-odată într-un veritabil < 
mat) 13.„Cg7, 14.NH! Nb7 (Co
existau apărări suficiente) HNc4 
negrul a cedat întrudt se oie 
piesă după 15..Jie7, 15.Th7 Rf3 
Th8+.

Asemănător ca principii s:-a: 
este și finalul celălalt (Mititelo 
Rotarul.

GRUNBERG

PARTIDE DE
ÎN RU\DA A

MITITELU

greșit 3.Cc6 Ca'7 4. TU5 Nb6. uimat 
ae manevra RIS Tc8 —Tc2 și negrul, 
se eliberează) 3—Rf8. 4.NH Re8 (4.. 
Tcâ? 5LCd7+) 5.Cd3! Cd7, 6,Tc6 NbG. 
7je3! RdS (Și după mutarea proba
bil cea mai tare 7...g6, 8.Nd6! pozi- 

negrului nu se poate salva. A- 
n urmează o combinație forțată de 
:ig) &.Ce5! C.-eS, 9-N:e5 fS. 10.Nd6! 
7. ll.TaȘ RcS, 12.NC5 Rb7. 13-T:a5 

X:c5. 14.T.C5 RaS. IS.Tbâ Tc8. 16.T:b4 
negrul a cedat.

Două finaluri-școaiă.
jetive.

extrem de

LUPTĂ
12-a

• Ditcwnsa părăsesc astăzi Capitala • Cele patru finaliste au șanse egale
• Ștefan Kroner, căpitanul bucureștenilor: „Vom încurca multe socoteli in 
acest turneu T

Poloiștii 
pleacă as: 
incepind d 
alături de cele m

1964 — PARTIZAN BELGRAD
1965 — PRO RECCO (Daaj.o elimi

nată in semifinale)
1966 — PARTIZAN BELGRAD (Di- 

nairo eliminată In semifinale)
1966 — PARTIZAN BELGRAD (Di

namo eliminată in semifinale)
1967 — MLADOST ZAGREB (4—2 și 

1—4 cu Dinamo în finală)
1968 — MLADOST ZAGREB (Dins- 

mo eliminată in semifinale)
1969 — MLADOST ZAGREB
1970 — PARTIZAN^ BELGRAD 

namo eliminată in primul tur)
1971 — MLADOST ZAGREB

(Di-

de pe continent prețiosul trofeu o- 
ferit de ziarul -Snort" Belgrad : 
CUPA CAMPIONILOR EUROPENI.

Turneul programa: în piscina a- 
coperită din insula Margareta repre
zintă fără doar și poate cea mai 
echilibrată întrecere din istoria a- 
cestei competiții, aflată la cea de 
a X-a ediție. Două dintre parti
cipante. Partizan Belgrad și Dinamo 
București au în componența lor cite 
8 jucători care au evoluat la J.O., 
Ț.S.K.A. Moscova aliniază pe 6 din 
cei 11 campioni olimpici din acest 
an, iar O.S.C. Budapesta este o for
mație omogenă și extrem de redu
tabilă, care beneficiază de imensul 
avantaa de a evolua sub privirile 
propriilor susținători.

Cine va învinge in această ediție 
jubiliară ? Ce șanse are Dinamo în

COPIII 1NVAȚA SA ZBOARE...

GtLIAEV 
SMUCKL 
OSTROV, 

iev, Gar-

ficilă confruntare ? Jucâ- 
reșteni s-au pregătit cu 

mare atenție, dar s-au ferit de a 
» pronosticuri. După părerea că- 
anului lor. Ștefan Kroner, toate 
e 4 echipe au șanse aproximativ 
ale de a încheia turneul pe lo

cul I. cu un plus ușor pentru gazde 
și echipa moscovită. „Dacă vom e- 
\olua la nivelul partidelor de la 
Stockholm, formația noastră poate 
încurca multe socoteli. La un ase
menea turneu este greu de prevă
zut un învingător ; fiecare echipă 
are posibilități de a se clasa pe pri
mul loc. dar tot atît de bine ea 
s-ar putea trezi la finele întreceri
lor pe ultima poziție. în ceea ce ne 
privește, vă asigur că toți co
echipierii mei se vor strădui să a- 
tingă cota superioară a nivelului lor 
tehnic și tactic, vor depune toate e- 
forturile pentru a ne clasa cît mai 
bine*.

Care a fost drumul spre finală al 
celor patru formații ?

DINAMO : Amateur
4—(. Polytechnik 
ȚS.K.A. Moscova

Belgrad 7—7, S.K.K. Stockholm 9—5, 
Den Robben 8—7 ;

Ț.S.K.A. : Polytechnik Londra 
4—1. Amateur Duisburg 10—3, Di
namo București 5—5, O.S.C. Buda
pesta 3—3, N. C. Barcelona 7—2, 
Ethnikos Pireu 4—2 ;

PARTIZAN : Pelikan Valenciennes 
14—3, S.K.K. Stockholm 9—5. Is
tanbul 9—3, Ethnikos Pireu 11—5, 
O.S.C. Budapesta 8—7, Helsingfors 
8—1, Dinamo București 7—7, Den 
Robben 6—4. S.K.K. Stockholm 7-

O.S.C. : 'S.K.K. Stockholm 5—7,
Helsingfors 16—3, Partizan Belgrad 
7—8, Istanbul 15—1, Pelikan Valen
ciennes 15—2, Ethnikos Pireu 9—5, 
Ț.S.K.A. Moscova 3—3, Ethnikos Pi
reu 9—3,

Echipa 
dine pe 
(sîmbătă)

•2 ’

Duisburg
Londra 3—3, 

5—5, Partizan

IN PARTIDELE
DINAMO

i960). 1—4
(1972) CU
(1966), 4—o . . .
(1967) și 7—7 (1972) cu Partizan
grad. 5—7 (1970) cu O.S.C. Budapesta;

PARTIZAN BELGRAD : 6—2 (1965)
și 3—1 (1967) cu Ț.S.K.A. Moscova, 
î—1 (1966), 5—4 ’(1966), 6—5 (1967),
6—7 (1967) și 7—7 (1972) cu Dinamo

BUCUREȘTI : 9—7 
(19651. 5—i (1967) și 
T.S.K.A. Moscova, 
(1966). 5—6 (1967),

(în 
5—5 
1—3 
7—6 
Bel-

In C.C.E., 
Ț.S.K.A. Sofia 
turul al dqilea) : 3—0 (2—0), (în tur 
3—1).

TELEX 9 TELEX
Selecționata de hochei pe gheață a R.F. 
Chineze a părăsit Austria plecînd la 
Pekin. Hocheiștii din R.P. Chineză au 
susținut timp de 12 zile mal multe în
tîlniri de antrenament la Feldkirch, Kla
genfurt și Kapfenberg în compania celor 
mai bune echipe de club austriece.
■ I
Oficialitățile sportive din Vancouver 
(Canada) au anunțat C.I.O. că, din lipsă 
de fonduri, renunță provizoriu de a can
dida la organizarea Jocurilor Olimpice 
de iarnă din 1976. In cazul că se va 
rezolva problema financiară pinâ la 15 
ianuarie, atunci orașul Vancouver își 
va menține candidatura.

La Randers (Danemarca) s-a disputat 
întîlnirea internațională de handbal din
tre selecționatele masculine ale Dane
marcei și R. F. a Germaniei. Jucînd 
foarte bine, handballștii vest-germani au 
terminat învingători cu scorul de 23—17 
(12—8). Vineri, la Oslo, echipa R.F. a 
Germaniei va juca în compania selecțio
natei Norvegiei.■
tn cadrul turneului internațional mascu
lin de handbal, care are loc la Tunis, 
selecționata Tunisiei a învins cu scorul 
de 17—16 echipa Franței.
•
La Hamburg au luat sfîrșit întrecerile 
campionatului mondial de bowling. La 
masculin, titlul de campion al . lumii a 
revenit canadianului Ray Mitchel, care 
l-a învins în finală pe filininezul Loreto 
Maranan. Competiția feminină a 
cîștigată de sportiva mexicană 
Urrea.

îost 
Irraa

tatii-

»
i

N. C. Barcelona 8—1. 
noastră va întîlni în or-
O. S.C. (vineri), Ț.S.K.A. 
și Partizan (duminică).

LOR DIRECTE

Adrian VASILIU

O.S.C. Buda-București, 8—7 (1972) cu 
pesta ;

T.S.K.A. MOSCOVA :
4—1 (1965), 4—5 (1967) și
Dinamo București, 2—6
(1967) cu Partizan Belgrad, 3—3 (1972) 
cu O.S.C. Budapesta ;

O.S.C. BUDAPESTA : 7—5 (1970) CU. 
' cu

cu

7—6 (1965),
5—5 (1972) cu 
(1965) șl 4—3

Dinamo București, 7—-8 (1972)
Partizan Belgrad și 3—3 (1972) 
Ț.S.K.A. Moscova.

Echipa poloneză Sosnica Glivice a .......
nit pe teren propriu formația F.J.F. Co
penhaga. în meci retur pentru „Cupa 
campionilor europeni” la handbal femi
nin. Handbalistele daneze au obținut vic
toria cu scorul de 21—13 (9—8) și s-au 
calificat pentru turul doi al competi
ției. In primul joc, disputat la Copen- 
tega, echipa daneză a cîștigat cu 13—10.

La Milano s-a desfășurat întîlnirea in
ternațională amicală de rugby dintre 
reprezentativa de tineret a Italiei și o 
selecționată a orașului Zagreb. Net su
periori, tinerii rugbyști italieni au ter
minat învingători cu scorul de 46—0 
(18-0).

Portoricanul Esteban de Jesus (categoria 
ușoară) a fost desemnat de WBA cel mai 
bun pugilist din lume pe luna noiem
brie. în cadrul unei reuniuni care, a avut 
loc la 17 noiembrie la „Madison Square 
Garden" el l-a învins la puncte, în
tr-un meci neoficial, pe campionul lumii 
la această categorie, Roberto Duran 
(Panama).■
In cadrul turneului internațional de te
nis de la Brisbane, francezul Thierry 
Bernasconi a obținut o surprinzătoare 
victorie eu 7—5, 6—3 în față australianu
lui Colin Dibley. Francezul P. Proisv 
l-a eliminat cu 6—2, 6—4 pe compatriotul 
său P. Dominguez. In formă deosebită, 
Ken Roșewal (Australia) a cîștigat cu 

*6—1, 6—0 în fața americanului Brady. 
Goven (Franța) s-a calificat și el pentru 
turul următor cîștigînd cu 6—2, 6—2
meciul cu Harry Phillips (Australia).

MITITELU

ROTARIU

Aseară runda a 12-a a furnizat 
eva dispute de mare intensitate si 
uă foarte spectaculoase partide 

K.O. Ghițescu (al cărui spirit de lup- 
1 a fost frint de insuccesul din 
două runde anterioare) l-a sur
pe Ghinda cu o foarte ingeni- 

analiză. cîștigînd prin atac vio- 
in 19 mutări. Aceeași soartă, dar 

31 de mutări, a avut-o Ghizdavu 
andidatului de maestru Mo- 
a sancționat prompt jocul 

al maestrului internațio- 
alte rezultate : Foilert — 

Siancin 0—L Partoș — Vaisman, Mi
titelu — S'eamțu, Șubă — Vngurea- 
nu. Griinberg — Dăneț. remize. Par- 
ttoe’.e Ciocâltea — Stoica, Bondoc — 
Sacbt și Botariu — Wolf s-au între-

în prima poziție (Mititelu —■ Grun- 
berg), stăpînirea coloanei ,.d". forță 
potențială a nebunului și o mai bună 
structură a pionilor, asigură albului 
avantajul. Dar, realizarea lui nu 
este ușoară.

Albul dispune de singura verticală 
deschisă și de un obiectiv de atac 
foarte concret i pionul _a5“. tn mo
mentul cînd si nebunul alb â:n :2 
va intra în joc. avantaj— trebuie să 
devină decisiv. Realizarea tehnică a 
constănțeanului este de o mare acu
rateța.

l.CeȘ Ta7, 2.Tc5 TaS, 1 Ncl (Ar f:

IN CLASAMENT: Partos 9, Ciocâl
tea (1), Mititelu, Stanciu 71/2, Ghi- 
tescu (I). Neamțu (1) 7, Ghinda (1), 
Ghizdavu (1), Nacht (I), Ungureanu 
61/2 etc.

Astăzi dimineață se reiau partidele 
întrerupte; după amiază se joacă 
runda a 13-a (L'ngureanu — Partos, 
Stanciu — Ciocâltea, Ghizdavu — 
Ghițescu, Ghinda — Mititelu).

Valeriu CHIOSE

Săriturile de la tram bulina de schi au 
devenit cel mai popular sport printre 
copiii orașului Sapporo Această neo
bișnuită atracție ș-a produs după vic
toriile săritoriior japonezi Ia trambulina 
de TO m- obținute cu ocazia Olimpia
de-; albe, desfășurată în acest oraș Se 
știe că la această probă ianonezii au 
cucerit toate cele trei medalii.

Un grup de 15 veterani ai marilor sal
turi au organizat aici un club al co
pii’, tr sub denumirea de ..Schiurile zbu
rătoare". Peste o sută de băieți între 
9 și 12 ant se întrec in a intra în vede
nie se’ecțtinerilor, așteptind eu nerăb
dare zăpada, care si aici întttzie încă 
să cadă. Pinâ la desfășurarea antrena
mentelor proDriu-zise. s-au făcut ame- 
nafâri speciale de sală, care familiari
zează copiii cu tehnica salturilor și. în 
soec a'., du cea a aterizărilor. Există și 
două o.'-.e cu zăpadă de plastic, în ace
lași scop.

Antrenorii declară că printre elevii 
lor se află destul de rnulți viitori pre
tendent i la aurul olimpic.

ȘAHISTUL ELECTRONIC

La casa de cultură din . Nijnîi-Taghll 
(U.R.S.S.) a apărut un robot de dimen
siuni reduse, care rezolvă — spre amu
zamentul tuturor — o serie de poziții 
ivite pe o tablă magnetică de șah aflată, 
-in fața sa. Ordinatorul este programat 
pen+m a răspunde la serii de cîte zece 
mutări. El ia contact cu situația de pe 
tablă cu ajutorul celulelor fotoelectronice 
și se auto-programează automat pentru 
partida în curs. Robotul are un rol de 
critic electronic al partidelor ce se des-

fășoarâ pe tabla sa. Pe un ecran, ime
diat după execuția unei mutări, 
observația ,,mișcare incorectă"

apare 
... sau

..mișcare exactă". Dacă unul dintre par
teneri face un număr stabilit de miș- 

' ' ' ' ’ " mai
răspundă, spre marele haz al asistenței.

Față' de succestil obținut, asemenea a- 
parate vor fi montate in mai multe cen
tre culturale din Uniunea Sovietică. Ro
botul șahist este opera unui colectiv lo-

cAri inexacte, robotul refuză sâ

cal de tineri ingineri, specializați în cal
culatoare electronice.

OMUL POTRIVIT

este 
dis- 
1000 
de- 
ale

Dublul campion olimpic de la Munchen, 
alergătorul finlandez Lasse Viren, 
în viața civilă’ agent de poliție în 
trietul Nusimaa, din „țara celor 
de lacuri". El exercită o autoritate 
plină asupra frumuseților naturale
ținutului și mal ales asupra apelor locale 
(și sînt destule...), păzindu-le de afluența 
braconierilor, amatori de pescuit clan
destin. Se pare că, urmărind asemenea 
persoane suspecte, Lasse are ocazia să 
se antreneze în sportul său favorit. în- 
deplinindu-și în același timp obligațiile 
de serviciu.

RECORDUL CASCADORULUI
Un cascador francez, Jacques Krouto, 

a stabilit un nog record mondial de re
zistență. Krouto a condus o motocicletă 
fără Întrerupere, timp de 60 de ore. Tn 
cursa sa, desfășurată pe circuitul auto
mobilistic de la Albi, el a utilizat 6 mo
tociclete. pareurgînd o distanță de 
5 000 km 
desfășurat pe un timp ploios, iar

nai luminos proiectat de, trei, faruri de 
bicicletă.

Primul succes a fost acela că Muzeul 
tehnic din Madrid s-a declarat dispus să 
cumpere originalul ceas, dar a fost con
curat de o neașteptată ofertei a lui Eddy 
Merckx, interesat,, de asemenea, de o 
asemenea Diesă

pareurgînd o distanță
De remacat că tentativa s-a 

într-una
DE TREI ORI COCHRAN

dezechi-din etapele cursei Krouto s-a . ,_____
librat și a căzut, suferind ușoare' con
tuzii.

.PENDULA CICLISTA

Senor Francisco Scalone este un ono
rabil ceasornicar din Sevilla, despre care 
toată lumea știe că în depărtatele sale 
tinereți a fost campion de ciclism ru
tier al Spaniei. Cum pasiunile de tine
rețe nu se sting niciodată, mai ales cele 
sportive, meșterul nostru s-a apucat să 
confecționeze o pendulai, utilizînd ex
clusiv piese vechi de... bicicletă. Și a 
reușit, chiar dacă în loc de balansor 
a utilizat un pinion, iar cheia de re- 
montoar e înlocuită de o pedală.

„Ceasul ciclist" al " * ‘
rește 25 kg și după 
de mers a arătat o __ ___ .. _____
menținînd strict ora exactă. Orele sînt 
marcate de clasica sonerie și de un sem-

lui Hcalone cîntă- 
primele 150 de ore 
stabilitate pefectă,

Schiorii alpini din lotul reprezentativ al 
S.U.A. și-au terminat pregătirea ce pre
cede de obicei începerea sezonului eom- 
petițional. La fel ca în preajma Olim
piadei. cele mai mari nădejdi se pun în 
selecționata feminină, condusă și de astă 
dată tot de Barbara Cochran, dețină
toarea medaliei de aur de la Sapporo. 
In componența echipei se află Susan 
Corrok,_ medaliată cu bronz la aceleași 
J. O., în proba de coborîre, precum și 
Marilyn Cochran, sora mai mică a cam
pioanei. Printre elementele de perspec
tivă, care își fac pentru prima oarei a- 
pariția în cadrul formației feminine 
americane, se mai află Sandra Poulsen, 
Patricia Boydstun și Karen Nelson

în echipa masculină întîlnim de ' ase
menea numele de Cochran Este vorba 
de Bob. fratele Barbarei, socotit a fi 
cei mai valoros produs al schiului de 
peste Ocean din ultima vreme. Dacă fa
milia Cochran este bine reprezentată, 
nici cea a Poulsenilor nu e mai prejos, 
deoarece în formația masculină întîlnim 
pe Erik Poulsen, vărul schioarei citată 
mai sus. Alături de acesta, sînt de 
notat E, Korrier. T. Palmer, C. Lyptonn, 
P. Pills și U. Stirling. Toți aparțin ge
nerației tinere.

In luna decembrie, schiorii americani 
vor executa tradiționalul lor turneu eu
ropean, fiind prezenți la o serie de mari 
competiții alpine
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