
VIZITA NEOFICIALA IN MAROC
A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

în drum spre țară, după vizita în
treprinsă în mai multe țări de pe 
continentul latino-american. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Socia
liste România, a sosit, vine.i la 
amiază, la Rabat, unde, împreună cu 
tovarășa Elena Ceaușescu, face o 
vizită neoficială de prietenie la in
vitația regelui Marocului, Hassan al 
II-lea.

Avionul prezidențial a aterizat pe 
aeroportul internațional „Rabat Sale".

La coborîrea din aviorî, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu, tova
rășa Elena Ceausescu sînt salutați 
cu deosebită căldură de regele Has
san al II-lea. Șeful statului român 
prezintă regelui Marocului pe tova
rășii Ion Pățan, ștefan Andrei, 
George Macovescu, Bujor Almășan, 
precum și pe celelalte persoane ofi
ciale care l-au însoțit în vizită pe 
continentul latino-american.

ÎNTÎLNIRE ÎNTRE PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE STAT,

SENEGALULUI, LEOPOLD SEDAR SENGHOR
TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUSESCU 

Șl PREȘEDINTELE
i Vineri dimineața, avionul prezi
dențial a făcut o scurtă escală la 
Dakar. Pe aeroportul internațional 
al capitalei senegaleze au venit în 
intîmpinarea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și a tovarășei Elena 
Ceaușescu, președintele Republicii 
Senegal, Leopold Sedar Senghor, pri
mul ministru, Abdou Diouf, ministrul 
forțelor armate, Magatte Lo, secre
tarul de stat al Ministerului de ex
terne . Adama N’Diaye, ministrul in
formațiilor, Daouda Sow, șl alte per
soane oficiale senegaleze.

Pe aeroport, împodobit cu drape
lele celor două țări, cei doi șefi de 
stat au trecut în revistă o companie 
de onoare.

După această ceremonie, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, președintele Con
siliului de Stat al Republicii Socia
liste România, a avut, în salonul de

STUDENȚII DE LA l.E.F.S. 
LA MUNCĂ PATRIOTICĂ 

PE OGOARELE TĂRII
Toamnă. Anotimp al recoltelor 

bogate, al bilanțului după un an 
de rodnică activitate, de muncă a- 
siduă pe ogoarele țării. Acum, cînd 
se dă bătălia umplerii hambare
lor, a realizării în condiții cit mai 
prielnice a recoltării, studențimea 
noastră, așa cum a făcut-o în fie
care an, a răspuns cu entuziasm 
apelului lucrătorilor de pe ogoare, 
pentru strîngerea cît mai grabnică 
a roadelor pămîntului.

Evident, nu puteau lipsi de la 
o asemenea acțiune nici studenții 
și studentele de la Institutul de E- 
ducație Fizică și Sport din Bucu
rești. Dintr-o convorbire purtată cu 
conf. univ. Virgil Teodorescu, pro
rector al institutului, am aflat că 
viitorii specialiști în educație fizi
că sînt prinși în mai multe acți
uni de muncă patriotică : „60 de 
studente, for mind două brigăzi, lu
crează la I.A.S. Urziceni la strîn
gerea și sortarea strugurilor. 100 
de studenți din anul II sînt la cu
lesul porumbului și sfeclei la Bra- 
gadiru, iar alții, peste 200, recol
tează porumbul de pe tarlalele 
I.A.S. Popești Leordeni".

Reporterul a pornit pe urmele 
brigăzilor de la l.E.F.S. Dimineața. 
Patru autobuze încărcate cu stu
denți ,și studente pornesc spre lo
turile de porumb ale I.A.S. Po
pești Leordeni. La fața locului, ca
drele didactice ce însoțesc grupele 
de lucru fac apelul, și nu se în
registrează nici un absent. Ingine
rul șef al fermei, Ion Popa, repar
tizează sarcinile zilei. L-am rugat 
să ne spună cîteva cuvinte : „Nu 
am decît lucruri bune. Brigăzile 
muncesc excelent și în fiecare zi

Cu prilejul deschiderii noului an 
de învățămînt am vizitat două u- 
nități școlare din județul Argeș : 
Liceul Dlnlcu Golescu din Cîmpu- 
lung Muscel, și Liceul de specia
litate — materiale de construcții șl 
electrotehnică, din Rucăr. Alege
rea acestor două obiective drept 
subiecte ale raidului nostru nu a 
fost întîmplătoare. în vechea ce
tate de scaun voiam să vedem 
modul în care s-a rezolvat pro
blema bazei sportive a liceului, iar 
la Rucăr, felul cum sînt folosite 
sala (dată nu de mult în folo
sință) și terenurile de sport.

Baza sportivă a Liceului Dinicu 
Golescu a reprezentat, pînă nu

Sînt prezentate apoi președintelui 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România personalitățile ma
rocane venite în întîmpinare.

Sînt de fată ambasadorul României 
la Rabat, Vasile Mircea, și ambasa
dorul Marocului la București, Maati 
Jorio, ceilalți șefi de misiuni diplo
matice acreditați în capitala ma
rocană.

în continuarea ceremoniei sosirii, 
președintele Nicolae Ceausescu și re
gele Hassan al II-lea trec în revistă 
garda regală ..........
care prezintă 
Consiliului de

Președintele 
regele Hassan ... ___
peți, însoțiți de gazde, iau loc apoi 
in mașini escortate de motocicliști, 
îndreptîndu-se spre reședința rezer
vată șefului statului român, Palatul 
” -- — . . unor mari

coloanele

aliniată pe aeroport 
onorul președintelui 

Stat al României.
Nlcolae Ceaușescu și 
al II-lea, ceilalți oas-

Dar es Salaam. Pe traseul 
bulevarde străjuite de

onoare al aeroportului din Dakar, o 
întîlnire cu președintele Republicii 
Senegal, Leopold Sedar Senghor.

Au participat tovarășii Ștefan An
drei, secretar al C.C. al P.C.R., și 
Mircea Malița, consilier al președin
telui Consiliului de Stat.

A luat parte Abdoul Diouf, primul 
ministru al Republicii Senegal.

Au fost examinate, cu acest pri
lej, probleme privind dezvoltarea în 
continuare a relațiilor multilaterale 
dintre cele două state, s-a căzut de 
acord cu privire la identificarea 
unor noi posibilități de dezvoltare a 
relațiilor economice, la conlucrarea 
celor două țări în cadrul organizației 
Națiunilor Unite și al altor orga
nisme internaționale în folosul po
poarelor român și senegalez, al cau
zei păcii și colaborării. De asemenea 
au fost abordate probleme privind

recoltăm porumbul de pe o supra
față de 20—25 de ha. Sperăm ca 
în 3—4 zile să terminăm acest lot 
de peste 100 de ha și să ne mutăm 
pe altul. Ferma noastră este spe
cializată în floarea soarelui, soia 
și porumb. Cu ajutorul neprecu
pețit al studenților avem convin
gerea că vom realiza în condiții 
foarte bune recoltatul, în așa jel 
incit producția noastră să intre 
cît mâi grabnic în hambare sau 
în circuitul industrial".

Lectorul univ. Viorel Bîrlida, se
condat de asistenții Uta Schland- 
Ionescu, Mircea Leonte, Mircea 
Vrsac și Sorin Grigorovici, supra
veghează și ajută la îndeplinirea 
sarcinilor. Pe tarlalele de porumb 
grămezile culese se măresc văzînd 
cu ochii. între brigăzi este o în
trecere înverșunată pentru reali
zarea... planului. Odată cu munca, 
voia bună, cîntecul însoțesc fieca
re grupă. în urma „culegătorilor", 
„încărcătorii11 au mult de lucru. 
Recolta este bună, bogată, iar spe
cialiștii fermei afirmă că în acest 
an numărul de kilograme-boabe pe 
hectar este mult peste planificare.

Am cerut numele cîtorva evi- 
dențiați. Ni s-a spus că toată lu
mea muncește excelent și ar fi o 
nedreptate să enumerăm pe cine
va. Totuși, Ia insistențele noastre, 
am aflat că realizările cele mai 
bune le au Aurelia Dragomir, A- 
driana Munteanu, Ioana Neagoe, 
Angela Stanca, Elena Petrescu, Ma
rian Stănescu, Florea Dima, Radu 
Pistol, Mircea Constantinescu și 
Ladislau Dikay...

Paul IOVAN

DOUĂ LICEE, DOUĂ EXEMPLE...
demult un etalon (dlntr-o multi
tudine de puncte de vedere), pen
tru toate unitățile de același pro
fil din județ. Curtea școlii fusese 
transformată (rod al muncii pa
triotice, entuziaste, a elevilor, a 
comitetului de părinți și a profe
sorilor) într-un minicomplex spor
tiv, înmănunchind o suită de te
renuri, toate marcate, dotate cu 
cele de trebuință, îngrădite și mai 
ales îngrijite cu meticulozitate. Era 
o bază sportivă într-adevăr fru
moasă. Era, dar nu mai este. Pe 
locul ei a prins contururi o clă
dire. Viitorul cămin al liceului.
Pentru baza sportivă a fost repar

eetățeni
stradă salută

a tovarășului 
Maroc consti-

zvelte ale palmierilor ce duc In fru
moasa capitală marocană, 
aflați la acea oră pe 
coloana oficială.

Această nouă vizită 
Nicolae Ceaușescu în 
tuie o mărturie a interesului cu care 
România urmărește eforturile tinere
lor state africane în lupta lor pentru 
consolidarea independentei și suve
ranității naționale. Continuarea dis
cuțiilor la cel mai înait nivel dintre 
cele două țări va contribui, fără în
doială, la dezvoltarea relațiilor ro- 
mâno-marocane pe multiple planuri, 
In interesul celor două popoare, al 

internatîo- cauzei păcii si cooDe.-ă: ii 
nale.

Președintele Consiliului 
Republicii Socialiste 
Nicolae Ceaușescu, a avut, 
seara, o întrevedere. cu șeful 
lui marocan, regele Hassan al

de Stat al 
România, 

vineri 
Statu- 
II-lea.

dezvoltarea . legăturilor bune, de 
prietenie și colaborare existente în
tre partidul comunist român și uni
unea progresistă senegaleză.

Discutînd unele probleme interna
ționale actuale, cei doi președinți 
și-au exprimat hotârîrea de a acțio
na pentru sprijinirea mișcărilor de 
eliberare națională, a popoarelor 
care luptă' pentru, o dezvoltare in
dependentă, pentru' progres economic 
și social, pentru lichidarea subdez
voltării. Ei s-au pronunțat pentru 
participarea, pe bază de egalitate, a 
tuturor statelor lă rezolvarea pro
blemelor internaționale împotriva 
imperialismului, colonialismului și 
neocolonialismului, pentru pace și 
colaborare între popoare.

Intîlnirea s-a desfășurat într-o 
atmosferă de cordialitate și prie
tenie.

Soarele dimineții de septem
brie mingiie cu razele sale 
călduroase pe primii stu
denți și studente ce au... 
atacat tarlalele de porumb 
ale I.A.S. Popești Leordeni.

6—4.

HOCHEIUL NOSTRU LA STARTUL 
UNUI SEZON CARE-I POATE 

CONFIRMA DEZVOLTAREA
— Astăzi, primele jocuri

Așadar, astăzi dimineața la ora 
9, în momentul în care arbitrii vor 
fluiera începutul partidei dintre e- 
chipele Steaua și Tîrnava Odorhei, 
programată în cadrul primei etape 
a „Cupei României", se va da, im
plicit, și startul în sezonul compe- 
tițional 1973/1974, în ansamblul că
ruia hocheiul nostru are cuprinse 
confruntări de prestigiu, examene 
internaționale severe, din care — 
sperăm — va ieși, ca și pînă acum, 
cu fruntea sus.

începînd un sezon, ce se profi
lează ceva mai bogat, nu se poate 
să nu consemnăm cîteva lucruri 
semnificative, legate de dezvoltarea 
și progresul acestui sport dinamic, 
extrem de spectaculos, care pe alte 
meridiane cunoaște un succes deo
sebit. Este de subliniat, în acest 
sens, CA BAZA MATERIALA (în 
hochei o condiție esențială !) A 
CRESCUT IN mod considera
bil, prin darea în folosință a u- 
nor noi patinoare artificiale la 
Cluj, Timișoara, Sibiu și Constanța, 
în felul acesta aria acestui sport 
s-a mărit mult și chiar din acest 
sezon este sigur că unul din a-

tizată, tn compensație, o ftșie de 
pămînt mărginind latura estică a 
liceului.

„Ne-a părut rău de dispariția 
frumoaselor noastre terenuri, dar 
n-am avut încotro — ne spunea 
profesoara de educație fizică Ve- 
ruța Pleșu. Liceul avea nevoie de 
un internat. De acest lucru eram 
conștienți cu toții. Unde era să-l 
înalțe ? Am cedat terenul amena
jat de noi cu trudă și am primit 
în schimbul lui un altul. Ca su
prafață incomparabil mai mic. Dar 
ce să facem. Mai mare, în apro
pierea școlii, nu exista. Principalul 
lucru era să-l aranjăm și să-l in-.
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Pentru prima oară, Viorel Sotiriu (Steaua) va fi prezent în meciul 
decisiv al întrecerii pentru titlul de campion de tenis al țării.

Foto : S. BAKCSY

TOMA OVICI SI Wl SOTIRIU 
ÎN LINALA CAMPIONA IfLIIII DE TENIS

Titlul feminin și-l dispută IUDIT
Campionatele naționale de tenis 

ale seniorilor și-au trăit, ieri după 
amiază, penultimul act în cele două 
probe majore, simplu masculin și 
feminin. Atît ca spectacol, cît și prin 
prezența unei adevărate surprize, 
semifinalele băieților au constituit 
partea cea mai atractivă a reuniunii. 
Vom începe seria relatărilor noastre 
cu meciul în care a ieșit din cursă 
Viorel Marcu, deținătorul titlului, 
învins de al 6-lea cap de serie, deci 
aproape un out-sider, Viorel Sotiriu.

A fost un meci de mare luptă, cu 
răsturnări de scor imprevizibile, cu 
faze de-a dreptul pasionante... învin
gătorul campionului a început în 
mare vervă. El a atacat cu succes la 
fileu, iar la încercările adversarului 
de a contraataca, loburile sale au 
fost adesea cîștigătoare. Primul set 
revine cu 6—2 lui Sotiriu. A urmat 
replica puternică a lui Marcu. Acesta 
conduce cu 5—2, și pare a restabili 
echilibrul partidei, dar iată că aceas
ta ia un curs defavorabil pentru el, 
Sotiriu cîstigînd trei ghemuri conse
cutive. La 5—4, pe serviciul lui 
Marcu, stelistul se salvase de trei 
ori, de la setbal. Luptă acerbă și în 
prelungiri, cînd Sotiriu se distanțea
ză după schimburi foarte dîrze : 
8—6. La începutul setului trei, din 
nou dinamovistul este condus. El re
face însă, de la 2—3 și finisează cu 
două ghemuri cîștigate consecutiv i

în „Cupa României44 —

PROGRAMUL DE AZI :
ora 9 : Steaua — Tîrnava O- 

dorhei; ora 11,30: Dinamo — 
Liceul nr. 1 Miercurea Ciuc; 
ora 17 : Dunărea Galați — 
I.P.G.G„; ora 19,30 : S. C. 
Miercurea Ciuc — Agronomia 
Cluj.

ceste patinoare (cel de la Cluj) va 
intra în circuitul competițional, în 
timp ce altele (Constanța sau Si
biu) vor fi și ele „încercate", prin 
organizarea unor jocuri interna
ționale. Creșterea considerabilă a 
bazei materiale nu înseamnă însă 
totul! Așa cum este lesne de bă
nuit sînt necesare eforturi și pe 
alte planuri, pentru ca investițiile 
materiale să se transforme rapid 
în mijloace productive, ADICA ÎN 
BAZE SPORTIVE PE CARE SA 
SE DESFĂȘOARE O INTENSA ȘI 
BINE ORGANIZATA ACTIVITATE

Călin ANTONESCU

troducem și pe acesta, cit mai 
grabnie, tn circuitul sportiv. Așa 
ei am tneeput din nou munca. 
Odată cu startul vacanței.

Eu și colegul meu Gheorghe Iile 
ne-am planificat concediile de așa 
manieră incit, permanent, unul din 
noi să poată fi prezent la școală. 
Copiii ne-au înțeles și ni s-au 
alăturat. Am format brigăzi și toa
tă vara am lucrat cu spor la noua 
noastră bază sportivă. Acum am 
redevenit optimiști. Nu va trece 
mult și vă vom invita la sărbă-

Gheorghe ȘTEFANESCU

(Continuare in pag. a 3-a)

GOHN și VIRGINIA RUZICI
Setul patru a fost cel mai frumos, 

cu o evoluție de scor care a ținut 
sub tensiune tribunele terenului nr. 
1, devenite neîncăpătoare pentru 
numerosul public prezent ieri la 
Progresul. Marcu se distanțează prin 
break, la 3—1. Apoi are 4—2. Sotiriu 
revine. Egalează : 4—4. Servește și 
cîștigă ghemul următor, apoi la ser
viciul ' adversarului are mecibal 
(30—40) și-l ratează ! Din nou se in
tră în prelungiri. La al 14-lea ghem, 
Sotiriu pierde din nou un mecibal, 
dar mai are la dispoziție alte două 
și — in sfîrșit — obține mingea 
cîștigătoare după aproape 4 ore de 
joc. Dar, să facem mențiunea cuve
nită, în semifinalele „naționalelor" 
noastre se joacă fără băieți de mingi 
astfel că timpul efectiv al disputei 
este greu de apreciat. Oricum, a 
fost o partidă-maraton, în care în
vingătorul șl învinsul au depus eforturi 
deosebite pentru a-și apăra șansa. 
Scor final : Viorel Sotiriu — Viorel
Marcu G—2, 8—6, 4—6, 8—6.

Cealaltă semifinală ne-a oferit, de

Radu VOIA 
Ion GAVRILESCU

(Continuare în pag. a 4-a)

MÎINE, 0 NOUĂ ETAPĂ
ÎN COMPETIȚIA K.O. A FOTBALULUI

Echipele de Divizia B intră in „Cupa României44
în populara competiție fotbalis

tică dotată cu „Cupa României" se 
va desfășura mîine o nouă etapă. 
Cu acest prilej vor intra în com
petiție, alături de echipele califi
cate din etapele anterioare (parti
cipante în campionatul Diviziei C 
și în cele județene), diviziona
rele B, care vor evolua în de
plasare. în acest fel, meciurile se 
anunță a fi echilibrate și, așa cum 
s-a întîmplat în edițiile trecute, 
n-ar fi exclus ca multe formații 
de Divizia B să părăsească între

Iată o fază spectaculoasă, de rugby... tn mișcare, așa cum am dori cit mai multe tn campionatul care începe 
(Aspect din intîlnirea Steaua — Chimia Năvodari, din „Cupa Federației").

CAMPIONATUL DE RUGBY PLEACĂ
IN CEA DE-A 57-a SA CURSĂ...

Mîine, în cinci orașe (București, Timișoara, 
Constanța, Bîrlad și Petroșani) 14 echipe vor 
lua startul în cel de-al 57-lea campionat na 
țional de rugby.

în pagina a II-a a ziarului puteți face cu
noștință cu loturile echipelor participante la 
campionatul primei noastre divizii, cu toți a- 
ceia care sînt în măsură să ridice întrecerea 
de rugby la o cotă cît mai înaltă.

MISIUNEA 
A DASCĂLULUI

e cîteva zile, copiii

D
 noștri, tineretul stu

dios al patriei — 
peste 4,6 milioane de 
elevi și studenți — au 
început noul an de 
învățămînt.

Chipuri dragi, pline de zîmbet 
si lumină. Trupuri sculptate, par
că, în bronz, de soarele munților 
și al litoralului. Inimi tințre, 
purtînd, cu marea încredere a îm
plinirilor, idealuri scumpe și am
biții îndrăznețe.

Astăzi — elevi sau studenți, mîi
ne — cetățeni de nădejde ai Româ
niei socialiste, iscusiți făuritori 
de bunuri materiale și spirituale, 
ingineri și constructori, specialiști 
în industrie și agricultură, poeți și 
savanți de renume... Drumuri de 
viață, care incep in famijie,. dar 
se perfecționează în școală și fa
cultate, sub dragostea, priceperea 
si, foarte adesea, inegalabila răb
dare a celor de care toată viața 
avem să ne aducem aminte cu 
căldura respectului și a recunoș
tinței — profesorii, dascălii noștri 
de matematică și fizică, de istorie 
sau limbă română...

Printre ei, printre acești oameni 
minunați, care transmit generații
lor tinere nu numai tezaurul me
reu îmbogățit al cunoștințelor, ci 
si înaltele însușiri morale, carac
teristice dintotdeauna poporului 
nostru, ni se pare pe deplin în
dreptățit să-i așezăm astăzi si pe 
PROFESORII DE EDUCAȚIE FI
ZICA.

Cindva socotite o simplă și ade
sea neglijabilă „dexteritate", edu
cația fizică și sportul au fost ono
rate în anii marilor înnoiri din 
întreaga viăță a țării, cu impor
tante valențe sociale, fiind ridica
te la rangul unor activități de 
interes național, cu mari și favo
rabile efecte în formarea multi
laterală a omului societății noas
tre socialiste. S-a schimbat, firesc, 
și condiția profesorului de educa
ție fizică. O schimbare fundamen
tală, care a făcut din profesorul 
de educație fizică un cadru cu 
mari și multiple responsabilități 
în sistemul nostru de învățămînt.

Există astăzi, în țara noastră, 
peste 6000 de profesori de educa
ție fizică, unii dintre ei profesori 
emeriți, antrenori emeriți, maeștri 
și maeștri emeriți ai sportului, 
cercetători. Lor le încredințăm co
piii noștri pentru a le forma și 
dezvolta deprinderile de mișcare, 
pentru a le intări sănătatea prin 
sport, pentru a le dărui vigoare 
și armonie fizică. Profesorul de 
educație fizică este, prin calitățile 
și cunoștințele dobîndite in anii 
studenției, dar și prin pasiunea și 
entuziasmul care-1 caracterizează, 
un excelent organizator al timpu
lui liber al tineretului din școli 
și facultăți, ca și cel mai apropiat 
și competent îndrumător în valori
ficarea aptitudinilor pentru spor
tul de performanță. Inițiator în
flăcărat al celor mai diverse com
petiții de masă, al drumețiilor și

cerea chiar după primul joc.
După cum se știe, în actuala e- 

diție s-a introdus o nouă clauză 
regulamentară privind departajarea 
echipelor care au terminat partida 
cu un scor egal și după consuma
rea prelungirilor (două reprize a 
cîte 15 minute fiecare). Pentru sta
bilirea învingătoarei se vor executa 
lovituri de la 11 m, în condițiile 
prevăzute de regulament art. 109, 
punctul c, pînă la art. 110.

Toate meciurile se vor disputa

NOBILA
DE SPORT!...

excursiilor, al splendidelor ansam
bluri de gimnastică, al acțiunilor 
de amenajare a nenumărate baze 
sportive, profesorul de educație 
fizică își începe zilnic munca cu 
prima lecție de sport și sănătate 
și și-o încheie, aproape întotdeau
na, seara tîrziu, pe stadion sau in 
sala de jocuri, îndrumînd și încu- 
rajind cu toată ființa sa una din 
echipele școlii sau facultății.

Ne-a cucerit prețuirea prin 
munca sa neobosită, prin dragos
tea, grija și prietenia arătate co
piilor noștri, prin tot ceea ce face, 
cu rezultate care ne incintă pri
virile și inimile, pentru frumuse
țea fizică și morală a tineretului.

Educația fizică nu este o „ma
terie" cu delimitări stricte ; ca 
trebuie să se integreze organic în 
ansamblul muncii educative, să 
contribuie activ la formarea tine
rei generații. Misiunea de înaltă 
responsabilitate încredințată pro
fesorului de educație fizică a fost 
înțeleasă și nenumărate exemple 
ne arată că ea este pretutindeni 
onorată așa cum se cuvine. Mulți 
dintre profesorii de educație fizi
că sînt directori, diriginți, secre
tari sau membri ai organizațiilor 
de bază P.C.R., îndrumători în 
activitatea de pionieri, de U.T.C., 
în întreaga muncă politică din 
școli și facultăți, aducindu-și o 
prețioasă contribuție Ia realizarea 
marilor obiective pe care partidul 
nostru le pune în fața școlii. Ii 
întîlnim, de asemenea, in fruntea 
elevilor angajați cu entuziasm în 
acțiunile de muncă patriotică, de 
îndeplinire exemplară a diferite
lor misiuni sociale.

Detașament important in siste
mul nostru de învățămînt, dar, in 
același timp, și in mișcarea de 
educație fizică și sport, profesorii 
de educație fizică se află în pre
zent într-o largă și responsabilă 
angajare pentru îndeplinirea sar
cinilor deosebite ce le revin prin 
Ilotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. 
cu privire la dezvoltarea conti
nuă a educației fizice și sportu
lui. Partidul a cerut mișcării 
sportive, sporirea contribuției la 
formarea multilaterală a tinerei 
generații, îmbunătățirea muncii 
în domeniul educației fizice și a 
sportului de masă, al activității 
de performanță, pentru o repre
zentare tot mai prestigioasă a 
țării noastre în marile competiții 
internaționale. Sînt sarcini în roa- 
lizarea cărora profesorii de edu
cație fizică din școlile de toate 
gradele pot și trebuie să-și aducă 
o importantă contribuție. Este 
încă o dovadă a prețuirii acor
date profesorilor de educație fi
zică, chemați să-și pună în valoa
re temeinicele cunoștințe, entu
ziasmul și pasiunea, pentru înde
plinirea totală a rolului impor
tant, de o mare complexitate, ce 
revine educației fizice și spor
tului.

Dan GARLEȘTEANU

de la ora 15, cu excepția partide
lor : Autobuzul Birlad — Tehno- 
metal Galați. Electrica Constanța —
I. M.U. Medgidia, Viscoza București 
— Olimpia Giurgiu, I.C.S.I.M. 
București — Chimia Găeștî, U.Z.U.C. 
Ploiești — I.R.A. Cîmpina, Chimica 
Tîrnăveni — Nitramonia Făgăraș, 
Metalul I.A.S. Sibiu — Vitrometan 
Mediaș — care vor începe Ia ora
II. Intîlnirea Recolta Stoicănești — 
Dinamo Slatina va avea loc miercuri 
26 septembrie, de la ora 15.



CEL DE AL 57-lea CAMPIONAT DE RUGBY
PLEACĂ IN LUNGA SA CURSA...

ASTĂZI Șl MilNE

PARTIDE INTERESANTE
feniliHidJiliHllil'IH
tl

lată-ne In preziua lansării celui 
de-al 57-lea campionat național de 
rugby. Pornită tn 1914, cu posibi
litățile modeste ale vremurilor de 
început, dar animată de entuzias
mul nestins al unor pasionați, cea 
mai mare competiție internă s-a 
dezvoltat neîncetat de-a lungul ani
lor. alungind astăzi — datorită exce
lentelor condiții create întregii miș
cări sportive de către regimul nos
tru socialist — la o deplină matu
ritate. 14 echipe, dintre care unele 
carte de vizită, se vor prezenta la startul de dumi
nică, fiecare însă cu veleități deosebite. Unele tea
ncuri, desigur, vor viza titlul. Ne gîndim în primul 
rînd la formațiile bucureștene Steaua — campioana 
„en titre" — cu jocul său atît de precis, la Grivița 
roșie — mult întinerită și prin aceasta mai reduta
bilă, la Dinamo — plină de fantezie și capabilă ari
cind de un rezultat mare, la Sportul studențesc — 
un XV cu multe valori, dar in trecut insuficient de 
constant, ne gîndim, în al doilea rînd. la cîteva echipe 
din provincie, mai ales la Universitatea din Timi
șoara, nu de mult o necontestată campioană, la Fa
rul din Constanța, un XV din ce în ce mai solid și 
Ia Știința din Petroșani — în ultimii ani mereu out- 
siderul campionatului. Acestea sint — după părerea 
noastră — formațiile care vor decide partea superi
oară a clasamentului final al campionatului care în
cepe. Nu lipsită de interes va fi urmărirea evoluției 
și a celorlalte șapte echipe. Așteptăm lucruri fru
moase de la C.S.M. Sibiu — cu jocul său atît de agre
abil, de la Politehnica Iași — acum un an sub posi
bilitățile lotului de care dispune ; semne bune ar tre
bui să ne dea și Rulmentul din Bîrlad — această 
magnifică pepinieră a rufibyului nostru, dar care nu 
cunoaște, din păcate, suficient legile fair-play-ului. 
Să spunem cîteva cuvinte și despre două dintre echi
pele bucureștene — Gloria și Vulcan — formații bine 
împlîntate în două mari uzine din Capitală, a căror 
evoluție, deși nu dirijată de mari vedete, a fost întot
deauna urmărită 
lăsat special la 
actuala ediție a

PROGRAMUL PRIMEI ETAPE (duminică 23 septembrie) : 
București j Vulcan 

Grivița roșie — f" ‘ 
Sportul studențesc — 
Constanța: Farul — | 
Sibiu ; Bîrlad : Rulmentul 
— Gloria.

Poliiehnica Iași (teren Vulcan, ora 9) ; 
Chimia Năvodari (teren Parcul Copilului, ora 9) ; 

Dinamo (teren Parcul Copilului, ora 10,30) ; 
Steaua; Timișoara: Universitatea — C.S.M. 

Agronomia Cluj ; Petroșani : Știința

cu o frumoasă

cu deosebit interes și simpatie. Am 
urmă pe cele două nou venite în 
campionatului Agronomia Cluj

(care revine pe prima scenă cu justificate speranțe 
după o trecere, timp de un an. prin purgatoriul divi
ziei secunde) și Chimia din Năvodari, care prin pro
movarea în rindl.il elitei a urcat Constanta pe locul 
secund (după București) în clasamentul neoficial al 
forțelor rugbystice din țara. Și lor, ca și celor cu 
mai vechi state dc serviciu, le urăm deplină izbîndă 
îh îndeplinirea obiectivelor propuse.

Și pentru că am vorbit despre șansele (ipotetice) la 
noul titlu de campioni, credem că ar fi interesant 
să reamintim cititorilor noștri cite cununi de lauri 
au cucerit de-a lungul anilor echipele aflate în între
cerea 1973/74 : Grivița roșie — 11 ; Steaua — 8 ; Di
namo — 5 ; Universitatea Timișoara — 1.

Nu putem încheia aceste rînduri introductive la 
noua ediție a campionatului fără a nu ne exprima 
speranța că vom asista la o întrecere dîrză, pasionantă, 
la capătul căreia cel mai bun să fie declarat cîștigă- 
tor. Dorim sincer ca acest' campionat să însemne un 
real progres de ordin tehnic (promis cam de prea 
mult), să se caracterizeze prin sportivitate deplină, 
printr-un spirit de exemplară disciplină, jucători ?i 
antrenori laolaltă netrebuind să uite nici un moment 
că acest sport bărbătesc, care este rugbyul, trebuie 
să fie jucat (spre a nu degenera în. altceva) în spi
ritul unui desăvîrșit fair-play. Către rugbyștii din 
divizia noastră A își îndreaptă gîndurile și privirile 
pline de încredere toți iubitorii sportului cu balonul 
oval acum în acest sfîrșit de an de mari răspunderi 
(a se vedea partidele internaționale, ambele în de
plasare, cu echipele naționale ale R. F. Germania și 
Franței). Succes !

Dimitrie CALL’MACHI

LOTURILE ECHIPELOR PARTICIPANTE LA CAMPIONATUL DIVIZIEI A
STEAUA

IN „CUPA DE TOAMNĂ LA HANDBAL
Astăzi și mîine, „Cupa de 

toamnă" la handbal programează 
jocurile celei de a V-a etape, atit 
la feminin, cit și la masculin. Cu 
această rundă, întrecerile din ca
drul turului se încheie, urmînd ca 
de duminica viitoare să înceapă re
turul.

Dintre partidele feminine progra
mate în etapa a V-a se detașează 
jocul I.E.F.S. — Universitatea Bucu
rești, programat astăzi, de la ora 
17. pe terenul Tineretului. Ambele 
formații sint lipsite de aportul mai 
multor jucătoare, dar se pare că 
„universitarele" resimt mai mult 
absența Simonci Arghir și Doinei 
Furcoi, care activează în prezent 
în lotul reprezentativ. în această 
situație, echipa campioană are teo
retic prima șansă. Practic, însă, va 
decide jocul...

Un alt meci 
și cel dintre 
Buhuși (mîine 
ora 15,30, pe terenul Dinamo). După 
acest joc, spectatorii aflați în tri-

echilibrat se anunță 
Confecția și Textila 
după amiază, de la

bunele terenului din șos. Ștefan cel 
Mare au posibilitatea să urmă
rească o întîlnire tradițională șl in
teresantă, care opune formațiile 
masculine Dinamo București și 
Steaua. Merită să amintim că ste- 
liștii se găsesc în momentul de 
față pe ultimul loc al seriei I, 
neavînd la activ nici o victorie în 
„Cupa de toamnă", fapt pentru 
care sîntem înclinați să credem că 
vor oferi dinamoviștilor o replică 
dîrză. Iată însă și celelalte partide 
programate în etapa a V-a: Uni
versitatea Iași — Rapid București, 
Universitatea Timișoara — Mure
șul Tg. Mureș, C.S.M. Sibiu — 
Rulmentul Brașov și Constructorul 
Timișoara — Voința Orlorhei la fe
minin, C.S.U. Galați — Universi
tatea București, Dinamo Brașov — 
S.C. Bacău, Minaur Baia Mare — 
Independența Sibiu, C.S.M. Reșița 
— Politehnica Timișoara și A.S.A. 
Tg. Mureș — Universitatea Cluj la 
masculin.

IM

BUCUREȘTI
Adresa : Calea Plevnel 114, sector 7, 

tel. : 49.33.90 ; culori : roșu-albastru ; an
trenor colonel Petre Cosmănescu ; pre
ședintele secției, general maior Emil 
Ștefănescu.

Lotul : Radu Durbac, Ion Zafiescu, 
Badu Ionescu, Mircea Braga, Dumitru 
Teleașă, Constantin Budică, Eduard Su- 
ciu, Dumitru Enache, Viorel Vasilică, 
Dumitru Alexandru, Adrian Mateescu, 
Vasile Țața, Octavian Corneliu, Alexan
dru Achlm, Nicolae Postolachc, Ion Pln- 
tea, Constantin Șerban, Marin ionescu, 
Gheorghe Bucur, Mircea Ciornei, Nico
lae Cioarec, Gheorghe Mircea, Mircea 
Munteanu, Valentin Giba, Ionel Nedelcu, 
Florea loniță, Ștefan Nicolae, Horla I- 
lieșu, Georgică Badu. Marian Pena, Vic
tor Benedek.

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA
Adresa: Piața Vasile Roaită nr. 4, tel. : 

3.07.53 ; culori : galben-albastru ; antre
nor Mitică Antonescu ; președintele sec
ției prof. Petru Lalchici.

Lotul : Nicu Duță, Iulian Chlclu, Iuilu 
Peter, Mihai Suciu, Rada Ttrnianciev, 
Gheorghe. Preoteasa, Ștefan Popa, Gheor
ghe Cindea, Marian Ghețu, Ion Iacob, 
Nicolae Chiclu, loan Tătucu, Ewalt voll- 
Blann, Gheorghe Rășcanu, Comei Mitan, 
Eduard Prless, Florin Ionică, Radu Ma- 
lancu, Florin Popovicl, Alexandru lo
niță, Nicolae Arsenle, Francisc Neiss, 
Teodor Purice, Pătru Cojocaru.

DINAMO BUCUREȘTI
Adresa: Șos. Ștefan cel Mare nr. 9, 

sector 4, tel. : 11.39.45 ; culori : alb-roșu; 
antrenor Itemus Drăgușanu ; președinte
le secției colonel I. Filip.

Lotul : Victor Dăiciulescu, Ion Constan
tin, Dan Coravu, Gheorghe Nica, Tudor 
loniță, Gheorghe Dragomirescu, Marin 
Aldfea, Pavel Bidirel, Petre Florescu, Mi
hai Catană, Ion Stoica, Ion Tuțuianu, 
Ilie Roman, Mircea Pros!, Anton Ion, 
Dorel Viman, Lazăr Borol, Aurel Ion, 
Vasile Țurlea, Gheorghe Stoica, Nicolae 
Baciu, Alexandru Caraiman, Gheorghe 
Oțetaru.

ȘTIINȚA PETROȘANI
Adresa : Str. institutului nr. 20 ; tel. : 

12.81 ; culori : alb-albastru ; antrenor : 
Gheorghe Băltărețu ; președintele sec
ției : lector Aurel Suciu.

Lotul : Marian Domnișan, Constantin 
Stănculeauu, Marian Burghelea, Nicolae 
Martin, Octav Stoica, Florin Dumitru, 
Mircea Rădulescu, Niazii Abribula, Va
leriu Fălcușeanu, Emil Neagu, Eugen 
Ștefan, Adrian Veștemeanu, Ion Lomolă, 
Constantin Florin, Ion Tufeanu, Ion 
Moroic, Vlorel Radu, Mircea Ortelecan, 
Dan Talpă.

GRIVIJA ROȘIE
Adresa : Calea Griviței nr. 359, sector 

3, tel. : 17.21.50 ; culori : alb-roșu ; an
trenori : ing. Viorel Moraru, ing. Radu 
Demian ; președintele secției : ing. Cons
tantin Nenolu.

Lotul : Ion Simion, Victor Marinescu, 
Alexandru Pavlovici, Sergiu Bărgăunaș, 
Viorel Damaschin, Gheorghe Tudor, Mi
hai Țibuieac, Valeriu Sabău, Nicolae 
Ghiță, Florian Tralcu, Mihai Comănlel,

Nicolae Nlchescu, Alexandru Pop, Vlad 
Dumitrescu, Vasile Vlad. Florin Atana- 
siu, Enciu Stoica, Emil Pasache, vasile 
Rusu, Teodor Miclescu, Florian Măcă- 
neață, Victor Mengher, Teodor Mesaroși, 
George Gîrjabu, Nicolae Suitaru, Toma 
Mihaî, Cornclîu Scarlat, Ștefan Bunduc, 
Constantin Dinu, Mircea Sofronie, Radu 
Negoescu, loan Ciulei, Petre Barbu.

• POLITEHNICA IAȘI

Adresa ; Str. Ștefan Gheorghiu nr. 
tel. : 1.43.49 ; culori : alb-albastru ; i 
trenor : lng. Gheorghe Drobotă ; 
ședințele secției lng Eugen Popa.

Lotul : Spini Spiratos, Vasile Cihodaru, 
Ilie Pascal, loan Tăcu, Virgil Gheor
ghiu, Gheorghe Rujolu. Gheorghe Ma- 
nasz, Nicolae Bădlna, Ion Marica, Vlrgu 
Mlhalașcu, Mircea Vărzaru, loan Precul, 
Petre Nicolau, Marian Zamfir, Nicolae 
Drobotă, Pomplliu Borș, loan Țopa, 
Gheorghe Filipescu, Gheorghe Marinei, 
Gheorghe .Neagră, Gheorghe Căldăraru, 
Mihaî Popa, Sorin Sandu, Vasile Marin, 
Constantin Pândele,

RULMENTUL BlRLAD

Nicolae

C.S.M. SIBIU

5, 
an- 

pre-

Adresa : Str. Independenței hr. 1. tel. 
31582 ; culori : roșu-negru ; antrenor : 
B. Boboc ; președintele secției; lng. 
Gheorghe Faioba.

Lotul : Ionel Munteanu, Alexandru 
Crlsmaru, loan Scotcs, Octavian Lupaș, 
ștefan Buțiu, Radu Popeț, Nicolae Ta- 
maș, Dumitru Rășcanu, Gheorghe Deac, 
Stoica Manea. Alexandru Prohor, Ște
fan Cherciu, Gheorghe Găldeanu, Ludo
vic Gomboș, Nicolae Gangan, Mihai E- 
năcescu, Nicolae Lomnășan, Ilie Gan- 
cea, Nicolae Morariu, Ion Burcea, Flo- 
rea Tudorlcă, Andrei Bottesch.

SPORTUL STUDENȚESC BUCUREȘTI

Adresa : Bd. Republicii nr. 178, sector 
3, tel. : 424200 ; culori : alb-negru ; an
trenor : Theodor Rădulescu ; președin
tele secției : prof. Stellan Dorobanțu.

Lotul : Ștefan Crăclunescu, Florin 
Iordănescu, Petru Batter, Petre Ianu- 
sievicl, George Gheorghiu, Ion Iile, An
drei Hariton, lancu Hulă, Eugen Călă
rașii, Mihai Nicolescu, Ștefan Gheorghe, 
Mircea Paraschiv, Dan Drăgănescu, Mi
hai Alexandrescu, Valeriu lorgulescu, 
Gheorghe Piștalu, Constantin Fugigi, 
Dumitru Mihaiache, Alexandru Atana- 
siu, Petre Tudoran. Marcel Galanda, 
Emanuel' Ene, Mihai Cornel, Mihai 
Hulă, Ion Stănculescu, Petre lancu, va
sile Stoian.

VULCAN BUCUREȘTI

Adresa : Str. Samuel Vulcan nr. 10-14, 
tel. : 31.00.30/123 ; culori roșu-albastru ;
antrenor Dorel Dumitrescu ; președin
tele secției : ing. Constantin Obreja.

Lotul : Marin Moraru, Gheorghe Pre- 
doi, Viorel Ghîca, Angliei Sorilă, Ion 
Pițin, Vaier Cantea, Aurel Teric, Ion 
Popa, Alexandru Kossler, Constantin 
Popescu, Ștefan Ionescu, Ștefan Rădu
lescu, Stere Tutunaru, Teodor Florescu, 
Dumitru Pîrvu, Nicolae Pășelan, Gheor
ghe Ibraș, Vasile Pleșa, Constantin Ma
zilii, Procopie Cauni, Iulian Măndescu, 
Gheorghe Anghel, Dumitru Soare, Ale
xandru Ionescu, Paul Oprea, Victor Ba
dea, Ionel Petcu.

Adresa : B-dul Republicii nr. 320 tel.: 
1150/121 ; culori : negru-alb ; antrenor : 
Viorel Călin ; președintele secției : ing. 
Ștefan Săvescu.

Lotul : Ioan Chîriță, Luchian Ciorici, 
Eugen Crețu, Sterian Bițu, Mihaî Bolea, 
Toader Mihalcea, lancu Ignat, Ioan 
Burghelea, Petru Filip, Georgică Miti
telu, Constantin Munteanu, Traian Cio
rici, Grigore Brad, Marin Rainea, Marcel 
Constantin, Ion Gherasim, Constantin 
Zadorojnîi, Gheorghe Colibei, Gheorghe 
Matei, ion Cristea, Neculai Patrahău, 
Valentin Mihăilă, Mircea Dia, Vasile 
Lazăr, loan Burgele, Aurelian Bichilie, 
Viorel Pușca.

GLORIA BUCUREȘTI

Adresa : Bd. Muncii nr, 256 ; sector 
3 ; tel. : 43.09.50 ; culori galben-albas
tru ; antrenor : Gheorghe Manole ; pre
ședintele secției : ing. Vintilian Ciofu.

Lotul : Anton Briceag, Mihaî Gavriș, 
Mihai Cezar, Nicolae Iacob, Ion Radu, 
Constantin Bidirel, Savu Zeciu, Gheor
ghe Lazăr, Dan Ivan, Marian Tănase, 
Șerban Gheorghe, Paul Soare, Fîlip 
Gheorghe, Petre Costin, Gheorghe Bîz- 
dîc, Marin Ghețu, Paul Barbu, Anton 
Ciocan, Remus Luscan, Florin Curea, 
Nicolae Necula, Gheorghe Voicu, Ște
fan Popescu, Marin Mateescu, Gheor
ghe Michtciuc.

FARUL CONSTANȚA
Adresa : Str. Decebal nr. 22 ; tel. : 

21370 ; culori : alb-albastru ; antrenori: 
Dumitru (Titi) Ionescu și Mihai Naca ; 
președintele secției : ing. Ilie Georges
cu.

Lotul : Mihai Bucos, Ștefan Cristea, 
Florin Caragea, Petre Motrescu, paul 
Frangu, Alexandru lSochianu, Glieorrhe 
Dinu, Mihai Holban, Gheorghe Olteanu, 
Gheorghe Varga, Gheorghe Caraian, 
Ion Podaru, Gheorghe Dărăban, Gheor
ghe Dumitru, lancu Băicioiu, Radu A- 
vrigeanu, Ion Sirbu, Nicolae Crăciun, 
Dumitru Cobjilă, Ilagic Garabet, Dumi
tru Mușat.

AGRONOMIA CLUJ
Adresa : Str. Mănăștur nr. 3, tel. : 

12440/122 ; culori : portocaliu-negru ; an
trenor : Alexandru Paloșeanu ; preșe
dintele secției : ing. Tiberiu Suciu.

Lotul : Mihaî Vasiliu, Ioan Irimia, loan 
Oaneș, Valeriu Ilie, Nicolae Mățăoană, 
Nicolae Dulvăr, loan Cordoș, Alexandru 
Pereș, Nicolae Culda, Titus Deleanu, 
Ionel Balint, Emil Moișan, Mircea Rusu, 
Gheorghe Pop. Octavian Chihaia, Lau- 
rențiu Szilagy, Dorel Popescu, Flaviu 
Naghiu, Alexandru Bucur, Emilian Mu
reșean, Ștefan Ionescu, Gheza Deak, 
Ioan Pop.

CHIMIA NĂVODAR!

BOXERII DE LA METALUL BUCUREȘTI DORNICI
SĂ REEDITEZE EVOLUȚIILE DE LA EDIȚIILE
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PRECEDENTE ALE CAMPIONATELOR NAȚIONALE

Adresa : Năvodari (jud. Constanța) 
tel. : 14970 ; culori : galben-albastru ;
antrenor : Traian Doiciu ; președintele 
secției : ing. Marcel Avram.

Lotul : Florin Zamfirescu, Mircea Pîr- 
lea, Nicolae Franțuzu, Nistor Lovin, 
Tudorel Grosu, Teodor Răducanu, va
lentin Nica, Constantin Constantin. Va
sile Marin, Virgil Gheorghe, Ioan Stroie, 
loan Tomescu, Gheorghe Oprea, vasile 
Bercu, Vasile Leciu, Nicolae Drondoie» 
Mircea Agavriloaie, Aurel Cristea, pom- 
piliu Marin, Vasile Ionescu, loan zo- 
dieru, Emil Drumea, Fănel Pleșa, iu
lian Ilie, Constantin Moroianu, Gheorghe 
Celea, Cornel Ionescu, Vasile Lungu, 
Gheorghe Craioveanu, Ebu Chenan, Va
leria Turlceanu, Gebezegun îoaauia, 
Vasile Chirundajan, Vaier Națe, Florian 
Tudor, Florian Moraru, Nicolae Damas- 
chin.

HALTERE, 
rlflcare, 
rofilul 
Cluj) a 
nale la 
kg șl a 
kg. Ambele rezultate depășesc cu cîte 
2,5 kg vechile recorduri ale țării. La 
smuls, Gh. Herghelegiu a ridicat 140 kg.

VOLEI Echipa națională femi
nină a țării noastre a plecat în R, P. 
Chineză, unde va efectua un turneu de 
cîteva jocuri. Au făcut deplasarea, prin
tre altele, jucătoarele Eugenia Rebac, 
Constanța Bălășolu, Victoria Caranda, 
Gabriela Popa, Venera Hoffman, Marla 
Cengher. Lotul este însoțit de antrenorii 
Nicolae Humă și Doina ivănescu.

LUPTE Formația de „libere**
Szondl Szekesfehervar, din campionatul 
categoriei A al Ungariei, care întreprin
de un turneu în țara noastră, a evoluat 
joi seara la Brașov. în compania echi
pei locale Dinamo. Luptătorii brașoveni, 

-într-o formă excelentă, au învins echipa 
oaspe cu 8.5—3,5. Revanșa va avea loc 
astăzi după-amiază.

Intr-un concurs de ve- 
care a avut loc la Cluj, halte- 

Splridon Herghelegiu (C.S.M. 
depășit două recorduri națio- 

categcrla grea. El a aruncat 190 
totalizat la cele două stiluri 330

tare a diferitelor etape ale acestor com
petiții ; 8 șl 15 noiembrie 16-imile, î» 
noiembrie șl 8 decembrie 8-lmile. La io 
și 11 decembrie va avea loc, la MUnchen, 
o nouă sesiune a comisiei, cu care pri
lej vor fi stabilite grupele și meciurile 
sferturilor de finală. Acestea se vor 
desfășura la 10 șl 17 Ianuarie, 31 Ianua
rie sl 7 februarie, îl șl 28 februarie.

BASCHET Dintre cererile de
transferări primite în perioada regu
lamentară, una singură este certă, și 
anume cea a pivotului Gheorghe Roman, 
de la Politehnica Cluj la Universitatea 
Cluj. © LUNI 24 SEPTEMBRIE va avea 
loc, la Madrid, sesiunea comisiei de 
organizare a cupelor europene, în ca
drul căreia se va proceda la tragerea 
Ia sorți a primelor jocuri din ediția 
1973—1974 a C.C.E. și Cupei cupelor. 
Deocamdată se cunosc datele de dispu-

AUTOMOBILISM Astăzi, șl mllne, *• 
va desfășura In Cehoslovacia, pe un 
traseu greu, de munte, „Raliul Tatra". 
La această competiție tara noastră este 
reprezentată printre alții, de cuplurile 
fraților ionescu-Cristea (Eugen și 
Alexandru) șl Motoc (Florin și Cornel) 
precum șl de echipajul Horst Graef + 
Nicolae Curtov. Sportivii noștri au ple
cat tn țara prietenă hotărfțl să apere 
poziția fruntașă pe care o dețin In cla
samentul „Cupei țărilor socialiste" la 
raliuri. După cum se știe, în cadrul 
acestei cupe, sportivii români au obți
nut cite un loc 1 în probele din Bulga
ria și România șl un loc 5 în raliul din 
Ungaria « RALIUL INTERNAȚIONAL 
SINAIA — PAMPOROVO (Bulgaria) ca
re urma sâ aibă loc în ultima decadă 
a lunii septembrie a fost amînat pentru 
luna octombrie, la o dată ce o vom 
anunța din timp.

0 FRUMOASĂ INIȚIATIVĂ
PENTRU PRIETENII TENISULUI

DACA NU-ȚI FACI VARA SANIE...
Primele confruntări ale jucătorilor

Debutul 
de tenis de 
selor de joc 
sportivi (14 
invitați de 
la un concurs de verificare și selec
ție. Adică tot ce are mai bun la ora 
actuală acest sport la noi. Au ab
sentat doar Maria Alexandru — su-

sezonului competițional 
masă a adus în fața me
dia sala Floreasca 28 de 
fete și tot atîția băieți) 
federația de specialitate

noștri de tenis de masă au demonstrat evi dente carențe de pregătire
blican, Teodor Gheorghe, a concurat 
încă departe de posibilitățile lui.

La fete, cîștigătoarea, Magdalena 
Lesai, s-a arătat aceeași jucătoare 
cu o apărare constantă, dar, după 
cum a și declarat, nu se simte aptă 
să facă față solicitărilor unei pregă
tiri superioare.

Eleonora Vlaicov, neantrenată, are

ȘERBAN DOBOȘI
pusă unui regim special de pregătire 
și Carmen Crișan care a întrerupt 
complet antrenamentele de cîteva 
luni.

Specialiștii și, în general iubitorii 
sportului cu mingea de celuloid au 
așteptat cu un justificat, interes evo
luțiile fruntașilor, fie seniori fie 
juniori.

De Ia început însă, vom spune că 
cele două zile de întreceri de la Flo
reasca ne-au prilejuit mai multe in
satisfacții decît motive de mulțumire. 
Cu foarte puține excepții, concurenții 
S-au prezentat cu o pregătire sumară 
tehnică și fizică. Cu riscul de a ne 
repeta vom preciza că lunile de vară 
— interval atît de necesar acumulă
rilor — au trecut în van. Nu înțe
legem, șl nu este pentru prima oară 
cind subliniem acest lucru, de ce se 
permite ca în secții să se muncească 
de mîntuială, fapt agravant, chiar și 
cu sportivii fruntași ? Ce fa? orga
nele locale de resort, cum își înde
plinesc ele atribuțiile de îndrumare 
și control ? Credem că și federația 
trebuie să intervină cu 
eficiente pentru a pune odată capăt 
acestei stări în care 
cei mai mulți dintre antrenori. Ă se 
aștepta totul numai de la pregătirea 
centralizată este insuficient și nu 
poate decît să dăuneze întregii acti
vități de instruire, obținerii unor 
performanțe viitoare pe plan inter
național.

Singurul 
cei pe care 
ca a fost 
elevul 
Paneth. Cu siguranță în lovituri și 
o bună mișcare la masă, Doboși se 
prezintă în continuare ca titular al 
selecționatei țârii. Dintre ceilalți, 
candidați, Dorin Giurgiucă s-a com
portat inegal, iar campionul repu-

și federația 
măsuri mai

se complac

care a corespuns dintre 
i-am urmărit la Floreas- 

clujeanul Șerban Doboși, 
antrenorului emerit Farkaș

de o perioadă îndelungată 
a reveni pe linia de plutire, 
la acest nivel se situează In 
sportivii experimentați, nici

nevoie 
pentru

Dacă 
prezent 
reprezentanții eșalonului mai tînăr 
nu au demonstrat posibilități care 
să convingă. Aceiași juniori talen- 
tați, dar cu un progres prea lent, 
aproape imperceptibil. Am remarcat 
totuși jocul buzoiencei Camelia Fi- 
limon și al clujencel Maria Șintcoan.

Au lăsat o bună impresie și eforturile 
Lidiei Ilie (în restanță cu instruirea 
din cauza unor examene) și ale ară- 
dencei Udiko Gyongyosi. Toate însă, 
ca și Ligia Lupu trebuie să depună 
un volum de muncă în pregătire in
comparabil mai mare decît cel rea
lizat pînă acum. Constatare valabilă 
șl pentru tinerii Firănescu, Buzescu, 
Popovicl, Romanescu și Moraru. în
treaga această pleiadă de juniori 
formează nucleul din care se vor 
recruta, cel puțin pentru moment, 
pînă la apariția altor pretendenți, 
viitorii componenți ai reprezentative
lor. Dar selecționarea lor trebuie să 
se bazeze în exclusivitate pe valoare 
și nu doar pe considerente de vîrstă. 
Este necesar ca acești tineri și an
trenorii lor să înțeleagă că unele 
succese doblndite împotriva adversa
rilor mai vîrstnici, s-au datorat nu 
atît progreselor făcute cit, în spe
cial, scăderii de potențial a învinși
lor. Ceea ce e cu totul altceva.

Sigur, acum antrenamentele frun
tașilor se efectuează în cadrul lotu
rilor republicane. Dar aceasta în
seamnă încă destul de puțin. Impor
tant este însă ca pregătirea de la 
secții să cunoască o ameliorare sub
stanțială, să se desfășoare la Indici 
corespunzători.

în prima decadă a lunii octombrie 
are loc in Iugoslavia, în localitatea 
Zombor, Balcaniada și aproximativ 
în același interval, sint programate 
campiontele internaționale ale Polo
niei. Pentru prima competiție au 
fost selecționați Maria Alexandru, 
Lidia Ilie si Ligia Lupu, S. Doboși, 
T. Gheorghe și D. Giurgiucă, iar 
pentru cea de a doua, Udiko Gydn- 
gyosi, Maria Șinteoan, M. Firănescu 
și C. Popovici. Vor urma și alte 
concursuri internaționale de anver
gură, culminlnd cu campionatele eu
ropene din primăvară, de la Novi 
Sad (Iugoslavia).
starturi tenisul 
trebuie să se 
prestigiului lui. 
bil, dar numai 
adecvată, făcută 
de exigență.

începînd de la data de 24 sep
tembrie, din inițiativa Tenis-Clubu- 
lui București se organizează, pen
tru prima oară în Capitală, con
cursuri paralele pentru veterani și 
juniori. Primul, purtînd sugestiv 
numele „Concursul veteranilor", 
este deschis tuturor tenismanilor 
care au depășit vîrsta de 45 de 
ani și va cuprinde două categorii 
(45—55 ani și peste 55 ani). Al 
doilea concurs, cu totul original, 
reunește în fața fileului cupluri 
formate din „tată și fiu", după 
modelul întrecerilor similare de 
peste hotare. Un sistem special de 
punctaj va acorda o cupă — trans
misibilă — celei mai bune „echipe" 
de familie.

De pe acum se anunță nume cu
noscute printre participants, cum ar 
fi acelea ale vechilor jucători C, Ca- 
ralulis, A. Schmidt, Gh. Cobzuc* 
C. Zacopceanu, Titinel Teodorescu, 
Sandi Ionescu, Ilie Turcu, frații 
Marin și Tudorel Bădin. Ultimul 
pare să fie favorit și în concursul 
„echipelor" formînd un puternic 
cuplu cu fiul său, Radu Bădin.

Pentru înscrieri, se pot obține 
informații de la Tenis-Club Bucu
rești (Calea Plevnei 65, tel. 14.88.59».

HOCHEIUL
LA START

(Urmare din pag 1)

La toate aceste 
de masă românesc 
prezinte la nivelul 

Lucru perfect posi- 
printr-o pregătire 
la cota maximului

C. COMARNISCHI

PRIMA ETAPĂ A RETURULUI
CAMPIONATULUI DIVIZIONAR

Abia încheiat turneul de veri
ficare și selecție a fruntașilor și 
iată că, azi și mîine, este progra
mată o nouă competiție. De data 
aceasta cu o participare mult mai 
largă. Este vorba de reluarea cam
pionatului republican pe echipe 
prin desfășurarea primei etape a 
returului atît la fete cit și la 
băieți.

întrecerile se reiau avînd în frun
tea clasamentelor formațiile clubu
lui bucureștean Progresul, urmate 
de C. S. Arad I, Spartac București 
(feminin) și C.S.M. Cluj, Politeh
nica București (masculin), în timp 
ce pe ultimele locuri se află echi
pele Rovine Craiova, Voința Bucu
rești (fete) și Universitatea Craiova, 
I.E.A.B.S. București (băieți).

Acum, la începerea returului u- 
neia dintre cele mai importante

Pugiliștii de la clubul Metalul 
București s-au numărat, de fie
care dată, printre protagoniștii 
campionatelor naționale de box. 
Nu a fost ediție în care repre
zentanții metalurgiștilor bulcureș- 
teni să nu se găsească în lupta 
pentru titlurile de campioni. In 
dorința de a prezenta cititorilor zi
arului amănunte despre modul 
cum se pregătesc sportivii antre
norilor Ion Stoianovici șl Dinu 
Eugen pentru apropiatele finale ale 
seniorilor, am făcut o vizită la sa
la lor de antrenament.

De o curățenie sclipitoare, sala 
oferă boxerilor condiții de pregă
tire dintre cele mai bune. în afara 
pugiliștilor. cu care cei doi an
trenori pornesc la „zone”, la an
trenamente se găsesc și multi ti
neri dornici de a se impune în 
acest sport atît de frumos, dar 
tot atît de dificil.

Lucrul „pe ateliere" este dirijat 
cu competență de’ antrenorul eme
rit Ion Stoianovici, iar secundul 
său Dinu Eugen controlează cu 
multă atenție execuțiile elevilor. 
Trioul „cocoșilor” Vasile Ivan, Iu
lian Lungu și Răducanu Ivanciu 
este dornic de a face tot ce-i stă 
în puteri pentru a aduce titlul na
țional în vitrina clubului. Șanse 
are fiecare: Lungu cu vasta sa 
experiență, Ivanciu cu vitalitatea 
sa recunoscută, iar Ivan prin teh
nica sa superioară pot răsturna 
multe calcule în stabilirea ierar
hiilor. „Semiușorii" Constantin Sta- 
nef șl Ilie Gheorghe bat sacii cu 
o înverșunare demnă de toată lau
da. întrecerea de la semiușoară va 
fi extrem de grea. La această ca
tegorie se află un mănunchi de

boxeri de excelentă valoare, în 
frunte cu campionul european Si- 
rnion Cuțov. „Zonele" vor face 
trierea, iar la finale vor fi pre- 
zențl doar 4 dintre cei mai buni. 
Ambii pugiliști de la Metalul spe
ră că se vor număra printre com
batanții ce vor evolua în finalele 
de la Cluj.

Ion Stoianovici ne spune că, în 
afara boxerilor amintiți, la etapa 
de zonă mai pornește cu Vasile 
Mălinaș (muscă), Ion Hodoșan (se- 
mimijlocie), frații Tudor și Nicolae 
Nicolae (mijlocie mică) și Marin 
Constantinescu (semigrea). După cum 
se vede. Metalul pleacă la luptă 
cu zece sportivi, cei mai experi
mentați și mai bine pregătiți, iar 
în calculele antrenorilor sint pre- 
văzuți a fi prezenți la finalele de 
pe malul Someșului cel puțin cinci 
boxeri. Care vor fi aceștia ? „Greu 
de precizat — 
Totuși, prin 
de pini acum 
Iii Vasile Ivan, 
stantin Stanef, 
dor Nicolae și Marin Constanti
nescu. Acestea ar fi năzuințele 
noastre pentru finalele de la Cluj. 
Dar, mai întîi să așteptăm zonele 
de Ia Drobeta Tr. Severin (unde 
vor evolua majoritatea sportivilor 
noștri) Constanța, Iași și Arad“.

în sala „Claudiu" antrenorii de 
la Metalul își continuă cu migală 
munca de instruire. Băieții trans
piră abundent. Eforturile depuse 
în orele de antrenament își vor 
arăta roadele pe ringurile orașe
lor unde se vor disputa zonele, iar 
mai tîrziu, poate, la finalele de la 
Cluj...

competiții interne și ținînd seama 
de o serie de deficiențe consem
nate în prima parte a campiona
tului divizionar, sîntem convinși că 
întîlnirile se vor bucura de tot 
sprijinul echipelor și oficialităților 
sportive locale, nu numai pe plan 
organizatoric, dar și din punct de 
vedere al pregătirilor, astfel ca în
trecerile să fie onorate pe deplin. 
Evoluții Ia cote cit mai ridicate 
în întrecerile autohtone duc impli
cit și la comportări satisfăcătoare 
în competițiile internaționale. Așa
dar...

Programul etapei de azi și mîine 
este următorul: simbătă, fete: 
Spartac București — C. S. Arad I 
(de la ora 18,30 în sala din str. 
Aurora nr. 1), băieți : Locomotiva 
București — C. S. Arad (de la ora 
17 în sala Floreasca) ; duminică, 
fete: Spartac București — C. S. 
Arad II (de la ora 9,30 în sala din 
str. Aurora nr. 1), băieți : Cluj : 
C.S.M. — I.E.A.B.S. București, Tg. 
Mureș : Comerțul — Voința Bucu
rești, Buzău : Șc. sportivă — Uni
versitatea Craiova.

spune Dinu Eugen, 
prisma rezultatelor 
au șanse Ia tneda- 
Ilie Gheorghe, Con
lon Hodoșan, Tu-

I. PAUL

Luna septembrie a marcat un 
moment important în activitatea 
noastră șahistă. La București, Ba
cău, Timișoara, Constanța, Craiova 
Suceava, Oradea și Galați s-au 
desfășurat semifinalele campiona
telor naționale feminine și mascu
line, în total zece turnee, la care 
au luat parte (cu foarte puține ex
cepții) principalele forțe al eșichie
rului românesc.

Trebuie din capul locului să re
marcăm cîteva inițiative inspirate 
ale federației, care au contribuit la 
succesul acțiunii. Este vorba, în 
primul rînd, de faptul că TOȚI ju
cătorii fruntași (exceptîndu-i doar 
pe campionul țării Carol Par- 
tos și marele maestru Florin 
Gheorghiu, angajat în compe
tiții peste hotare) au fost che
mați la startul semifinalelor, ceea ce 
a dat un plus de forță și de interes 
turneelor. Apoi, repartiția concursu
rilor a acoperit o vastă geografie 
națională, urmărindu-se, prin inter
mediul acestor întreceri, populariza
rea șahului pe plan local. în sfîrșit, 
asigurarea unor arbitraje foarte ca
lificate a avut darul să creeze ca
drul cel mai propice desfășurării 
turneelor.

■A"
Competiția feminină s-a remar

cat prin ofensiva puternică pc 
care jucătoarele tinere au dat-o a- 
supra pozițiilor ocupate de consa
crate. Clujeanca Margareta Juncn, 
brașoveanca Luminița Cîrmaciu, 
ploieșteanca Viorica Ilie (13 ani I), 
bucureștencele Lia Bogdan, Mariana 
Băloianu, Gabriela Olteanu s-au a- 
flat printre protagoniste, au de-

© Ofensiva tinereții în turneele feminine
® Nimic nou în întrecerea masculină
monstrat putere de luptă și de con
centrare, lăsîndu-ne impresia certă 
a progresului în însușirea tainelor 
șahului. Din generația mai veche 
au rezistat cu succes maestrele in
ternaționale Rodica Reicher, Mar
gareta Teodorescu, Margareta Pe- 
revoznic, neînvinse în aceste semi
finale.

N-au reușit să se califice o serie 
de jucătoare foarte bine cotate în 
șahul nostru feminin : Daniela Ni
cola, Rodica Crăciun, Ligia Jicman. 
Emilia Chiș, Elena Rădăcină, 
Miroslav, Elena Răducanu și

Elisabeta Polihroniade și 
trude Baumstarck, două din 
zentantele noastre la turneul in
terzonal din cadrul campionatului 
mondial feminin, n-au putut par
ticipa spre a nu-și perturba pro
gramul de pregătire. Cea de a treia, 
Alexandra Nicolau, a vrut să-și ve
rifice forța de joc, luînd parte 
(hors concurs) la semifinala mas
culină de la Craiova. Ea a reușit 
un 
din 
au 
rei 
să nu se 
terzonal.

Iată jucătoarele calificate. BA
CĂU : Rodica Reicher 11 p (din 
13), Margareta Perevoznic 11 p, 
Luminița Cîrmaciu lO'/a p,' TIMI
ȘOARA : Margareta Teodorescu 10 
p (12), Rene Farcaș 9>/a p, Viorica

Ioana 
altele.

Ger- 
repre-

rezultat bun, făcînd 50 la sută 
punctele posibile. Toate trei 

drept 
date

de joc în finală, ale că- 
au fost astfel alese incit 
interfereze cu turneul in-

Tolgyi 9 p, BUCUREȘTI: 
reta Juncu UVs p (13), 
Băloianu 10 p, Gabriela 
9VS p. CONSTANȚA: Lia 
9 p (11), Viorica Ilie 8 p, Eleo
nora Gogâlea 71/» p.

★
Cele 6 semifinale masculine, care 

au dat 18 finaliști (li se vor adăuga 
Fartoș și Gheorghiu), n-au furni
zat nici o surpriză. Poate doar a- 
ceea că, la 60 de ani, ing. Mihaî 
Rădulescu revine printre fruntași, 
demonstrînd o tulburătoare tine
rețe. în rest consacrații și-au tăiat 
copios „partea leilor"... Rezultatele : 
BUCUREȘTI, I : A. Urzică 11 p 
(din 14), C. Botez 11 p. V. Geor
gescu 10 p, II : M. Pavlov ll’/s (15), 
M. 
(4.
D.
13, 
M.
11
E.
11 
V.

Marga- 
Mariana 
Oltcanu 
Bogdan

Subă 11 p, M. Rădulescu 11 p
P. Voiculescu 10 p), CRAIOVA : 
Ghizdavu 13 p (15), V. Ciocâltea

S. Neamtu 10'/s 
Ghinda ll*/s (14), 

p, Gh. Rotariu 10 
Ungureanu 12*/t p 
P,

p. GALATI : 
Gh. Mititelu 

p, ORADEA : 
(15), A. Buza 

M. Suta 10*/2 p, SUCEAVA :
Vaisman 13*A p (15), T. Stanciu 

12*/2 p, N. Ilijin IIV2 p (D. Bondoc 
ll'/i p — coeficient mai slab, N. 
Dăneț 10'/2 p, E. Nacht 9 p).

Nu putem încheia aceste rînduri 
fără a ne exprima regretul că 
maestrul internațional Th. Ghițescu 
a renunțat la participare în semi
finală. Turneul final se va juca, 
așadar, fără el. Și este păcat !...

Valeriu CHICSE

DE PREGĂTIRE A COPIILOR ȘI 
JUNIORILOR. Din păcate în a- 
ceastă direcție mai sint încă multe 
de făcut. Ne gîndim, de pildă, că 
patinoarul din Poiana Brașov, dat 
în folosință cu ani în urmă, con
tinuă să fie mai mult o bază de 
agrement, decît una de pregătire... 
Făcînd această subliniere la în
ceput de sezon, avem speranța ea 
noile patinoare artificiale nu vor 
avea aceeași soartă ca acela din 
Poiana Brașov și că, in foarte scurt 
timp, la Timișoara. Sibiu sau Con
stanța vor apare mugurii unei vi
itoare și trainice activități de ho
chei.

Revenind la lunile în care iubi
torii hocheiului vor avea la dispo
ziție un bogat și destul de atrac
tiv calendar competițional, este, de 
asemenea, necesar să scoatem în 
evidență că principala întrecere, în 
speță campionatul Diviziei A, se va 
disputa după o formulă nouă, mo
dernă, care poate satisface și gus
tul spectatorilor din alte centre in 
afară de București și Miercurea^ 
Ciuc. A fost abandonat sistemul 
turneelor (în fond o dovadă că ho
cheiul nostru a depășit un anumit 
stadiu de dezvoltare) și — din a- 
cest sezon — s-a adoptat un sistem 
superior, anume acela al dispută
rii campionatului pe etape, cu tur 
și retur, ca în orice divizie națio
nală. Mai mult, chiar întrecerea de 
debut, ..Cupa României" s-a extins, 
comportînd în acest sezon nu nu
mai un tur, ci și returul, care va 
avea 
Ciuc.

Cu 
chei 
auspicii. Este deci, de datoria tu
turor factorilor (jucători, antre
nori, arbitri — mai ales) să se stră
duiască mai mult și să ofere spec
tacole de calitate, cu cit mai puține 
(bine ar fi, deloc 1) abateri regu
lamentare, evoluînd la un nivel su
perior, care să confirme intrarea a- 
cestui sport, și pe meleagurile noas
tre, într-o etapă superioară de dez
voltare.

loc în octombrie la Miercurea

alte cuvinte activitatea la ho- 
începe sub cele mai bune

giu: teren Automatica, ora 15; Au
tomatica București — Celuloza Că
lărași; teren T.M.B., ora 10.30: T.M. 
București — S.N. Oltenița („Cupa 
României").

BASCHET. Teren Voința,
Voința — Arhitectura (f.B.); teren 
Progresul, ora 16 : Universitatea — 
A.S.A. (m.B.); teren Olimpia, ora 16: 
Medicina — Progresul (f.B.); teren 
Floreasca. de la ora 16 : IEFS II — 
PTT (m.B), PTT — IEFS II (f.B.), 
Mine-Energie — Progresul (m.B.). 
Universitatea — Arhitectura (f.B.).

HANDBAL. Teren Tineretului, de 
la ora 17, I.E.F.S. — Univ. Buc. (Cu
pa de toamnă, f).

POPICE. Arena „București 
tori“ (Calea Griviței 347) de 
16: Rapid București — Voința 
rești (A.f.).

RUGBY. Teren Tineretului 
16: Politehnica — Arhitectura (B).

TENIS. Parcul Progresul, de la o- 
rele 8 și 14. Campionatele naționale 
pentru seniori (finale).

TENIS DE MASA Sala 
(Str. Aurora 1), de la ora 
Campionatul divizionar (fete) : Spar
tac Buc. — C-S Arad I; sala Flo
reasca de Ia ora 17 : campionatul di
vizionar (băieți) : Locomotiva Buc. 
— C.S. Arad

CICLISM. Velodromul Dinamo, ora 
16 : Finala campionatului 1000 m 
start de pe Ioc.

FOTBAL. Stadionul Giulești, ora 16: 
Lotul de tineret (sub 21 de ani) — 
Rapid: teren l.C S.I.M., ora 
I.C.S.I.M. București — Chimia 
ești („Cupa României").

TIR. Poligonul Tunari, de la
9, „Cupa Olimpia*4 la talere

MÎINE
FOTBAL. Teren Vîscoza, ora 

Vîsccza București

căia-
Ia ora 
BUCU-

I, ora

Spartac
18.30 :

U :
Gă-

ora

11 :
Olimpia Glur-

HANDBAL. Teren Voința, de la 
ora 9 : Voința Buc. — Voința Iași 
(B.f); de Ia ora 10.15, Voința Bucu
rești — Relonul Săvlneștl (B, m); 
teren Progresul, de la ora 9: Pro
gresul București — Voința Craiova 
(B.f); teren Giulești, de la ora 11.30: 
Rapid București — C.S. Pitești (B. 
m); teren r'inamo, de la ora 15.30: 
Confecția — Textila Buhuși, de Ia 
ora 16.45, Dlnamo București — Steaua 
(„Cupa de toamnă", m. șl f.).

POPICE. Arena Constructorul, de 
la ora 8 ; Constructorul București — 
Constructorul Galați; arena de la 
clubul Uzinelor Repuzlica : Gloria 
București — Rapid București (Div. 
A m)

RUGBY. Teren Parcul copilului, de 
la ora 9 : Grivița roșie — Chimia 
Năvodari, Dinamo — Sportul studen
țesc (A); teren Vulcan, ora 9: Vul
can — Politehnica iași (A); teren 
Aeronautica, ora 10 • Aeronautica — 
Tînărul Petrolist Ploiești (B); terenul 
Tineretului H. ora 10 : A.S.E. — Oțe
lul (B)

TENIS. Parcul Progresul, de la 
orele 8 și 14. Camnionatele naționale 
pentru seniori (finale).

TENIS DE MASA. Sala Spartac 
(Str. Aurora 1), de la ora 9.30: cam
pionatul divizionar (fete) : Spartac 
Buc. — C.S. Arad II.

TIR. Poligonul Tunari, de ta ora 
9 : „Cupa Olimpia” la talere (skeet 
și trap).

rindl.il
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La cursul U.E.F.A. de la Maeolin^
PITEȘTI i ÎNTRECERI SPORTIVE 

MUNCITOREȘTI una din concluzii a fost

• Ne mai despart numai patru zile de data partidei 
de la Leipzig, cu reprezentativa R. D. Germane 
din preliminariile C.M. După jocul de verificare 

miercuri, cu formația braziliană A.B.C. Natal, 
au revenit la Snagov, continuîndu-și me-

Astăzi, la Snagov, joc-școală al ,,tricolorilor

Duminică, orașul Pitești va găz
dui o interesantă (și inedită) com
petiție sportivă de masă deschisă 
muncitorilor din întreprinderile ju
dețului Argeș.

Este vorba de faza finală pe ju
deț a competiției intitulată „Con
cursurile sportive muncitorești". 
Pînă acum s-au desfășurat etape- 
le^pe întreprinderi și localități.

avea Ioc în par- 
Pitești (fotbal, 

volei) și pe ,.are- 
Cifra fifialiștilor 

500. .

întrecerile vor 
cui municipiului 
cros, handbal și 
nele de popice, 
este de aproape

Handbalul cunoaște tot mai multă popularitate in rîndurile tinerilor din 
mediul rural. Iată un moment spectaculos din intilnirea echipelor din 

Otopeni și Dobrești la finalele „Cupei satelor"
Foto : P. ROMOȘAN.

AMENAJĂRILE SPORTIVEBRĂILA: SPORESC

TECUp : FELICITĂRI TINERE
TULUI DE LA ÎNTREPRINDEREA 

DE AMBALAJE METALICE...

lor de a-și a- 
tenis (3) și vo- 

bituminate. în prezent, 
acestor amenajări urmează să li se 
adauge o arenă de popice — cu 
două piste — și o serie de aparate 
pentru practicarea exercițiilor fizi
ce. De menționat faptul că la reali
zarea tuturor acestor obiective spor
tive, tineretul din întreprindere be
neficiază de sprijinul comitetului 
de partid și al directorului unității, 
Eugen lonescu. Pe de altă parte, 
este de semnalat că înțelegînd să 
stimuleze activitatea iubitorilor de 
sport de aici, Consiliul municipal al 
sindicatelor a dotat asociația cu 10 
rachete și 20 de mingi pentru tenis. 
Evident, pentru început...

Ion Postelnicu, corespondent

...pentru inițiativa 
menaja terenuri de 
lei, toate

în ultima vreme, în municipiul 
Brăila au apărut noi terenuri spor
tive. Astfel, asociația sportivă Por
tul D.N.F. și-a amenajat, în incinta 
docurilor, un portic de gimnastică, 
bare paralele și cite un teren pen
tru volei și minifotbal. O preocupare 
asemănătoare este de consemnat și 
la asociația Avîntul, a Fabricii de 
glucoza și bere, care și-a inaugurat 
un teren de volei. De menționat că 
se află în curs de amenajare pe fa
leza Dunării pe lingă asociația

sportivă Marina, a Șantierului Na
val, o frumoasă bază sportivă alcă
tuită din terenuri pentru tenis, vo
lei și handbal. Baza va beneficia și 
de o tribună cu o capacitate de 
1 500 de locuri. Merită a fi relevate 
și alte inițiative din domeniul a- 
menajărilor sportive : la asociația 
sportivă Gloria — cîte un teren 
pentru fotbal și volei, iar la asocia
ția sportivă Pescărușul — un teren 
de fotbal.

N.

ALBA IULIA: FINALELE „CUPEI

Costin, coresp. județean

UNIRII"

V

O inedită competiție sportivă de 
masă își va consuma ultimul act 
și la Ocna Mureșului : finalele pe 
județ ale „Cupei Unirii", la fotbal, 
volei și popice. Participanți : cîști- 
gătorii cupelor pe profesii .—• meta- 
lurgiști, chimiști, muncitori fores
tieri etc.

Finala este programată dumini
că și la ea vor lua parte aproxima-

sportivi și sportive. Ac- 
organizează sub egida 

și a Consiliului

tiv 150 de
țiunea se
C.J.E.F.S. Alba 
județean al sindicatelor.

PLOIEȘTI: UN BILANJ
EDIFICATOR

DOUĂ LICEE, DOUĂ EXEMPLE.III
(Urmare din pag. 1)

toarea tăierii panglicii inaugurale. 
Vom avea o platformă bitumini- 
zată cu terenuri de baschet, de vo
lei, de tenis de cîmp și de hand
bal. In lateral am amenajat o 
groapă de sărituri și o pistă de 
alergări de 80 m“.

Am vizitat viitoarea bază spor- 
... tivă a liceului și, într-adevăr, 

ne-am dat seama că pentru aduce- 
rea ei la lumină a fost necesar 
un volum de muncă apreciabil. 
Felicităm pe toți elevii și pe pro
fesorii care fără a se lamenta pen- 
tu ceea ce au pierdut au trecut 
neîntîrziat la lucru, reușind, din 
mers, să schimbe o bază sportivă 
cu alta ce va fi, sîntem siguri, cu 
nimic mai prejos.

* 
trecem 
pentru

Și acum să 
să poposim 
la Rucăr.

De la bun 
spunem că reîntîlnirea cu 
din această pitorească 
montană ne-a decepționat. Cu nu
mai două zile înaintea începerii 
școlii, curtea, cu toate terenurile 
ei de sport, arăta ca după un... 
cutremur. Porțile de handbal răs
turnate, departe de locul ce le 
fusese inițial hărăzit, erau ruginite 
iar una din ele avea și o tălpică 
complet ruptă. Un stîlp de la te
renul de volei fusese smuls, cine 
știe de cînd și acum zăcea culcat 
lingă poarta... șchioapă. Inelele 
de la panourile de baschet (ne
vopsite probabil de la naștere) nu 
mai aveau nici urmă de plase. Cît 
despre marcaje, ce să mai spu
nem ? Dispăruseră de mult pînă și 
cele mai vagi

Pentru un moment am 
tați să credem că baza 
a acestui liceu a fost, 
transferată într-un alt loc. Dar nu. 
Profesorul de educație fizică, Ste- 
lian Cozma, pe care l-am întîlnit, 
ne-a dat următoarea explicație :

„La noi, pe tot timpul verii a 
funcționat o tabără de vacanță. 
După cum vedeți, copiii... Și a mai 
fost ceva. Liceul este în extindere. 
Se lucrează la adăugirea altor cî- 
torva clase celor existente. In 
plus, nu departe de clădirea școlii 
se înalță localul unui cămin pen
tru elevi. In condițiile de șantier, 
terenurile noastre de sport n-au 
mai putut fi păstrate în starea lor 
firească...“

Explicațiile profesorului Stelian 
Cozma, ne-au apărut, de la bun 
început, șubrede. în nici un caz 
copiii din tabăra care a funcționat 
aici n-au putut distruge astfel ma
terialul spotiv. Cît privește scuza 
cu șantierul, nici aceasta nu stă 
în picioare. Âm vorbit cu doi meș
teri zidari care lucrau la extinde
rea clădirii și cu alte persoane și 
fiecare ne-a declarat că starea 
necorespunzătoare a bazei sportive 
este o poveste mult mai veche...

Mateiașul și 
puțin timp

început trebuie să 
liceul 

localitate

urme...
fost ten- 
sportivă 

probabil,

NOI CÎȘTIGĂTORI
Apariția lozurilor cîștigătoare de 

autoturisme, butelii de aragaz * și 
premii mari în bani continuă fără 
întrerupere.

De la începutul anului și pînă în 
prezent, zilnic, alți și alți cîștigă
tori la sistemul LOZ ÎN PLIC, se 
prezintă spre a-și ridica importan
tele cîștiguri obținute. Printre cei 
mai recenți cîștigători se numără 
și participanții : Olteanu Petrea 
din comuna Murgești județul Bu
zău = autoturism DACIA 1300; 
Ciot Ion din comuna Roșiești ju
dețul Vaslui = autoturism DACIA 
1300 ; Matea Stelian Dănuț din Pe
troșani județul Hunedoara = 
toturism DACIA 1300 ; Mazilu 
ria din Călărași = autoturism 
CIA 1300 ș.a.

Participînd cu perseverență
LOZ ÎN PLIC, oricine poate obține
NUMERE EXTRASE LA TRAGEREA LOTO DIN 21 SEPTEMBRIE 1973

FOND GENERAL DE PREMII: 874.952 lei
EXTRAGEREA 1: 58 21 37 56 6 82 86 27 50 
EXTRAGEREA a Il-a : 16 88 48 68 22 15 40 35 32 
Plata premiilor se va face în Capitală 

pînă la 21 noiembrie, iar în țară începind 
noiembrie 1973 inclusiv.

au- 
Ho- 
DA-

la

da 
tricolorii 
todic și cu seriozitate programul de pregătire. An
trenorii ------- _
urmărit în fiecare ședință eliminarea deficiențelor 
de moment, insistînd, mai ales, în privința organi
zării jocului și a ideii tactice cu care va fi abordată 
partida de miercuri de Ia Leipzig.

Ieri după amiază, selecționabilii cărora li s-au 
adăugat Deleanu și Țarălungă, reveniți de la Bel
fast și, respectiv. Florența, unde au fost cu echi
pele lor de club, au efectuat un antrenament de 
intensitate medie, înaintea ultimului joc la două 
porți programat pentru mîine la Snagov. Adver
sarii lotului național vor fl . ■ „
natei de tineret (sub 21 de ani), aceștia din urmă 
avînd de susținut marți 25 septembrie, la București, 
un joc amical cu reprezentativa similară a R.D. Ger
mane.

Valentin Stănescu și Robert Cosmoe au

lotului național vor fi componenții selecțio-

Pentru verificarea de mîine V. Stănescu și R. 
Cosmoe intenționează să folosească aceeefli formu
lă de echipă utilizată și în meciul cu A.B-C, Natal. 
Există un singur semn de întrebare, și anume, în 
privința postului de fundaș stînga : Vclea Sau De
leanu ?

„ll“-le tricolor va arăta deci astfel: Răklucanu — 
Sătmăreanu, Antonescu, Dinu, Velea (Deiieanu) —: 
Dumitru, R. Nunweiller — Dembrovschi, Dbbrin, Dn- 
mitraehe, Iordănescu. Piteșteanul Troi continuă să 
fie indisponibil. Din lot mai fac parter lordache, 
Sameș, Beldeanu și Țarălungă.

Antrenorul lotului de tineret, I- Voîfla, va rula 
tot efectivul pe care îl are la dispoziția'. în scopul 
stabilirii celei mai bune formule de eclțăpă pentru 
jocul de marți, adică : Lăiăreanu, Costaș — portari, 
Porațchl, Moisescu, Grigoraș, Matei, G. Sandu, Lu- 
cuță — fundași 1 Ciocîrlan, Radulescu, Rîșniță 
mijlocași; Crișan, M. Sandu, Dănilă, Ba-tacliu, 
nlaro, Dobre — atacanți.

Arbitrii trebuie să contribuie 
la frumusețea jocului 

de fotbal*1
între 10 și, 
doilea curs 
care s-a 

selectă,

La Maeolin, în Elveția, 
14 septembrie s-a ținut al 
U.E.F.A. pentru arbitri, 
bucurat de o participare 
avînd în capul listei pe sir Stanley
Rous, președintele F.I.F.A., dr. A. 
Franchi, președintele U.E.F.A., arbitri 
de elită ca Lo Bello, Lineinayr, 
Tsdienscher, Bahramov, Taylor, Lo- 
raux, Jonsson, Gugulovici și alții. 
Printre cei prezenți, și o „brigadă".

Pe profesorul Stelian Cozma îl 
cunoșteam ca pe un om de ispravă 
care, alături de directorul liceu
lui, prof. Victor Zaharescu, s-a 
numărat printre principalii anima
tori în realizarea frumoasei săli de 
sport, despre care am amintit la 
începutul acestor rînduri. Vrem 
să credem că starea proastă a te
renurilor de la liceul din Rucăr 
este un accident. După cum ne-a 
promis profesorul Stelian Cozma, 
chiar în această săptămînă de în
ceput de an școlar, toate deficien
țele pe care le-am întîlnit vor fi 
lichidate. Gît privește sala de 
sport, aceasta, ne-a spus profeso
rul, este suprasolicitată, iar în cu- 
rînd va găzdui și un centru de 
Inițiere în box. Primul centru de 
acest fel din Rucăr. Este dorința 
și ambiția profesorului și aceasta 
cu atît mai mult cu cît mulți din
tre elevii liceului și-au manifestat 
dorința să devină boxeri. Sala de 
sport oferă condiții de pregătire 
excelente, iar prof. Stelian Cozma 
își asumă răspunderea conduce
rii centrului.

Sportul de masă cunoaște o 
ternică afirmare în asociațiile 
cuprinsul municipiului 
Cifra tinerilor cuprinși 
activități a atins — în această vară 
— 10 000. Este vorba de întreceri 
cu zeci de echipe la fotbal, volei, 
șah, tenis de masă, tenis de cîmp, 
natație, atletism, handbal etc. Se 
relevă, prin organizare și mobiliza
re, asociațiile sportive Prahova, Lo
comotiva, Voința, Rafinorul, Dacia, 
Tînărul petrolist, Unirea Telega, 
Vagonul. I.M.I. Berceni etc.

De mult interes se bucură, în a- 
celași timp, joile și duminicile spor
tive (peste 20, în ultimele luni) în 
asociațiile sportive din municipiu și 
din comunele învecinate — Păulești, 
Berceni ș.a.

Florian Albu, corespondent

pu- 
din 

Ploiești, 
în diferite

HUNEDOARA : „CUPA 
DE TOAMNĂ" LA FOTBAL

Din inițiativa C.M.E.F.S. Hunedoa
ra, pe terenul din comuna Pestișul 
Mare a avut loc o reușită întrecere 
de fotbal dotată cu „Cupa de toam
nă". Au participat formațiile Oxi
genul C.S.H., Baza I Pestiș, Avîntul 
Pestișul Mic și Unirea Răcăștie. 
întrecerea a fost cîștigată de fotba
liștii de la Baza I Pestiș (antrenor. 
Constantin Andronache), învingători 
cu 3—1, în finală, cu Oxigenul 
C.S.H.

Ion Vlad, corespondent

ÎNCEPE NOUL CAMPIONAT
DIVIZIONAR LA POPICE

Azi șl mîine începe o nouă ediție, 
cea de a VIII-a, a campionatului re
publican de popice, sport de mare 
popularitate în țara noastră (în cam
pionatele județene activează aproape 
1 000 de formații) și cu un prestigios 
palmares în arena internațională (la 
ultimele ediții ale C.M. și C.E. de 
juniori, sportivele românce au cucerit 
cinci medalii de aur). In ediția 
1973—1974 a competiției participă, ca 
și la cea precedentă, 40 de formații, 
dintre care 20 feminine, împărțite în 
cîte două serii, după criterii geogra
fice.

în dorința de a avea o comportare 
cît mai bună în campionatul divizio
nar, toate echipele s-au pregătit in
tens, și-au întinerit loturile pentru 
a face față prevederilor regulamentu
lui, care stipulează că în sextetul de 
bază, care este trecut pe foaia de 
arbitraj, trebuie să fie și un junior 
sau junioară, iar orice înlocuire în 
timpul partidei se poate efectua nu
mai cu juniori. Deci, în noul sezon 
vor evolua în cele 40 de divizionare 
un număr sporit de tineri ce vor 
aduce un plus de atractivitate între
cerilor. Regulamentul de notare a 
campionatului este identic cu cel a- 
plicat în 1972—1973, adică pentru meci 
cîștigat echipele primesc cite 2 
puncte, iar în clasament se trec nu
mai popicele doborîte pe arene străi
ne, în deplasare.

în campionatul care începe azi și 
mîine au promovat o serie de forma
ții tinere, ca, de pildă, Voința Galați 
la femei, Minaur Baia Mare și In
dustria sîrmei Cîmpia Turzii la băr
bați. Celelalte nou promovate sînt

După cum se știe, e- 
chipa feminină Petrolul 
Băicoi a reușit în edi
ția trecută a campiona
tului divizionar să se 
califice în turneul fi
nal al competiției. La 
realizarea acestei per
formanțe a contribuit 
și junioara Elena Ere- 
mia (în fotografie), au
toare a unor rezultate 
valoroase.

ei
just, în partida cu 
Craiova, va sta șl

trebuie sâ continue

INDISCIPLINA PE... BANCA ACUZÂRII
Ședința s-a terminat, dar reflecțiile pe marginea

Am asistat, joi seara, la Ședința 
Comisiei centrale de competiții și 
disciplină, care avea o agendă mai 
încărcată ca oricînd și trebuia să 
analizeze și o serie de cazuri în 
care soluția cea mai justă era mai 
greu de găsit.

De altfel, aproape de fiecare dată, 
este dificil de stabilit adevărul și 
proporțiile abaterilor, în păienjeni
șul relatărilor contradictorii ale ar
bitrilor, observatorilor federali, an
trenorilor, reprezentanților echipe
lor, și bineînțeles, ale principalelor 
personaje — jucătorii. Joi seara, 
însă, nu aceștia din urmă au dat 
cel mai mult de lucru Comisiei de 
disciplină, ci un antrenor, deci, un 
dascăl al acestora. Ce fel de dascăl, 
ne-am putut da repede seama, nu 
numai din piesele de la dosar — 
și în mod special din foaia de ar
bitraj — dar Și din poziția pe care 
a avut-o în ședință. Dar, să vă 
spunem, întîi, despre cine este 
vorba. Despre Vladimir Grosaru, 
antrenorul divizionarei B, Metrom 
Brașov. Ne-ar trebui prea mult 
spațiu pentru a relata tot ceea ce 
a făcut antrenorul brașovean, cu 
prilejul meciului cu Dinamo Sla
tina, începind cu tentativa de in
fluențare a arbitrilor , șl sfîrșind cu 
invectivele adresate lor în timpul 
jocului.

Cum este ușor de ghicit, Vladimir 
Grosaru nu este un tînăr a cărui 
comportare trebuie privită, uneori, 
și prin prisma vîrstei. Vladimir 
Grosaru este un om în toată firea. 
Iar membrii Comisiei de disciplină

nu sînt nici ei niște copii naivi, ci 
niște persoane cu părul alb care, 
din pasiune pentru fotbal, consacră 
multe din orele lor libere treburi
lor legate de disciplina de pe tere
nurile noastre de fotbal. A fost, 
de aceea, penibil să-l auzim pe 
Vladimir Grosaru negînd fapte evi
dente, dîndu-se, cum se spune ,.pe 
după ușă", neluînd nici un moment 
poziție autocritică, invocînd tot felul 
de argumente prin care să arate, 
potrivit zicalei, că „nici usturoi n-a 
mîncat, nici gura nu-i miroase".

Și Vladimir Grosaru nu este sin
gurul antrenori care... calcă pe 
alături. Prezent la meciul Steagul 
roșu — Steaua, ca observator fe
deral, tov. Florea Tănăsescu, secre
tar general al F.R.F., a scris în 
raportul său că antrenorul N. Proca 
a adus injurii arbitrilor și a propus 
trimiterea lui în fața Colegiului 
central al antrenorilor. Pe ordinea 
de zi a acestui organism al F.R.F. 
ar putea figura și cazul antrenoru
lui secund al echipei Sportul stu
dențesc, Moise Maksai, a cărui 
atitudine a lăsat de dorit, la me
ciul cu Jiul.

Dar, să revenim Ia ședința de joi 
seara. Am aflat, cu acest prilej, că 
Petreanu de la Rapid, într-un meci 
de tineret-rezerve, de mai mică 
tensiune, deci, l-a luat la înjură
turi pe arbitru ! Sancțiunea, o știți i 
trej etape suspendare. Colegul sân 
de club, Codrea, eliminat de pe

teren în mod 
Universitatea — 
el o săptămînă pe tușă, neexistînd 
suficiente probe pentru o sancționare 
mai aspră. Aceste probe n-au lip
sit în cazurile lui Mircea Sandu 
și Stocker, eliminați pentru lovire 
reciprocă, dar Comisia de disciplină 
— nu înțelegem de ce — n-a fost 
atît de severă ca în alte cazuri 
IDENTICE, dictind suspendarea lor 
numai pe cîte o etapă.

Ședința s-a încheiat tîrziu, fără 
să fi reușit să epuizeze ordinea de 
zi. Din păcate, vor fi necesare ore 
întregi de discuții pentru lămuri
rea altor cazuri, în care este vorba 
nu numai de jucători certați cu dis
ciplina, cț și de arbitri precum și 
de alți antrenori care au încălcat 
grav normele sportive și cetățe
nești. Printre acestea se înscriu, 
desigur, regretabilele incidente de la 
meciul Drobeta — Progresul.

N-am plecat, totuși, cu un gust 
amar de la ședința de joi seara 
căci finalul ei ne-a relevat atitu
dinea principială, plină de răs
pundere, a tov. Blaga, vicepreșe
dintele clubului Ceahlăul Piatra 
Neamț, care departe de a cocoloși 
sau de a minimaliza abaterea unui 
jucător de-al său, Gherghina, a 
ajutat Comisia în luarea unei mă
suri juste necesare. Dar cu o 
floare nu se face primăvară..

Jack 8ERARIU

mai
s-au 
apli- 
legi- 
che-

Astăzi, pe stadionul Giulești

întîlnirii care va avea loc 
septembrie, la Halle, cu for- 
similară a R.D.G. Elevii lui

Drăgușin vor avea 
dată ca adversară echipa

LOTUL DE TINERET (SUB 23 DE ANI)-RAPID
deAstăzi pe stadionul Giulești, cu 

începere de la ora 16, lotul de ti
neret (sub 23 de ani) susține o 
ultimă partidă de verificare în ve
derea 
la 25 
maț Ia

Cornel 
această 
Rapid.

în deschidere, meci de old-boys: 
Rapid — Selecționata Sportul stu
dențesc, Progresul.

si C.F.R.Voința Ploiești, Dermagant ... ____
Tg. Mureș (feminin), Rafinăria Te- 
leaicn și Dacia Pitești (masculin).

Cele două campioane încep compe
tiția susținlnd meciuri cheie, ca de 
exemplu, Constructorul Galați, care 
evoluează în București, avînd adver
sară pe... Constructorul, iar Rapid 
București, cîștigătoarea întrecerii fe
minine, care primește replica fostei

multiple campioane, Voința București. 
Alte partide mai interesante ale eta
pei inaugurale : Cetatea Giurgiu — 
Petrolul Băicoi, Metrom Brașov — 
Voința Constanța, Hidromecanica 
Brașov — Voința Cluj — la femei, 
Gloria București — Rapid București, 
I.C. Oradea — Electrica Sibiu și Jiul 
Petrila — Minaur Baia Mare — la 
bărbați.

FL. DUMITRESCU, 
MOLDOVAN Șl PAMFIL, 

INDISPONIBILI
Trei jucători ai echipei Dinamo 

București au devenit indisponibili 
pentru o anumită perioadă de timp, 
ca urmare a accidentelor suferite 
în timpul partidei de la Belfast, cu 
Crusaders. Este vorba de Fl. Du
mitrescu, Moldovan și Pamfil.

MÎINE,
F. C. CONSTANTA - 

SPORTUL STUDENȚESC
Profitînd de întreruperea cam

pionatului, prilejuită de meciul cu 
R. D. Germană de la Leipzig, mai 
multe echipe divizionare susțin în 
aceste zile jocuri amicale cu ca
racter de verificare. Mîine pe li
toral F. C. Constanța va primi re
plica formației Sportul studențesc.

Cu prilejul retragerii lui Mihai lonescu

F. C. Petrolul va sărbători astăzi 
retragerea din activitatea competi- 
țională a unuia dintre sportivii de 
frunte aj săi, fostul internațional 
Mihai lonescu. Cu acest prilej, pe 
stadionul ploieștean va avea loc o 
interesantă după-amiază fotbalistică, 
în deschiderea programului, de la

ora 13, se vor întîlni selecționatele 
ziariștilor și arbitrilor bucureștcni. 
In continuare, va avea loc un meci 
de old-boys, în cate vor evolua 
foștii jucători ai echipelor Dinamo, 
Steaua și Petrolul. Partida vedetă 
va opune lui F. C. Petrolul o se
lecționată divizionară A.

din țara noastră alcătuită din Andrei 
Râdulescu, președintele Colegiului 
central de arbitri, George N. Gher- 
ghe, și cavalerii fluierului Gh. Li- 
mona, A. Bentu, N. Petriceanu și 
N. Rainea.

Am solicitat o primă impresie 
unui practician în activitate, cel mai 
bun arbitru al anului competițional 
trecut din România, Gheorghc Li
mon a.

— Care a fost impresia cea 
puternică de la acest curs ?

— Faptul că toate discuțiile 
purtat în jurul interpretării și 
cării uniforme, pe cît posibil, a 
lor jocului din partea arbitrilor
mâți să conducă meciurile din com
petițiile U.E.F.A., că toate aceste dez
bateri au fost purtate pe filme cu 
faze din joc, și nu orice filme pe
dagogice, ci realizate la partide de 
elită, ca Ajax—Real Madrid, A.C. 
Milan—Leeds și rltele.

— Au fost lectori vestiți la Maco- 
lin, au fost atîtea subiecte... Pentru 
dv. care ar fi ordinea lor din punc
tul de vedere al interesului ?...

— Intr-adevăr, foarte mulți lectori 
cu mare prestanță ! Să-i amintcZc 
doar pe II. Riedel, președintele Co
misiei de arbitri F.I.F.A. și omologul 
său în cadrul U.E.F.A., F. Szeipelt. 
Din avalanșa de referate, toate im
portante, am reținut în mod deose
bit : „Divergențe în interpretarea le
gilor jocului în meciurile din com
petițiile europene" î „Controlul disci
plinar prin arbitraj" ; „Metode pro
fesionale în fotbalul de elită" — mai 
exact primirea și conducerea arbi
trului la plecare în funcție de... re
zultat. Și a mai fost un raport care 
m-a impresionat în mod aparte. El 
s-a numit „Tribunalul" televiziunii, 
și a ridicat o problemă foarte impor
tantă în fazele de marcare a goluri
lor : poziția camerei de luat vederi 
în faza

— Un 
mult ca 
tice...

— Ore 
mai ales pe colaborarea arbitrului 
cu tușierii, executarea loviturii de 
pedeapsă și a celor libere directe și 
alte elemente de joc. De altfel, pen
tru a vă face o imagine mai exactă 
despre profunzimea cu care s-au 
tratat problemele jocului, rețineți că 
temele s-au dezbătut pe grupe spe
ciale ca ! plasamentul arbitrului la 
executarea loviturilor (de colț, de 
pedeapsă, libere), jocul portarului, 
ofsaidul etc.

— Ați putea da o definiție moder
nă a arbitrului de fotbal, după cele 
cinci zile pline ale cursului U.E.F.A. 
de la Maeolin ?...

— O definiție exactă ar fi greu de 
dat. Cert este însă că în toate con
cluziile acestui curs s-a subliniat 
necesitatea spiritului de decizie și 
curajului arbitrului, indiferent de 
valoarea și numele jucătorilor sau a 
echipelor, autoritatea exemplară a 
conducătorului partidei care trebuie 
prin maniera sa de a conduce, să 
prevină anumite infracțiuni.

...E, de 
arbitrilor 
fotbalul.

respectivă.
curs ca acesta a avut, mai 
sigur, și „orele" sale prac-

intense în care s-a insistat

altfel, și marea dorință a 
și a tuturor celor ce iubesc

Mircea M. IONESCU

LA LOZ ÎN PLIC

— București — Ploiești — Văleni — Cheia — cu plecarea la ora 
7.30 din cartierul Berceni — din lața Centralei Telefonice din b-dul 
Metalurgiei — costul fiind de 70 lei de persoană ;

AUTOTURISME
asemenea premii. NUMAI CINEv 
JOACĂ POATE CÎȘTIGA !

începind din 29 septembrie
din 3 octombrie pînă la 21

Rubrică redactată de LOTO-PRONOSPORT

PE TEME
DE PREGĂTIRE REPETAREA - MAMA învățăturiiV ■ «

NOUTĂȚI TURISTICE!
în urma solicitărilor multiple ale cetățenilor din noile cartiere 

ale capitalei și pentru a da posibilitatea unui mare număr dintre 
aceștia să participe la excursiile organizate în țară, pentru a eco
nomisi timp, întreprinderea de Turism, hoteluri și restaurante — 
București vă invită, începind cu data de 23 sept. a.c. să participați 
la un nou tip de excursii, cu plata direct la autocar, cu durata de 
1 zi — duminica — în cadrul cărora se vor vizita cele mai inte
resante obiective pe itinerarele :

Poiana Brașov.
Titan — com- 

fața restaurantului Miniș, precum și 
restaurantul Cina — costul fiind de

— București — Sintția — Bușteni — Predeal 
cu plecarea la ora 7,30 din cartierul Balta Albă 
plex A. 9 — respectiv din 
din Piața Palatului RSR — 
85 lei de persoană.

— București — Pitești — 
cu plecarea la ora 7,30 din 
din fața cinematografului Favorit 
soană.

De reținut că în prețul excursiei s-a inclus și dejunul, care se 
va servi pe parcurs, aceste excursii avînd loc în fiecare duminică.

Informații suplimentare se pot obține la filialele de turism din 
calea Victoriei nr. 100 și b-dul Republicii nr. 68 — telefon 15.74.11 
și 14.08.00.

Curtea de Argeș — Hidrocentrală — 
cartierul Drumul Taberei — respectiv 

costul fiind de 85 lei de per-

Am asistat, nu de mult, la o 
ședință de pregătire condusă de 
unul dintre cei mai tineri antre
nori din primul nostru eșalon di
vizionar, prof. Gh. Dumitrescu. Pe 
gazonul mătăsos al stadionului, ju
cătorii Petrolului Ploiești exersau, 
cu o relativă îndemînare, cîteva 
procedee de tehnică, în condiții a- 
propiate de joc. Și, important de 
reținut ni s-a părut faptul că a- 
proape întreaga suită de exerciții, 
care alcătuiau partea fundamentală 
a antrenamentului, pretindea execu- 
tanților mișcare continuă și un 
tempo alertă rezultat al punerii în 
aplicare cu perseverență a indica
ției, general obligatorie, de a se 
juca fără preluare.

La început, evident, lucrurile au 
mers mai greu. Pe alocuri chiar, 
au existat și unele tendințe de 
frondă, mai mult sau mai puțin 
disimulată. Antrenorul însă a tre
cut, cu tact pedagogic, peste ine
rentele manifestări de recul ale e- 
levilor săi și a reluat de la capăt 
exercițiul, ori de cîte ori a consi
derat că este necesar, păstrîndu-i 
nemodificat conținutul, dar în for
me mereu noi de exprimare^ care 
prin varietate evitau pericolul plic
tiselii și al dezinteresului.

Asemenea antrenamente, sîntem 
siguri, n-au constituit o simplă și

izolată experiență. Ele au devenit 
în practica instruirii jucătorilor 
ploieșteni un mod obișnuit de a 
se conforma cerințelor performan
ței. o deprindere utilă cu efecte 
pozitive asupra comportării echi
pei în ansamblul său. Cu un lot 
apreciat ca modest, în general, Pe
trolul manifestă astăzi tendințe de 
joc modern, caracterizat în princi
pal, printr-o mai mare cursivitate 
și viteză. Stăruitoarea atitudine de 
respectare a principiului pedagogic 
al însușirii temeinice și a durabi
lității cunoștințelor începe să-și a- 
rate, astfel, încet, încet, roadele.

Dar exemplul Petrolului nu este 
singurul și, desigur, nici cel mai 
reprezentativ în această privință. 
El poate fi una dintre numeroa
sele pilde de înțelegere adevărată 
a sensului instruirii în spiritul per
formanței, pilde din rîndul cărora 
reamintim, cu acest prilej, și altele 
cum ar fi : acelea oferite de Ba- 
ratky, Ozon sau Dridea, care au 
dobîndit o mare precizie în trans
formarea loviturilor libere de la 
16—20 metri, grație a șute și sute 
de exerciții în antrenamente ; ale 
lui Petschovschi și Constantin, care 
au atins măiestria pasei în nenu
mărate repetiții colective și indivi
duale ; ale lui Voinescu, Toma sau 
Adamache, care și-au desăvîrșit

priza la balon și tehnica blocajului 
în mii de plonjoane, executate ade
seori de unul singur în fața zidului de 
antrenament; a lui Pîrcălab, care 
a descoperit secretul centrării per
fecte cu truda a multor încercări, 
peste orele obișnuite de pregătire 
comună ; a lui Oblemenco, care și-a 
sporit eficiența tirului, prelungind 
canonada execuțiilor și dincolo de 
limitele instruirii dirijate ; a cuplu
lui Dumitriu II — Ion lonescu, care 
și-a însușit tehnica „un-doi-ului, 
stăruind în continua reluare a 
combinațiilor pînă la reușita de
plină.

Concluzia care se desprinde de 
aici este una singură și anume : 
metoda exercițiului, a repetării 
continue și perseverente constituie 
și in fotbal o incontestabilă „ma
mă a învățăturii", o veritabilă 
cheie, care deschide calea sigură a 
perfecționării și succesului.

Cunoscutul dicton enunțat de 
Quintilian i— conducătorul uneia 
dintre cele mai vestite școli din 
Roma antică — rămîne, astfel, un 
îndemn, în permanentă actualitate, 
sugerînd mereu ideea muncii asi
due și a efortului susținut, "pentru 
obținerea unor realizări, care să se 
înscrie, cu certitudine, în perime
trul performanței.

Mihai IONESCU



Și nu rareori 
de a sublinia 
mai mare va- 
spectatorii con-

Azi și mâine la Constanța

BULGARIA, CAMPIOANA BALCAMCA LA BASCHET FEMININ
ROMANIA S-A CLASAT PE ULTIMUL LOC

Savu

motivul real care

a forța limita

VASILESCUAdrian

4
2

tribunele 
cele două 
400 m, o 
recordma

Pe
Con-

put.llt 
ale 

final:
suficient 

arătat în 
tineret a 
întîlnire,

48, Zorici și
46 p.

foarte scăzut al 
acțiune : numai

feminină a României nu a 
să se mobilizeze 
a depăși nivelul 
cu formația de

scor. Echipa 
țat în min. 
și-a

DUELURILE SEM1F0NDIȘT1L0R
DOMINĂ TRIUNGHIULARUL ATLETIC

H MÂN1A-BELGIA-K0RVEG1A
Aproape că nu a existat un în

ceput de toamnă care să nu ofere 
amatorilor de atletism de pe Lito
ral un spectacol remarcabil, 
pista stadionului „1 Mai“ din
stanța am urmărit, în sezoanele 
trecute, competiții de amploare, în
tâlniri bilaterale sau triunghiulare 
de mare atracție, 
am avut satisfacția 
performanțe de cea 
loare aplaudate de 
stănțeni. Să ne reamintim că, nu 
ynai departe, în toamna trecută, 
într-o întrecere similară cu cea pe 
care o vom urmări astăzi și mîi
ne, Argentina Menis stabilea un 
nou record mondial la aruncarea 

' discului.
De această dată, pasionatul pu

blic constănțean, care știe să a- 
precieze un spectacol de bună ca
litate, va putea 
reprize atletice 
tori de faimă 
chiar mondială, 
masculin — Belgia
România — constituie în absența 
fotbalului, capul de afiș al pro
gramului sportiv de pe Litoral. Ce
le 20 de 
echilibrat 
fiecare zi 
start pe 
cele trei 
former! de mina întîi, apreclați în 
lumea întreagă.

Desigur, cei mai mulți așteaptă 
să urmărească cursele impetuoase 
dar în același timp elegante, ale 
lui Emile Putemans, demn urmaș al 
celebrilor săi compatrioți Gaston 
Reiff și Gaston Roelants. Belgia- 

: nul a uimit pe toți specialiștii prin 
explozia sa pe pistă la finele se
zonului trecut, cînd printre alte 
cifre răsunătoare, a stabilit și un

urmări două 
nonstop cu ac- 

europeană și 
Triunghiularul 

Norvegia —

probe, împărțite în mod 
în două reuniuni — în 
de la ora 16 — aduc la 

cei mai buni atleți din 
țări, unii dintre ei, per-

nou record al lumii în clasica 
cursă de 5 000 m. Multiplul record
man mondial (deține performan
tele cele mai bune și într-o serie 
de probe neclasice) va colora, în 
mod cert, prin prezența sa, con
cursul pe care-1 vom urmări azi 
și mîine și sperăm, dacă și vremea 
va fi favorabilă, că evoluțiile sale 
vor fi dublate și de cifre pe mă
sura faimei sale.

Clou-ul programului, însă, îl va 
constitui, după părerea noastră, 
disputa dintre talentații semiton- 
diști Gheorghe Ghipu și Nicolae 
Onescu, medaliați cu aur și argint 
la „europenele" de juniori de la 
Duisburg, cu belgianul Mignon și 
norvegianul Olson pe distanța de 
1500 m. Dacă cei patru valoroși 
alergători vor lupta fără menaja
mente, vom fi martori, în mod si
gur, ai unor rezultate sub 3:40,0, 
adevărată graniță a consacrării pe 
plan internațional.

Ce alte probe vor suscita inte
resul celor prezenți în 
stadionului „1 Mai", în 
zile de competiție ? La 
dispută echilibrată între 
nul nostru C. Stan și tînărul bel
gian Brijdenbach, campion de ju
niori al continentului, capabil să 
alerge turul de pistă în mai puțin 
de 46 de secunde. Un duel inte
resant îl va prilejui și săritura în 
lungime între norvegianul Bender
sen (7,96 m în acest an), pe de-o 
parte, și cei doi reprezentanți ai 
tării noastre, Lăzărescu și Sărucan. 
In fine, stimulați de prezența lui 
Lorentzon (scandinavul a aruncat 
în sezonul actual 81,76 m la su
liță), juniorul Gheorghe Megelea 
și, alături de el, campionul țării, 
Constantin Grigoraș vor avea un

Vasile Dumitres
cu, campionul 

cangurilor noștri 
in acest an va fi 
prezent la triun
ghiularul atletic 
de la Constanța

r

F IȘIER
DITO ȘANIDZE

seDupă cum se știe, la Havana, 
desfășoară campionatele mondiale 
de haltere. Printre actualii campi
oni se află și halterofilul sovietic 
Dito Șanidze care, la categoria pa- 
fiă, a cucerit primul loc, după o 
luptă pasionantă cu sportivul bul
gar Noralr Nurikian. Din galeria 
numeroșilor campioni de la Hava
na ne-am oprit asupra acestui hal
terofil, care prezintă cîteva carac
teristici interesante. Din capul locu
lui trebuie să menționăm că Dito 
Șanidze este cel mal vîrstnlc con
curent al campionatelor mondiale șl 
acest lucru nl se pare semnificativ. 
A avea 36 de ani împliniți și a fi 
campion al lumii, nu este azi o 
performanță la îndemîna oricărui 
sportiv. Dar, lată că, la haltere, a- 
cest lucru este posibil. Longevitatea 
sportivă In acest sport dificil este o 
realitate, atîta timp cît antrenamen
tele, viața sportivă sînt conduse cu 
rigurozitate, pasiune și dăruire. Și 
Dito Șanidze este un model In a- 
ceastă direcție. In al doilea rînd 
— și totodată o altă caracteristică 
a acestui mare sportiv — constă în 
faptul că Dito Șanidze a început 
practicarea halterelor la o vîrstă 
înaintată (28 de ani), atunci cînd 
alții se gîndesc să abandoneze acti
vitatea de performanță. Acest mira
col — cum este numit Șanidze în 
lumea sportului de performanță — 
îșl are însă șl explicațiile sale. Pî
nă la 28 de ani. el a fost un po
lisportiv de prima mînă, fără însă 
a străluci în vreun sport pe plan 
Internațional. A fost gimnast, lup
tător, a încercat chiar boxul — dar 
fără prea mare succes. Dar toate 
aceste sporturi ajutătoare l-au dez
voltat calitățile fizice — îndeosebi 
forța — permițîndu-i să aleagă dis
ciplina în care avea să atingă suc
cese nebănuite. După ce în 1965 de
vine halterofil, trei ani mal tîrziu 
cîștigă titlul de campion al U.R.S.S. 
Observat de antrenori și considerat 
drept un sportiv de mare talent, el 
este selecționat în echipa Uniunii

STEPHEN

A apărut în arena natațlei mon
diale ca o cometă. Anul trecut, cea 
mal bună performanță a sa 
pe distanța de 1 500 m liber era de 
16:34,0 și a fost obținută într-un 
concurs neoficial pentru Juniori. 
Specialiștii nu-1 acordau prea mare 
atenție, fiind preocupați de marile 
vedete de la Antipozi ca Windeatt, 
Cooper șl Badger. Bomba avea să 
explodeze abia în luna iulie a a-

.........................-............ -..............—.................

SOFIA, 21 (prin telefon, de la tri
misul nostru).

Susținînd joi seară, în compania 
reprezentativei Iugoslaviei, prima sa 
partidă oficială din cadrul ediției 
a Xl-a a Balcaniadei de baschet, 
echipa 
reușit 
pentru 
meciul 
Bulgariei. După această 
semnalul de alarmă care se im
punea nu a avut ecou în rîndurile 
baschetbalistelor noastre, iar drept 
urmare, joi seară am asistat, din 
nou, la o partidă în care adversa
rele au fost superioare din toate 
punctele de vedere, obținînd o vic
torie meritată la un scor destul 
de clar (70—61).

Principalele cauze care au de
terminat înfrîngerea selecționatei 
țării noastre au fost: slaba evolu
ție a două jucătoare de bază — 
Ileana Gugiu și Rodica Goian, a- 
părarea individuală nesatisfăcă-

toare în majoritatea situațiilor, re
cuperările sub panou foarte rare, 

în plus, echipa s-a dovedit de
ficitară și la capitolul forță de 
pătrundere, spre deosebire de spor
tivele iugoslave care au valorificat 
la maximum această calitate. De 
asemenea, pivoți; — Angelica Tita, 
Rodica Goian și Mariana Andrees- 
cu — folosiți de antrenorii Sigis- 

. mund Ferencz și loan Niculau au 
fost depășiți cu regularitate în lup
ta sub panou. In aceste condiții, 
celelalte jucătoare ale formației ro
mâne au fost nevoite să apeleze 
la aruncări de la semidistanță și 
distanță (care, însă, s-au dovedit 
imprecise) și, rareori, la pătrunderi 
individuale. Elocvent în acest sens 
este procentajul 
aruncărilor din 
36,8 la sută.

Considerăm că
stă la baza evoluției nesatisfăcătoa
re a reprezentativei României în 
cele două meciuri susținute pînă 
acum îl constituie slaba pregătire 
fizică a majorității jucătoarelor. 
Altfel nu se explică cum, în par
tida cu Iugoslavia, perioade de cîte 
trei și patru minute baschetbalis
tele noastre nu au reușit să 
scrie nici un punct. Excepție 
făcut doar Ecaterina Savu și 
zana Szabados singurele care 
luptat cu deosebită energie și 
înscris.

Vineri seară, sala Slivnița a găz
duit ultima partidă oficială, prota
goniste fiind echipele Bulgariei și 
României. Rezultatul acestei dispu
te urma să stabilească ierarhia în 
ediția a Xl-a a Balcaniadei. Do
rind să șteargă slaba impresie fă
cută în primele două meciuri, ju
cătoarele țării noastre au început 
foarte bine, conducînd la diferen
țe de 6 și 8 puncte. în finalul pri
mei reprize, însă, baschetbalistele 
bulgare au izbutit să egaleze și să 
conducă cu două puncte. Repriza 
secundă a fost extrem de disputată, 
cu spectaculoase răsturnări de

excelent prilej de 
celor

în 
mai 
sale, 
ma șansă. De altfel, în palmaresul 
celor nouă meciuri directe cu Nor
vegia figurează 5 succese ale cu
lorilor noastre și 4 înfrîngeri, iar 
în fața belgienilor, reprezentanții 
României au realizat două victorii 
în tot atîtea întreceri. Sportivii 
noștri ne-au dovedit că știu să se 
mobilizeze atunci cînd concurează 
cu echipe de valoare apropiată și 
nu ne îndoim că o vor face și de 
această dată, pentru a încheia 
fruntea sus un sezon bogat 
competiții internaționale.

După cum am mai anunțat, 
chipa feminină a țării s-a depla
sat la Varșovia pentru a susține 
tradiționalul ei meci bilateral cu se- 
lecțiOiiata poloneză' Atuurile ■“ re
prezentativei noastre, care are o 
misiune destul de dificilă, vor fi 
Ileana Silai, Natalia Andrei, Mă
ria Lincă, Viorica Viscopoleanu, 
Virginia Ioan, Olimpia Cataramă, 
Cornelia Popescu și, bineînțeles, 
Argentina Menis. Din ultimul co
municat al federației poloneze am 
aflat că din formația gazdelor nu 
vor lipsi Szewinska, Pecyk, Rabs- 
ztyn, Rurka, Chewinska și Jawor-

80 de metri.
ansamblu, echipa României, 

omogenă decît adversarele 
pornește în întrecere cu pri- La sfîrșitul săptămînii trecute, 

oficialitățile Asociației europene 
de atletism s-au reunit, la Edin
burgh, pentru a lua în discuție 
problema descalificării semifondistu- 
lui italian Fiasconaro, eliminat din 
competiție în 
mifinale ale 
Oslo.

După cum 
lui Fiasconaro a dat naștere unui

cadrul întrecerilor se- 
Cupei Europei de la

se știe, descalificarea

e- SURPRIZA LA HOCHEI
PE IARBĂ

PARIS (Agerpres). — Echipa de 
hochei pe iarbă a Indiei a evoluat 
la Paris în compania selecționatei 
Franței. Jocul s-a încheiat cu un 
surprinzător rezultat de egalitate: 
1—1. Gazdele au condus cu 1—0 
pînă aproape de încheierea meciu
lui, oaspeții egalînd în ultimele 
două minute. Echipa Indiei (fostă 
campioană olimpică) s-a clasat pe 
locul doi în recenta „Cupă Mondi
ală*1, care a avut loc în Olanda.

IN CAZUL MASCUWIII
violent val de protest din partea 
federației italiene, ai căror oficiali 
au avut — după opinia buletinului 
E.A.A. — o 
bilă".

Reuniunea 
o decizie în 
intînd cauza 
nale, care ar urma să o pună în 
discuție la proxima convocare. în 
cercurile bine informate, se vor
bește tot mai insistent de intenția 
Asociației europene de a propune 
forului internațional (I.A.A.F.) or
ganizarea campionatelor continen
tale din 1974 în alt oraș decît la 
Roma — așa cum s-a stabilit an
terior —, această propunere avînd 
la bază tocmai acea „atitudine in
calificabilă" a tehnicienilor ita
lieni după descalificarea lui Fias
conaro. 1

„atitudine incalifica-

E.A.A. nu a luat nici 
cazul Fiasconaro, îna- 
Federației internațio-

României s-a distan- 
31 cu 3 p (52—49) și 

menținut avantajul pînă în 
min. 33 (56—53) cînd, prin elimi
narea celei mai bune jucătoare — 
Szabados, precum și a pivoților An- 
dreescu și Goian, nu a mai 
face față acțiunilor ofensive 
formației Bulgariei. Scor 
65—60 (34—32).

Au marcat: Szabados 13.
10, Goian 4, Tita 16, Mihalic 10, 
Gugiu 6, Andreescu 1 pentru Ro
mânia. respectiv Boianova 10, Si- 
mova 10, Krastanova 6, Petrova 3, 
Makafeeva 4, NikoloVa 8, Iankova 
8, Tuzova 2, M. Stoianova 1, Nen- 
kova 3, P. Stoianova 10.

Au arbitrat, cu scăpări, I. Lalos 
(Grecia) și M. Korița (Iugoslavia).

în deschidere, Iugoslavia — Bul
garia (tineret) 63—62 (30—37).

Clasament final: 1. BULGARIA 
p, 2. Iugoslavia 3 p, 3. România 
P-
Titlul de coșgeteră a revenit Su- 

zanei Szabados, autoare a 54 p, ur
mată de Boianova cu 
Veger, ambele cu cîte

în- 
au 

Su- 
au 
au TURNEUL DE TENIS

VOLEIBALIȘTII ROMÂNI ÎNVINGĂTORI 
ÎN TURNEUL DIN R.P. CHINEZĂ

DE LA LOS ANGELES

NĂSTASE ÎNVINGE
PE ALEXANDER

SPASSKI TALONAT DE TAI
IN „MEMORIALUL CIGORIN"

Sovietice șl cîștigă în continuare 
titlul de campion al țării pînă în 
1973. Anul trecut, la C.E. de la Con
stanța, ocupă primul loc la catego
ria pană, dar la J.O. de la Mtinchen 
este învins la limită de halterofilul 
bulgar Noralr Nurlkian. In fine, 
în acest an el lși ia la Havana o 
strălucită revanșă, în fața tînărului 
său adversar, reușind să devină cam
pion al lumii, cu rezultatul de
272.5 kg (120 ; 152,5) față de
267.5 kg dt realizase Nurlkian.

Pregătit temeinic de antrenorul 
Zeretell, actualul maestru al spor
tului declară că nu are de gînd să 
abandoneze în plină glorie sportul 
halterelor. El dorește ca actualele 
recorduri personale pe care le de
ține (122,5 kg la smuls și 156 kg la 
aruncat) să le corecteze și sâ re
prezinte cu cinste culorile țării sale 
și la alte mari întreceri internațio
nale.

HOLLAND
cestul an, cînd tînărul Stephen (16 
ani, 1,71 m șl 60 kg), partlclpind la 
un concurs de selecție al înotători
lor australieni, avea să corecteze 
cu peste 15 secunde recordul mon
dial al americanului M. Burton, sta
bilit în cursa celor 15 „sute" de la 
Mtinchen : 15:37,8.

Chiar șl după sosirea Ia Belgrad, 
unde a venit însoțit de mama sa, 
profesoară de educație fizică într-o 
suburbie a orașului Brisbane, puțini 
erau cel care îi acordau șanse la 
titlul suprem, privind cu multă cir
cumspecție valabilitatea excepționa
lei performanțe cu care era cre
ditat Holland. El s-a ferit să facă 
ziariștilor vreo declarație, spunînd 
tuturor: „vom vedea în seara fi
nalei". Și am văzut cu toții. O ve
ritabilă zvîrlugă, tîrîndu-și pur șl 
simplu picioarele în apă (două bă- . 
tăi la o mișcare completă de brațe, 
exact ca și Shane Gould), dar des- 
plcînd apa cu brațele sale firave în
tr-un ritm amețitor. S-a pus în 
cursă cu un grafic de 62 de secunde 
pe fiecare „sută" șl cu greu a Ieșit 
din el. Timp de mal bine de un 
sfert de oră am avut în fata noas
tră un veritabil fenomen în lumea îno
tului. La aflarea rezultatului (15:31,8) 
cu care a devenit campion al lumii, 
Holland a exclamat înciudat : „dacă 
la 1 500 m nu aș fi întors, atingînd 
peretele bazinului cu picioarele, re
cordul era sub 15:30,0. Am crezut 
că mai am de parcurs 100 de me
tri

IN FINALA CAMPIONATULUI DE TENIS
(Urmare din pag. 1)

asemenea, o luptă foarte dirză, tn 
care Toma Ovici a fost adesea pus 
în dificultate de Dumitru Hărădău. 
Ultimul, învins în patru seturi, are 
totuși meritul de a fi singurul nos
tru jucător de virf, care practică tn 
mod consecvent tenisul de atac, chiar 
în situații care ar justifica o prozai
că prudență. Dar șl Ovici a optat 
pentru un joc variat, a venit destul 
de des in atac, deși armele sale prin
cipale rămln pasingul și stopul, pe 
care Ie stăpfnește excelent. Ca mo
mente principale ale desfășurării 
jocului reținem revenirea din setul 
doi a lui Hărădău, care cîștigă de 
la 0—2. Apoi breakul lui Ovici, In 
setul trei, la 5—3, cînd ia avansul ce 
avea să-1 ducă spre victorie. Ultimul 
set, fără istoric. Și astfel, Toma Ovici 
(cap de serie nr. 1) învinge pe Du
mitru Hărădău (nr. 4) cu 6—2. 2—6, 
6—4, 6—1.

Mai expeditive, fetele au luptat nu
mai pe distanța a cîte două seturi. 
Din nou „recordul" de viteză îl de-

ține Virginia Buzici, învingătoare cu 
6—1, 6—2 tn fața Marianei Simiones- 
cu. Pînă acum, toate uL_____ i.
sale, la un loc, au adunat abia I 
ghemuri, cît pentru un singur sat.. 
Deci Virginia Rusiei, în formă deose
bită, va fi adversara r ’ 
Iudit Gohn. A__ _
Elena Trifu eu 6—4, 6—3.

Finala feminină sa dispută azi, !n- 
eepind din jurul orei 18. Ea va fi 
Srecedată da finala de dublu maseu- 

n (ora 14), pentru care competitorii 
vor fi desemnați tn dimineața aces
tei zile. Se întilnesc, în semifinale, 
cuplurile Hărădău. Sotlriu — Almă- 
Jan, Kerekes șl V. Marcu, T. Marcu 
— Mureșan, Ovici.

Iată ultimele rezultate înregistrate 
in „sferturile" probelor de dublu. 
La masculin : Almăjan, Kerekes — 
Popovici, Nemeș 6—1, 6—2, 6—3 | 
feminin : Nunweiller, Bucur — Roșla- 
nu, Hadgiu 8—6, 6—8, 6—3 ; mixt t 
Ruzici, T. Marcu — Mihai, Almăjan 
6—4, 6—8, 6—3 ; Simionescu, Mureșan 
— Nunweiller, Kerekes 6—2, 4—6,
11—9 ; Gohn, Hărădău — Butoi, 
Roșianu 6—1, 6—2.

adversarele
. _ « nențru un _ singur_ set...

adversara campioanei, 
Aceasta a diapus de

PEKIN, 21 (Agerpres). — Selec
ționata masculină de volei a Româ
niei și-a început turneul în R. P. 
Chineză, susținînd două jocuri la 
Șanhai în compania reprezentati-

MOSCOVA, 
disputarea a 
internațional 
Cigorin", care se desfășoară la Soci, 
continuă să conducă marele maes
tru sovietic Boris Spasski cu 9 
puncte, urmat de compatriotul său 
Mihail Tal — 81/a puncte și o par
tidă întreruptă. In runda a 13-a, 
Tal l-a învins pe Filip, Balașov pe 
Hennings, iar Smejkal a cîștigat 
la Gorenski. Fostul campion mon
dial Boris Spasski a remizat cu Raș-

21 (Agerpres). — După
13 runde, în turneul 
de șah „Memorialul

kovskl, rezultat consemnat și 
partidele Suetin — Timman și An
dersson — Szabo.

în

LOS ANGELES, 21 (Agerpres). - 
Au continuat partidele turneului 
internațional de tenis de la Ins 
Angeles. Campionul român Iile 
Năstase l-a eliminat cu 6—3, fi—2 
pe australianul John Alexander- 
O mare surpriză a furnizat mexi
canul Raul Ramirez, învingător cu
6— 4, 4—6, 6—3 în fața lui Arthur 
Ashe (S.U.A.).

Alte rezultate înregistrate: Tom. 
Okker* (Olanda) — Roy Emerson 
(Australia) 6—4, 6—3 ; Ken Rosewalt 
(Australia) — Jeff Borowiak (S.U.A.)
7— 6, 6—2 ; Jim Connors (S.U.A.) — 
Paul Kronk (S.U.A.) 6—1, 6—2.

vei orașului. In ambele partide, 
victoria a revenit voleibaliștilor 
români cu 3—0 și, respectiv, 3—1. 
Echipa României urmează să evo
lueze la Pekin.

REVANȘAT"

întrebării • Declarațiile

se fac ia Kiembaum

Corespondentă speciala pentru „SPORTUL

IN AȘTEPTAREA MECIULUI DE LA LEIPZIG
• Apărarea — singurul compartiment sub semnul

FI

lui Buschner și Bransch • Ultimele pregătiri
După ce meciul amical 

R. D. Germană și Bulgaria 
contramandat, antrenorului 
Buschner nu-i rămînea altceva de 
făcut decît să urmărească evolu
ția internaționalilor săi în meciu
rile echipelor de club din Cupele 
europene. Și, într-adevăr, nu numai 
pentru Buschner, ci și pentru toți 
specialiștii din R. D. Germană, a- 
cestea au fost repetițiile generale 
ale jucătorilor înaintea partidei de 
miercuri cu echipa României, de la 
Leipzig.

Din punctul de vedere al echi
pei reprezentative, interesează, fi
rește, comportarea individuală a 
jucătorilor. Meciurile din Cupele 
europene au fost urmărite de ob
servatori, care s-au declarat satis- 
făcuți de comportarea internațio
nalilor, în special de Kreische,

dintre 
a fost 
Georg

Lowe, Fritsche, Seguin, Sparwasser 
și Bransch. Concluzionînd cele vă
zute personal și în urma citirii ra
poartelor, antrenorul Buschner a 
declarat : „Sînt mulțumit de for
ma jucătorilor noștri și mă bucură 
îndeosebi faptul că pregătirea lor 
fizică este corespunzătoare".

Buschner mai are însă probleme 
de rezolvat. Se pune întrebarea, 
dacă Vogel, care a suferit un trau
matism la coaste, va putea fi re
cuperat pînă miercuri, dacă Sam
mer (care a jucat cu Juventus doar 
cîteva minute) se va restabili 
în fine, se pare că__va trebui 
renunțe 
a jucat

Linia
avea
Lowe,

Bobby Riggs sare 
american ar trebui să 
treg tenisul feminin.

(Agerpres).

:;S

■

A.P.

dorit

NEW YORK, 21
La Houston, în prezența a peste 
30 000 de spectatori, s-a disputat 

dintre
Bob 

și ce- 
Billie

întîlnirea „mixtă** de tenis 
fostul campion al S.U.A., 
Riggs, în vîrstă de 55 ani, 
lebra jucătoare americană

peste fileu, dar nu de bucurie. Acum, originalul „vetero. 
fie trist, după ce Billie Jean King a luat revanșa pentru >

Telefoto : A.P. — Agerpres.

Jean King (29 ani), de nenumăr;:: 
ori învingătoare a turneelor de io 
Wimbledon, Forest Hills, Rolan . 
Garros, apreciată la ora aceasta ca 
cea mai bună tenismană din lum1 
Jucînd excelent, Billie Jean' King 
a obținut victoria cu 6—4, 6—3

S.
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CM

definitiv la Weise (care 
miercuri).
de atac — fără Vogel — 
următoarea

P. Ducke,

Și. 
să 
nu

ar
componență:

Sparwasser,
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Streich. în linia mediană, Kreische 
este un candidat cert, alături de 
Seguin sau Lauck, pentru că la 
Pommerenke s-a renunțat, el fiind 
inclus în lotul echipei de tineret 
(sub 23 de ani). Se pare că cu a- 
ceste două compartimente situația 
este clară. Singurele semne de în
trebare le mai ridică linia de fund. 
(Portarul, Croy este sigur). Cum 
rămîne cu cei 4 fundași ? — se 
întreabă desigur Buschner. In me
ciul cu Bulgaria, el ar fi
să-l încerce pe Hamann, dar pro
iectul a căzut odată cu contraman
darea partidei. Hamann a fost uti
lizat în jocurile de verificare, a 
dat chiar randament, dar nimeni 
nu vrea să riște selecționarea u- 
nui debutant într-o partidă deci
sivă ! Drept urmare, Bransch va o- 
cupa, se pare, postul de fundaș 
central, iar „măturător" va fi fo
losit probabil Sammer. Fundaș 
stînga va juca tînărul Fritsche, un 
jucător, cu degajări sigure și în
zestrat cu o mare viteză. Fiind din 
Leipzig, el va fi desigur încurajat 
de spectatori, care îi vor ridica mo
ralul.

Ce fac în prezent selecționabilii ? 
De joi seara, ei se pregătesc în 
comun la Kiembaum, lingă Berlin, 
împreună cu lotul de tineret.

Căpitanul echipei Bransch, — a 
declarat : „Ne vom strădui să ju
căm cit se poate de bine, pentru 
a satisface exigențele spectatorilor".

WERNER SCHREIER 
„Deutsches Sportecho” ■ 

Berlin

[JLTIMELE

Doi adversari In campionat, acum colegi tn lot. In stingă, fundașul 
Fritsche (Lokomotive Leipzig) tn luptă cu înaintașul Sparwasser(Lokomotive Leipzig) în luptă cu înaintașul Sparwasser 

(F. C. Magdeburg).

ALTE MECIURI ÎN
disputat alte întîl- 
pentru cupele euro-

S-au mai 
niri contlnd 
pene Ia fotbal. în Cupa cupelor, Ta 
Reykjavik, echipa vest-germană 
Borussia Mdnchengladbach a învins 
cu scorul de 7—0 (3—0) echipa is
landeză Ib-Vaestmannya. în Cupa 
U.E.F.A., echipa Panachaiki Patras

CUPELE EUROPENE
a dispus cu 2—1 (2—1) de G.A.K. 
Graz. O partidă s-a jucat în cadrul 
C.C.E. In meci retur, F. C. Basel 
a întrecut cu 6—2 pe Fram-Reykja- 
vik, calificîndu-se pentru turul ur
mător (primul joc fusese cîștigat 
de fotbaliștii elvețieni cu 5—0).

TELEX®TELEX•TELEX
Pugilistul argentinian de categorie grea 
Oscar Bonavena a fost acceptat ca unul 
din șalangeri la titlul mondial, deținut 
de americanul de culoare George Fo
reman. Intilnirea Bonavena—Foreman 
urmează să aibă loc la începutul anu
lui viitor.

Reprezentativa masculină de volei a Ja
poniei și-a încheiat turneul în Polonia, 
jucînd la Varșovia, cu selecționata țării- 
gazdă. La capătul unui meci echilibrat, 
voleibaliștii polonezi au terminat învin
gători cu scorul de 3—2 (17—15, 15—12, 
12—15, 10—15, 15—9).

Peste 9 000 de spectatori au urmărit la 
Stockholm meciul de hochei pe gheață 
dintre selecționatele Suediei și Finlan
dei. Gazdele au terminat învingătoare 
cu scorul de 6—1 (2—0, 2—0, 2—1), prin 
punctele marcate de Aalhberg (2). Sjoe- 
berg, Palmquist, Abrahmson și Nilsson, 
respectiv Linnomaa.

In turneul masculin de tenis de la Co
lumbia au fost Înregistrate următoarele 
rezultate mai importante : Seewagen
(S.U.A.) — Crealy (Australia) 6—3, 6-4-

Stockton (S.U.A.) — Dell (S.U.A.) 6—0 
6—4; Stewart (S.U.A.) — Froehllng
(S.U.A.) 6—2, 6—4; Pattison (Rhodesia)
— Solomon (S.U.A.) 6—3, 5—7, 6—2.a
In cadrul pregătirilor pentru apropiatele, 
campionate europene de baschet, pro
gramate la Barcelona între 27 septem
brie și 6 octombrie, selecționatele mas
culine ale Franței și Poloniei au susți
nut un joc de verificare, la Paris. In 

baschetbaliști- 
90—82 (41—43).

final, victoria a revenit 
lor francezi cu scorul de

Cursa automobilistică de 
fășurată p eautodromul 
din Imola, a fost eîștigată de pilotul 
englez Derek Bell („Gulf Mirage"), cu 
o medie orară de 186.092 km.
a
Turneul masculin de volei desfășurat la 
Bratislava s-a încheiat cu victoria se 
lecționatei orașului Ruse, urmată t.c 
echipele orașelor Bratislava, Cracovia și 
Belgrad, In ultima zi a competiției s-a-.i 
înregistrat următoarele rezultate • Ruse- 
Belgrad 3—0 (15—1. 15—7, 15—11): Brs 
tislava-Cracovia 3—2 (15—5, 16—14 12—15
12—15, 15—11).

500 km, des- 
„Dino Ferrari"

REZULTATE» ULTIMELE SȚIRI «U LT IM E L E
BUCUREȘTI—BUDAPESTA 6-3 
LA LUPTE LIBERE (JUNIORI)

Selecționat» de Juniori 1* lupte libere 
s Capitalei a Întrecut aaeari intr-o par
tida spectaculoasa formația similară a 
orașului Budapesta eu 6—3. victoriile 
Juniorilor bueureșteni le-au obținut P. 
Brindușan (eat 32 leg), Gh. Anghe! (37), 
N. Dorobanțu (32), C. Zaharla (68), M. 
Straton (82) și A. Bălăianu (90). Re
vanșa — duminică la ora 10.30 — în 
sala Progresul. (O. GUȚU — coresp.).

„CUPA FEDERAȚIEI" LA RUGBY
Formația bueureșteană, folosind mulțl 

Jucători tineri (Juniori) nu a putut ține 
piept impetuosului atac al echipei Ieșe
ne, Politehnica, care a cîștigat cu sco
rul de 18—3 (8—3). Au înscris Gheor
ghiu (încercare transformată), Filipcscu,

Borș. Passu (cite o încercare) pentru 
Politehnica, respectiv, Popescu (lovitură 
de pedeapsă), a condus foarte bine 
bucureșteanul C. (Săgeată. D. DANIEL — 
corespondent,

IN AL DOILEA MECI, ROMANIA 
— O SELECȚIONATA A

ALBANIEI 91—71, LA BASCHET

BRAȘOV, 21 (prin telefon, de la co
respondentul nostru C. GRUIA).

Și în a doua întîlnire amicală de bas
chet, masculin, dintre reprezentativa Ro
mâniei și o selecționată a Albaniei, vic
toria a revenit echipei țării noastre, cu 
scorul de 91—71 (32—42). Fiind ultimul 
test înaintea plecării la campionatul eu
ropean din Spania, antrenorii lotului ro
mân au folosit toți jucătorii. precum 
și variate teme tactice. Au înscris Ta-

rfiu 24, OczrlaK 13. Chivuicșeu 7. 
4, Mănăilă 4, Olaoonescu 2. Popa B. ' 
nat 18, Dan Niculescu a. pentru fiu 
nla. respectiv Pali 18, Zace 16. t’s.-s-.» 
ghell 13, Deneri 14 Mushi 8. a„ 
D. Crăciun și FI. Bălășescu.

CAMPIONATELE MC-WP 

DE HALTERE

Campionatele mondiale de haltere ar 
continuat la Havana cu desfășura1. . 
întrecerilor ta categoria mijlocie. Pi 
primul loc s-a clasat V. Rizenko 
(U.R.S.S.) cu 350 kg urmat de F. Ziehlk 
(R.D. Germană) 347.5 kg și S. Sochansk 
(Polonia) 332.5 kg Pe stiluri medalii), 
au fost cucerite de Jensen (Danemarca: 
160 kg, Rizenkov 157.5 kg șl Ziehlke 15 
kg — la smuls, și de Ziehlke 192.5 kg 
Rizenkov 192.5 kg șl Sochansky 187.5 kg 
— la aruncat.
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