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Marți 25 septembrie 1973

ASEARA LA LEIPZIG
ECHIPA ROMÂNIEI A SOSIT

în ziarul de miine:

CALENDARUL
COMPETIȚIILOR

SPORTIVE

Seria crosurilor populare deschise amatorilor bucureșteni continuă în aceste 
Zile. Iată un aspect de la o asemenea acțiune desfășurată în sectorul I

ACTM1ATII SPORTIVE DE MASA
CROSUL VOINICELUL

Duminică dimineața, Consiliul pen- 
tru educație fizică și sport, Organi- 
zația pionierilor și Comitetul U.T.C. 
din sectorul IV al Capitalei au orga
nizat pe trasee amenajate în parcul 
I.O.R. „Crosul Voinicelul". Acțiunea 
face parte din suita de 9 crosuri 
aflate în programul acțiunilor de 
masă deschise în. acest an amatori
lor de mișcare în aer liber din 
București. La start s-au aliniat apro
ximativ 1 500 de copii și elevi, care 
s-au întrecut în cadrul a două ca
tegorii de vîrstă, băieți și fete. Iată 
primii trei clasați: CAT.'13—15 ANI, 
fete : 1. Maricica Suriga 
16), 2. Magda Codescu (Șc. 
3. Jeana Petrică (Șc. gen. 
ieți : Viorel Popa (Șc. gen. 
Titi Trancă (Șc. gen. 199),

(Șc. gen. 195).
1. Maria Pin-

2. Margareta

fășoară la baza sportivă Voinicelul 
ediția a doua la tenis de cîmp a 
„Cupei de vară", deschisă amatori
lor între 11 și 16 ani. Organizatorii 
asigură toate materialele necesare 
bunei desfășurări a întrecerilor.

MARE INTERES PENTRU 
CONCURSURILE DE 

ORIENTARE TURISTICA Șl 
TENIS DE MASĂ

(Șc. gen. 
gen. 195), 
70) ; bă- 
199), 2.
3. Ale-

xandru Dumitrescu
CAT. 15—17 ani; fete : 
tilie (Grup. șc. 4), __ =____
Stănciu (Grup.' șc. 4) 3. Elen Sander 
(Lie. ind. comercial) : băieți: 1. Ionel 
Dumitrache (Grup școlar I.O.R.), 2. 
Nicolae Mohora (Grup școlar I.O.R.), 
3. Otinel Iancu (Lie. ind. construcții).

Anunțăm că, începînd de astăzi, 
dimineața și după amiaza, se des-

Printre asociațiile sportive cu 
rodnică activitate din 
Tîrgoviște se 
Voinței. Tinerii și tinerele de aici 
practică diferite discipline sportive 
și participă intens la întrecerile 
oficiale sau amicale organizate la 
nivelul localității. Pentru a cu
noaște mai multe amănunte asupra 
sportivilor cooperatori, ne-am a- 
dresat secretarului asociației, M. 
Mihai.

— Acțiunile organizate d<4 către 
asociația noastră sportivă s-au

o 
municipiul 

evidențiază cea a

(Continuare în pag. a 3-a)

REPUBLICANE
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In ajunul unei întîlniri decisive pentru calificarea în turneul final al C. M. 74 la fotbal

LEIPZIG, 24 (prin telefon).
Plecată din București la orele 15,10, 

echipa de fotbal a României plăcut 
impresionată de prețuirea și în
curajările care i-au fost adresate de 
iubitori ai fotbalului pe aeroportul 
Otopeni a aterizat 
tului din Berlin, 
două ore șl 37 de

Aici, la Berlin, 
a fost întîmpinată 
zentanții federației de fotbal 
R.D. Germană, de numeroși ziariști 
și fotoreporteri. A fost o primire a- 
mieală, prietenească, contrastând plă
cut cu... condițiile atmosferice, ploa
ia rece de toamnă, care a început 
să cadă de azi dimineață.

După o scurtă escală, de circa 30 
de minute, cei 17 componenți ai lotu
lui reprezentativ s-au despărțit de 
colegii lor din lotul de tineret — 
under 23 — (cu care au călătorit 
împreună pînă la Berlin) nu mai îna
inte, firește, de a le ura mult suc
ces la Halle și s-au îmbarcat în 
autocarul destinat să-i transporte la 
Leipzig. Dar să-i numim aici pe cei 
17, din rîndurile cărora antrenorii 
Valentin Stănescu și Robert Cosmoc 
vor alcătui „1T‘-Ie pentru partida de 
miercuri orele 17,30 (18,30 ora Româ
niei) : Răducanu, Iordache — por
tari; Sătmăreanu, Antonescu, Dinu, 
Sameș, Deleanu, Velea — fundaw ; 
Dumitru, R. Nunweiller, Beldeanu — 
mijlocași : Tarălungă, Dembrovschi,
Dobrin, Dumitrache, Iordănescu și 
Marcu — înaintași.

Acum, la această oră de seară, 
componenții lotului reprezentativ au 
încheiat de puține minute și cea de 
a doua parte a traseului (cei 196 
km de la Berlin la Leipzig) și aș
teaptă în liniște, în holul hotelului 
Astoria, operațiunea de repartizare 
în camere. După binemeritata odihnă 
din cursul nopții, pe selecționabili

pe pista aeropor- 
Schonefeld, după 
minute.
delegația noastră 
de către repre- 

din''

Ii așteaptă miine (n.r. azi) următorul 
program : dimineața, micul dejun ; la 
ora 11 un antrenament de aproxima
tiv 90 de minute ; masa de prînz : 
odihnă și seara vizionarea unui spectacol.

în sfîrșit, o știre mult așteptată 
de către cei de acasă : Dobrin și Du
mitrache, cei doi mari absenți de la 
ultimul test al tricolorilor, cel de la 
Snagov, se simt bine. Referitor însă 
la formula definitivă a „ll“-lui tri
color pentru miercuri, doctorul D. 
Tomescu amină decizia după antrena
mentul de miine (n.r. azi). în ce pri
vește însă formația probabilă antre
norul V. Stănescu ne-a comunicat-o 
încă din astă seară. Iat-o : RADUCA- 
NU — SĂTMĂREANU, ANTONES
CU, DINU. DELEANU — DUMITRU, 
NUNWEILLER — TARĂLUNGA, 
DOBRIN, DUMITRACHE, IORDĂ- 
NESCU.

G. NICOLAESCU decolare.Pe scara avionului, cu cîteva clipe înainte de

TRIMIȘII NOȘTRI TRANSMIT

INTERES ENORM ÎN R.D. GERMANĂ 
PENTRU JOCUL DE MIINE CU ROMÂNIA

PENTRU 3 ANI...

REPORTERII NOȘTRI URMĂRIND ÎNDEPLINIREA HOTĂRÎRII PLENAREI C.C. AL P.C.R. DIN 28 FEBRUARIE - 2 MARTIE

LA BRASOV
7

SE MUNCEȘTE INTENS,
DAR PENTRU A SE EVITA RISIPIREA STRĂDANIILOR

SE IMPUN SELECTAREA SI CONCENTRAREA OBIECTIVELOR
tru intensificarea și ridicarea pe o treaptă 
superioară a procesului instructiv-educativ, 
pentru verificarea evoluției performerilor, ast
fel îneît ' “ " ........................................
vară din 
lizeze un 
te decît

Reporterii noștri 
obicei — în mijlocul

sportive se bucură de

Muncind intens pentru îndeplinirea impor
tantelor obiective puse în fața mișcării spor
tive de Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. din 
28 februarie — 2 martie, activiștii, tehnicienii, 
sportivii din cluburi și asociații acordă o aten
ție deosebită consolidării bazei necesare pen
tru creșterea continuă a nivelului performan
țelor. Se manifestă o grijă sporită pentru asi
gurarea condițiilor materiale de pregătire, pen-

Timp de cîteva zile, la Brașov, 
o brigadă de îndrumare și control, 
condusă de tov. Miron Olteanu, se
cretar al C.N.E.F.S., a analizat căile 
și mijloacele prin care se asigură 
îndeplinirea obiectivelor pregătirii 
olimpice. Cu acest prilej am putut 
lua cunoștință de o serie de aspec
te definitorii în ceea ce privește 
strădania organelor locale, a tehni
cienilor și sportivilor de a ridica 
sportul brașovean pe o nouă treaptă 
valorică.

structurile
atenția și sprijinul C.N.E.F.S., exis
tă perspectiva obiectivă a unei par
ticipări mai substanțiale sub aspect

DE LA 11 PARTICIPANT LA 
J.O. LA PESTE 51 DE 

CANDIDAȚI OLIMPICI

Și la Brașov, ca în toate județele, 
există un plan de pregătire olim
pică. Pornindu-se de la realitatea 
că în municipiu sînt condiții bune 
pentru sporturile nominalizate, că

Dacă vrei să cunoști cu ade
vărat pe cineva — spune o vor
bă mai veche — e bine să-ți 
urmărești subiectul în timpul 
unei călătorii. Echipa națională, 
zburînd spre Berlin, a putut fi 
urmărită de ochiul oarecum pre
gătit al reporterului.

Iată-l pe Dumitrache detașat 
de trepidațiile zborului. E cu
fundat in lectură. Citește „La 
Medeleni". Apoi face o pauză. 
Reia „Sportul". Urmărește, pen
tru nu știu cita oară, rezultatele 
din „Cupa României". Uneori, 
zimbește, însoțind rîndurile cu 
degetul. Apoi, lasă „Sportul" și 
reia „Medelenii". Dacă vreți, 
această alternare a lecturii este 
singura lui formă de nervozi
tate.

In spatele lui, Dumitru și 
Radu Nunweiller. Stau cu ochii 
întredeschiși. Nu se mișcă. Pen
tru eb zborul nu e o plăcere.

Răducanu nu-și găsește locul 
în fotoliu. încearcă să-și întin
dă picioarele lungi sub scaunele 
din față. Nu reușește. Se joacă, 
mereu, cu sacoșa sa din piele 
neagră, pe care e gravat un 
fotbalist șutind din voie. Ii pi
păie gheata. Îmi face cu ochiul, 
retezînd gamba fotbalistului 
necunoscut.

Sătmăreanu își lipește cartea 
de geamul rotund. Citește fără 
oprire „Cu singe rece" de Tru
man Capote. Nimic nu-l poate 
stînjeni, nici măcar sporovăială 
celor din echipa de tineret care, 
peste cîteva minute, vor porni 
spre Halle.

Dobrin e, ca întotdeauna, cu 
ochii spre nori. Privește apusul 
soarelui, dincolo de zarea care 
se întunecă. Mă apropii de el. 
îl întreb de durerea sa de la 
picior. Răspunde calm : „Asta 
nu mai are nici o importanță 
acum. Mi-a și trecut. Probabil 
că apropierea 
leac mai bun decît 
țiile calmante".

Cel mai agitat e 
stă o clipă locului, 
mereu un partener 
Nerăbdător, ar vrea 
cabina de comandă, 
ță imediat, pentru _ 
compartimentul cel mic 
nului.

„De ce nu încerci să 
Cornele?" Zimbește: 
că este posibil ? Miercuri. 
Leipzig, jucăm, de fapt, un meci 
decisiv pentru următorii trei 
ani ai echipei noastre naționale, 
și. dacă vreți, ai căpitanului 
său. Cornel Dinu".

• SE SCONTEAZĂ RECORD DE SPECTATORI PE STADIONUL 
DIN LEIPZIG
• TELEVIZIUNEA DIN R. F. GERMANIA, GAZDA C.M. ’74 PREIA 
„ÎN DIRECT" TRANSMISIA MECIULUI
• ECHiPA R.D.G. IN CANTONAMENT SPECIAL LA KIENBAUM

LEIPZIG, 24 (prin telex).
Enorm .interes, aici, în jurul a- 

cestei partide dintre echipele R.D. 
Germane și României! Organizato
rii meciului de miercuri seară spe
ră ca stadionul Central din loca
litate să fie plin la ora 17,30 (ora 
locală), cînd arbitrul elvețian Ru
dolf Scheurer (asistat la linie de 
compatrioții săi Diirflinger și Mat- 
thieu) va fluiera începutul partidei. 
Cunoscutul arbitru internațional din 
R.D. Germană Rudy Gloeckner, o- 
riginar din Leipzig, care a arbitrat 
finala „El Mundialului" mexican și 
care, acum, este responsabilul local 
cu organizarea meciului R.D. Ger
mană — România, ne' spunea azi, 
în biroul său instalat la hotelul 
Astoria, că pînă la această oră 
circa 75 000 de bilete sînt deja vîn- 
dute și că se contează pe egalarea 
recordului de spectatori al stadio
nului (capacitatea totală 100 000), 
stabilit acum 10 ani, cu prilejul 
unui meci amical R.D. Germană — 
Anglia. Bineînțeles. printre cei 
prezenți miercuri seara pe stadion 
se vor afla și numeroși turiști ro
mâni, aproximativ 4 500, unii sosiți 
de pe acum la Leipzig, alții aștep
tați în cursul serii.

norilor, însoțesc brigăzile C.N.E.F.S., pentru 
putea analiza stadiul pregătirilor din ; ’

la Jocurile Olimpice de iarnă și de 
1976 reprezentativa României să rea- 
număr mai mare de medalii și punc- 
cel obținut la Sapporo și Miinchen. 

sînt prezenți — ca de 
sportivilor și al antre-

șov). Dintre aceștia, 12 
județul plecînd fie la facultățile 
din București și Oradea, fie la sa
tisfacerea serviciului militar.

norilor, însoțesc brigăzile C.N.E.F.S., pentru a 
putea analiza stadiul pregătirilor din județe, 
cluburi și asociații, nivelul atins de unele 
ramuri sportive. Găzduim în coloanele zia
rului nostru materiale ce vor putea contribui 
la un util schimb de experiență, ta forma
rea opiniei iubitorilor sportului, la înlătura
rea unor neajunsuri ' ’ -
tățirea procesului de

au părăsit

*

și implicit la îmbună- 
instruire.

SE DEPUN EFORTURI NECESARE
UNEI PARTICIPĂRI DE PRESTIGIU 

LA J.O. DIN 1976?
calitativ și cantitativ, pentru a se 
depăși cifrele nesemnificative de 3 
sportivi (Miinchen) și 8 (Sapporo). 
Ca atare pentru noul interval 
olimpic au fost nominalizați 63 
sportivi de perspectivă (56 de către 
federații, iar 7 de C.J.E.F.S. Bra-

CIT Șl CUM SE LUCREAZĂ

La lupte, unul din sporturile de 
tradiție și cu rezultate la Brașov, 
cei 9 sportivi nominalizați (8 de 
la Dinamo și unul de la Steagul 
roșu), participînd în această vară

CAMPIONUL LA URMĂRIRE INDIVIDUALA

forme de pregătire, înso- 
antrenorii de la cluburi 

— Ion Bătrinu și loan Mureșan — 
au depus un mare volum de mun
că, realizat la un nivel calitativ 
superior, cu intensități mari de lu
cru, cu o bună disciplină, cu re
ceptivitate și interes din partea 
sportivilor. Conlucrarea antrenorilor 
de la cluburi cu antrenorul federal 
Crîsnic a avut efecte imediate, va
loroase pentru sportivii aflați în 
supravegherea lor.

La box sînt patru sportivi nomi
nalizați, toți de la Dinamo, pre
gătiți de antrenorul Mihai Cerchez. 
Analizarea documentelor de plani
ficarea și urmărirea unor ședințe 
de pregătire a acestor sportivi a 
scos în evidență necesitatea măririi 
intensității de lucru, a unei îndru
mări permanente de către cabine
tul metodic județean, precum 
crearea unor condiții mai bune 
pregătire.

Scrima, are condiții excelente 
clubul Tractorul (sală, materiale,

Mihai B1RA

la diferite 
țiți și de

V

(Continuare în pag. a 3-a)

VA FI CUNOSCUT ABIA ASTAZI
Cea de a treia zi a campionatelor 

naționale de ciclism pe velodrom 
a avut în program disputarea 
probei de urmărire individuală. 
Pentru a da timp de odihnă preten- 
denților la titlu, înaintea semifina
lelor și finalelor cursei, federația 
de resort a dat curs cererii antre
norilor, reprogramînd proba pe 
parcursul a două reuniuni. în ase
menea situație, capion-ul național 
la urmărire individuală va fi cunos
cut abia astăzi, cînd vor avea loc 
semifinalele și finalele probei.

în serii cel mai bun timp a fost 
obținut de campionul probei, Costel 
Cîrje (5:10,1). Departe de recordul 
țării (5:04,3), dar sperăm într-o 
îmbunătățire în alergările de azi. 
Din primul tur au ieșit fără drept 
de apel P. Dolofan (Steaua), V. 
Murineanu (Dinamo), C. Camer 
(Steaua), C. Ciocan (Voința), V. 
Ilie (Dinamo), I. Cernea (Olimpia) 
și A. Telegdi (Voința Cluj).

De remarcat frumoasa performan
ță a tînărului Lucian Roșac (Dina
mo — antrenor Mircea Mihăilescu), 
care cu 5:15,7 a îmbunătățit recor
dul de juniori al probei (v.r. —
5:18,7 — C. Cîrje, 30 sept. 1972). 
Roșac nu a împlinit încă 18 ani și 
practică ciclismul abia de anul tre
cut. Este ceasornicar și lucrează în 
cadrul uzinei de mecanică fină din 
București. în aceșt $n, tot gj a gbți»

urmărire indi-
S. BAKCSY

Lucian Roșac (Dinamo) noul record man de juniori la 
viduală. Foto:

nut un titlu de campion municipal 
(de juniori) la contratimp individual 
— șosea ; a devenit campion de 
velodrom la 4 000 m individual și 
4 000 m echipe și a obținut un loc 
doi în cursa cu adițiune de puncte.

în sferturile de finală ale probei 
în care s-au calificat C. Cîrje 
(5:12,7), V. Teodor (5:13,4), M. Fer- 
fel» (5^7), țsgțg ^,9);

T. Drăgan (5:15,3). 
(5:17,1),. L. Roșac 
Voican (5:24,6), primii patru 
cucerit dreptul de a continua între
cerea astăzi (de la ora 16) cînd se 
vor întâlni după timpii obținuți (1 
cu 4 și 2 cu 3) : Cîrje — Teodor și 
Ferfelea — Ioniță.

M. Romașcanu 
(5:23,5) și N. 

au

Ghoorohfl SJEfĂNESCU

Colegii ziariști din R.D. Germa
nă, ne informează că la comisia 
de organizare s-au primit nume
roase cereri de acreditare de la 
ziariști sportivi din R.F. Germania, 
Franța, Italia, Elveția și că televi
ziunea vest-germană va prelua și 
ea, integral, transmisia acestui joc, 
dat fiind că de rezultatul lui de
pinde, practic, desemnarea uneia 
dintre finalistele viitorului turneu 
final al C.M. din 1974. Să mai no
tăm, în această privință, și pre
zența la meci a delegatului F.I.F.A., 
francezul Antoine Chiarisoli, 
pe aceea a austriacului Franz Seip- 
pelt, observator din partea 
siei de arbitri a federației 
naționale.

Toată săptămîna trecută, vremea 
a fost aici foarte frumoasă. De du
minică, însă, timpul este în schim
bare și, pentru cele două zile ur
mătoare, serviciile meteorologice a- 
nunță cer înnourat și ușoare a- 
verse de ploaie.

în acest timp, selecționabilii e- 
chipei gazdă continuă să se pre
gătească în tabăra specială de la 
Kienbaum, o mică localitate si
tuată la cca. 50 km est de 
Berlin. Ei vor părăsi acest canto
nament în cursul zilei de marți, 
pentru a veni la Leipzig. Indispus 
de faptul că meciul cu echipa Bul-

Radu URZICEANU

ca și

comi- 
inter-

(Continuare în pag. a 3-a)

CÎȘTIGĂTORUL PRIMEI MEDALII ROMÂNEȘTI
LA C.M. DE HALTERE-ION HORTOPAN-

Ieri la prînz, halterofilul Ion 
Hortopan, proaspătul medaliat cu 
bronz la campionatele mondiale (la 
categoria 52 kg stilul smuls) care 
s-au desfășurat la Havana, s-a în
tors în Capitală, împreună cu. prof. 
Lazăr Baroga, secretarul general 
al F.R.H. La sosirea pe aeroportul 
internațional Otopeni, sportivul ro
mân (în stînga imaginii) care a ob
ținut prima medalie la o compe
tiție de 
felicitat 
bila sa 
capitala

asemenea anvergură, a fost 
călduros pentru remarca- 
performanță realizată în 
cubaneză.

AZI LA DROBETA TR. SEVERIN, ARAD, IAȘI Șl CONSTANȚA

START ÎN „ZONELE"
DE BOX ALE SENIORILOR

Astă-seară, în patru orașe din țară, 
va răsuna gongul Inaugural în etapa 
de „zonă" a campionatelor naționa
le de box pentru seniori. Au fost 
înscriși în competiție cei mai buni 
pugiliști ai țării, maeștri emeriți și 
maeștri ai sportului, sportivi de ca
tegoria I, precum și campionii ju
dețelor.

Se contează pe prezența a peste 
400 de boxeri din toate județele 
țării. în fiecare oraș organizator au 
fost luate toate măsurile pentru ca 
disputele să se desfășoare în con
diții foarte bune. Iubitorii boxului 
din Drobeta Tr. Severin, Arad, Iași 
și Constanța au toate motivele să fie 
mulțumiți. în fața lor vor evolua 
unii dintre pugiliștii fruntași ai țării, 
laureați al multor întreceri interna-* 
ționale, medaliați ai Jocurilor Olim
pice și ai campionatelor europene.

La Drobeta Tr. Severin vor 
prezenți campionul european 
muștelor, Constantin Gruiescu,
veșnicul său rival, gălățeanul Anton 
Cojan. Vor mai putea fi urmăriți 
Vasile Ivan si Iulian I.uneu (amtcl

fi 
al 
Și

de la Metalul București), C. Stanef 
și A. Iacob, I. Hodoșan, I. Vomices- 
cu și V. Prodap, Gh. Chivăr, M. 
Constantinescu, A. Iancu și G. Schu- 
ber etc.

La Arad vor putea fi văzuți, prin
tre alții, Calistrat Cuțov, Șt. Băiatu, 
Șt. Boboc, Gh. Ciochină, P. Nedel- 
cea, I. Dascălu și I. Sănătescu.

La Iași va fi prezent un alt rflfe- 
nunchi de sportivi valoroși în frunte 
cu Simion Cuțov (campionul euro
pean al semiușorilor), Gabriel Po- 
metcu, Al. Turei, Aurel Mihai, An- 
toniu Vasile (care va evolua la se- 
mimijlocie), V. Croitoru, Al. Coroia- 
nu și Ion Alexe.

Pe malul Mării Negre, la Constan
ța, se vor înfrunta Tr. Cerchia, M. 
Lazăr, R. Ivanciu, A. Simion, A. Ilies
cu, Gh. Ilie, Gh. Vlad, P. Dobrescu, 
S. Mihalcea, V. Zilberman, C. Gutui, 
S. Tîrîlă, D. Mihalcea, I. Gyorffi, P. 
Pîrvu, V. Lebăduș ș.a.
. Acestora, în fiecare oraș, li se vor 
adăuga campionii de județe, care au 
fost repartizați la zone crin tragerea

meciului 
toate

e un 
injec-

Dinu.
Iși

de discuție, 
să intre in 
Dar renun-
a

Nu 
caută

intra în 
al avio-

dormi. 
„Credeți 

la

loan CHIRILĂ
Berlin, 24 septembrie

Campionii europeni Constantin Gruiescu (Steaua) și Simion Cuțov (Dinamo) 
vor încerca să intre și in posesia titlurilor de campioni naționali

Si®*'

la sorți a tuturor celor înscriși în 
campionat. în cele 4 orașe vor oficia 
și purtătorii ecusonului de arbitru 
interna^gg^l c. Chiria?, V. PoDescu.

P. Epureanu, Aii Rișat, M. Voicules. 
cu, P. Mihelfi, M. Stănescu.

Paul IOVAN
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Zlorduban (Dunărea Galați) și Texe (22 — Agronomia Cluj) in luptă pentru puc. In spatele lor, ceilalți jucă
tori urmăresc disputa, în timp ce tinărul portar gălățean Gh. Huțanu este pregătit pentru orice eventualitate

• Jocul modern —o caracteristică generală • Echipele sint pe cale de a căpăta
mai multă personalitate
Avanpremiera sezonului de hochei, 

oferită de această atît de agitată 
ediție a „Cupei României", ne-a dat, 
totodată, prilejul de a putea lua un 
prim contact cu echipele noastre 
fruntașe, cu preocupările lor și, mai 
ales, cu intențiile pe care ie au în 
viitoarele -dispute ale calendarului 
intern și, cu deosebire, în campiona
tul Diviziei A. Desigur că, în acest 
moment, impresiile celor ce au ur
mărit primele două etape ale Cupei 
(ieri a fost zi de pauză) nu sînt prea 
bine conturate, deoarece două evo
luții pentru fiecare echipă nu consti
tuie un termen prea cert de refe
rință.

Totuși, unele aprecieri se pot face. 
Și vom începe cu cele care îmbracă 
un caracter ceva mal general. Am 
mai spus, chiar în cronica primelor 

: jocuri, și vom repeta și azi, cu a- 
ceastă ocazie, că un prim și îmbucu
rător element este acela ai progresu
lui evident pe drumul modernizării 
jocului, progres sesizabil într-o mă
sură mai mare sau mai mică la toate 
formațiile participante. A crescut 
considerabil viteza de joc și, poate, 
mai important decât aceasta^ se ape
lează des și în limitele regulamen
tului la folosirea ccrflului, ceea ce a 
făcut să se ridice cota de spectacu
lozitate a întilnirilor. O a doua men
țiune pozitivă este legată de com
pletarea efectivelor la mai toate 
echipele, care se prezintă acum cu 
loturi ceva mai largi, capabile să 
facă față dificultăților inerente unei 
■întreceri de durată în hochei. Ar 
mai fi de adăugat, la aceste menți
uni cu caracter general, o remarca
bilă îmbunătățire a disciplinei în 
joc, element absolut esențial în ho
chei și in care, nu de mult, jucătorii 
noștri jse arătau încă deficitari.

• Tinerii hocheiști dau
Cu alte cuvinte, am avea deocam

dată de ce să ne arătăm mulțumiți, 
după acest prim „rendez-vous" cu 
hocheiul nostru, cu tot ce are el 
mai bun. Dar, pentru a avea o ima
gine cuprinzătoare a momentului 
prin care trece acest sport in. pre
zent, este necesar să .precizăm că cea 
mai mare parte a formațiilor frun
tașe sînt încă neomogenizate, motiv 
pentru care s^au înregistrat, chiar 
intr-un interval de timp destul de 
scurt (48 de ore), fluctuații în com
portare. Mutațiile serioase înregis
trate înaintea sezonului, mutații pe 
care le înregistrăm cu satisfacție, 
deoarece au comportat într-o mare 
proporție schimbări în bine, provo- 
cînd întinerirea echipelor, au schim
bat structura loturilor. Din acest 
motiv, cu excepția poate a lui Di
namo București, celelalte formații 
își vor căpăta personalitatea și se 
vor putea exprima competițional mai 
bine abia în primele etape ale nou
lui campionat al Diviziei A.

Pînă atpnci însă să ne exprimăm 
speranța că această creștere a rit
mului de joc și a ■ forței cu care se 
acționează nu au fost doar un sim
plu foc de paie și că viitoarele me
ciuri vor confirma impresiile bune 
culese la primele etape ale „Cupei 
României".

In încheiere o observație critică 
de natură organizatorică. Și încă una 
a cărei rezolvare se impune de ur
gență, anume aceea a medicului de 
la patinoarul „23 August". Aci a 
funcționat ani și ani la rînd dr. A. 
Nanulescu, aflat acum în concediu 
medical. Surprinzător, dar nimeni 
nu îl suplinește. Cele două asistente 
medicale fac și ele ce pot, însă ho
cheiul este un sport la ale cărui dis
pute prezența unui cadru medical

ți notă aparte jocurilor
cu pregătire superioară este ABSO
LUT NECESARA. Forurile în cauză 
credem că știu mai bine ca noi acest 
lucru și tocmai de aceea așteptăm 
ca această problemă să fie rezolvată 

a-cu operativitate, evitîndu-se, în 
ceastă direcție... improvizațiile !

ANTONESCUCălin

Programul de azi :
Miercurea Ciuc —
Miercurea Ciuc ; ora 
Galați — Tîrnava Odorhei ; 
Dinamo — I.P.G.G. : ora 
Steaua — Agronomia Cluj.

ora 9 : S.C.
Liceul nr. 1 

11,30 : Dunărea 
ora 16 : 

18,30 :

ran

UN REUȘIT MITING
Aeroclubul „Mixcea Zorileanu" 

din Brașov a organizat duminică pe 
aeroportul sportiv Sînpetru un mare 
miting aviatic cuprinzînd demons
trații de zbor cu motor, planorism, 
parașutism și zbor cu elicopterul. 
Peste 10 000 spectatori veniți din 
Brașov și împrejurimi au admirat 
și aplaudat îndelung evoluțiile de 
înaltă clasă ale piloților N. Cojița, 
Cezar Rusu, N. Ciotloș, Borneo Vlă- 
descu, voltele de o splendidă geo
metrie și cutezanță ale planoriștilor 
ing. Mircea Finescu, C. Andrei și 
Ervin Rosch precum și curajul și 
stăpînirea dovedită în 
dividuale și de grup

salturile in- 
ale lotului

CE?
Carnetul de 

porter la un 
sportiv poate 
in subiecte furnizate, 

să-l mai

note al unui rc- 
mare eveniment 

părea inepuizabil 
dacă ai 

răbdarea să-l mai răsfoiești 
o dată și după încheierea com
petiției. Iată satisfăcîndu-ne a- 
ceastă curiozitate, la mai multe 
zile după ce Eugen Barbu ne-a 
lăudat (mulțumim!) atît de ge
neros pentru reușita Turului 
României. Rezultatul practic al 
cotrobăielii printre hârtii sînt 
3 semne de întrebare ce aș
teaptă răspunsurile corespunză
toare.

• Dacă s-a mai îndoit cineva, 
e cazul să renunțe : 
buclă" cicliștă 
unii, omagiind 
ților francezi, 
mpterie) este 
mai molipsitor 
pentru mersul pe două roți. Cu 
alte cuvinte, nu există publici
tate mai directă, mai fermecă
toare, mai eficace pentru încă
lecatul bicicletei decit turul țării 
efectuat cu o caravană policro
mă . consacrată în întregime ci
clismului. Sintem siguri că pe 
urma Turului României, 
Dolhasca-n Mehedinți și din A- 
brud la Medgidia, copiii nu vor 
cere părinților doar rachete de 
tenis, ci vor suspina și după 
dihania cu spițe argintate, 
bine, 
ceastă 
efect, 
sit cu 
vitată 
tact cu Turul României, a fost 
fabrica de biciclete dip Zărneșți! 
Și-au legat numele de această 
competiție mărci de ceasuri și 
televizoare, unități de țeșătorie 
și fabrici de covoare — a căror 
legătură cu ciclismul e desigur 
întîmplătoare și mai mult sen
timentală. Dar producătorii de 
biciclete ? Ar fi interesant de 
aflat pe ce iși cheltuiesc fondu
rile de propagandă acești produ
cători, dacă ei își permit să 
ignore vehiculul cel mai efi
cient al intereselor lor.

• Conducerea unei echipe 
într-o competiție ca Turul Ro
mâniei, nu este deloc o treabă 
ușoară. în afara răspunderilor 
tehnice, mecanice, alimentare, 
sanitare, antrenorul aflat în ma
șina însoțitoare are grija su
premă a imprimării liniei tac
tice de care echipa va trebui 
să țină seama pentru protecția 
intereselor ei în clasamente. 
De multă vreme, antrenorul e- 
merit Nicolae Voicu și-a creat

„marca
(cum i-au zis 

fantezia confra- 
premergători în 

fără discuție cel 
dintre exemple

din

Ei 
a- 
de 

gă- 
in-

apreciind în felul ei 
reclamă gratuită și 

singura firmă care a 
cale să evite — deși 
să ia parte — orice con-

faima unui excelent '■director 
tehnic în cursele de șosea. De 
mai mulți ani, el conduce cu 
mină fermă destinele echipei 
naționale pe toate cărările eu
ropene. Tocmai de aceea ni 
s-a părut nefirească, nepotrivi
tă, dacă nu chiar ciudată situa
ția lui ,N. Voicu, în Turul Ro
mâniei, cind trebuia să decidă 
concomitent asupra soartei a 
două formații: prima echipă a 
țării și echipa de tineret, 
aceste condiții, oricîtă 
ar avea, sîntem siguri 
trenorul N. Voicu s-a 
el însuși în ițele celor 
vantajoase soluții din punct de 
vedere tactic, ce trebuiau găsite 
pentru... 10 cicliști deodată ! 
Fără a mai pune la socoteală 
faptul, inechitabil pe plan spor
tiv, că formațiile participante 
aveau de luptat împotriva coa
liției oculte (chiar dacă invo
luntară) a intențiilor concentra
te în hățurile lui Nicolae Voi
cu. Și se mai pune întrebarea 
dacă federația n-ar trebui să 
afle mijlocul de a-l despovăra 
pe antrenorul Voicu de 
Piele 
să-și

•
mai 
clisț 
atît i 
al concurenților.
ne-a izbit nu se referă la sen
zațiile estetice. Cu o firească nă
zuință tinerească spre faima lui 
Merckx, Gimondi sau Ocana, 
unii cicliști români poartă, în 
lipsa caschetelor oferite tradi
țional de organizatori, altele cu 
inscripțiile firmelor străine 
(Molteni, Bic etc.). Această fan
tezie devine 
mentul cind 
brii echipei 
mese inițial 
simbol al selecției lor — o cas
chetă cu bandă tricoloră. Poate 
că dacă am reîmprospăta sto
cul și am revedea modul cum 
se atribuie caschetele tricolore, 
dacă am ști să le însoțim de 
semnificația lor simbolică, dacă 
nu le-am distribui oricum și 
dacă le-am retrage cînd nu sînt 
onorate ca însemne ale repre
zentării naționale — poate că 
atunci unii cicliști români s-ar 
lupta să obțină cascheta trico
loră (prețioasă și rară, nu co
mercializată pe toate drumu
rile !) și n-ar mai prefera măr
furile publicitare ale firmelor 
străine.

Victor BANCIULESCU

ln 
abilitate 
că an- 

încurcat 
mai a-

multi- 
• sale sarcini și a-l îndemna 

transmită știința și altora. 
Unul din elementele cele 
pitorești ale unui tur ci- 
îl constituie echipamentul 

de variat și de viu colorat 
Dar ceea ce

supărătoare in mo- 
ea apare la mem- 
naționale care pri- 
— ca un meritat

Confruntarea dintre fruntașii genera
ției de 3 ani cu cel ai minjilor, în Pre
miul Tineretului, s-a soldat cu victoria 
ultimilor, care au ocupat la sosire pri
mele locuri, confirmed cele scrise de 
noi într-o cronică anterioară, și condusă 
cu mult calm de Brailowschl, Sofa și-a 
luat revanșa față de Jug, anunțîndu-se 
totodată o serioasă cvndidată la șefia 
generației. Deopotrivă de interesant a 
fost și Premiul Oradea în care Formula 
a găsit resurse să respingă atacul in ex
tremis dat de Senzația și Gabarit. Fără 
să atingă valoarea manifestată la mitin
gul internațional de la Moscova, eleva 
Ini Gh. Tănase se clasează totuși printre 
cei mai buni trăpași și actualei sta
giuni. Prima victorie din anul acesta 
au cucerit-» : Joviala, Orion, ca și mîn-
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SCORURI CATEGORICE
IN PRIMA ETAPA

RETURULUI CAMPIONATULUI
TENIS DE MASA PE ECHIPE

trei partide (două feminineCele 
și una masculină) disputate în Ca
pitală, 
etape 
divizionar, au dat loc 
mai puțin interesante, deoarece de
calajul valoric existent între com
batante a făcut ca balanța victorii
lor să încline net în favoarea for
mațiilor favorite și care au știut să 
folosească mai judicios perioda de 
pregătire a sezonului de toamnă. 
Dar, iată rezultatele și cîteva consi- 
derațiuni asupra acestor jocuri. Fe
minin ; SPARTAC BUCUREȘTI
— C.S. ARAD I : 1—8. Partida des
fășurată. sîmbătă s-a încheiat cu o 
victorie facilă a arădencelor care 
au întîmpinat o palidă rezistență 
din partea tinerelor jucătoare bucu- 
reștene. Victoriile elevelor antre
norului Emil Procopeț au fost rea
lizat de : Eleonora Vlaicov (3), 
Magdalena Lesai (3) și Maria Ko- 
rodi (2). SPARTAC BUCUREȘTI — 
C.S. ARAD II 3—6. După ce pierdu
seră în ajun cu un scor categoric în 
fața primei garnituri arădene, 
bucureștencele au fost din nou în
vinse de data asta la un scor mai 
strins de formația secundă a clu
bului arădean. Autoarele victori
ilor : Ildiko Gyongyosi (3), Livia 
Căruceriu ,(2) și Liana Mihuț. Mas
culin ; LOCOMOTIVA BUCUREȘTI
— C.S. ARAD 15—2. Meciul a fost 
la discreția feroviarilor bucureșteni 
care s-au impus la un scor ce ne 
scutește de prea multe comentarii. 
Elevii antrenorului
Gheorghiu au manifestat vervă de 
joc, în timp ce jucătorii antrenați 
de Tiberiu Covaci au evoluat șters, 
doar Trupei (singurul jucător ară

contînd în cadrul primei 
a returului campionatului 

la dispute

dean care a reușit să obțină, de 
altfel, două victorii), s-a ridicat 
la nivelul pretențiilor primului eșa
lon al tenisului nostru de masă. 
Succesul bucureștenilor a fost asi
gurat de Păuna (4), Danielis (4). 
Macovei (3), Buga (3) și cuplul 
Danielis-Macovei.

Aurel PĂPĂDII:

Tg. Mureș (prin telefon, de Ia 
corespondentul nostru județean). 
COMERȚUL — VOINȚA BUCU
REȘTI (masculin) 11—6. Gazdele au 
obținut o victorie 
mai ales in ce 
Punctele 
scrise de Sen ti vani (4), 
(3), Naftali (2), Valics 
Sentivani-Sîngiorgian, 
oaspeți : Podgoreanu (3), Bodea (2) 
și Stamatescu.

mureșenilor

surprinzătoare, 
privește scorul, 

au fost în- 
Sîngiorgian 

și cuplul 
iar pentru

i. pAuș

Buzău (prin telefon, de la co
respondentul nostru). ȘCOALA 
SPORTIVA — UNIVERSITATEA 
CRAIOVA (masculin) 16—1. Succes 
categoric înregistrat de elevii antre
norului Emil Băcioiu. Punctul de 
onoare ■ al oltenilor a fost realizat 
de Marin Firănescu. Cele 16 vic
torii ale buzoienilor au fost 
cate" de Ancei 
Romanescu (4), 
dublu.

„mar-
(4), Teodorescu (4), 
Popovci (3) și la

D. SOARE

Laurențiu telefon). C.S.M. —Cluj (prin
I.E.A.B.S. BUCUREȘTI 17—0. Din
tre cele 
clujenii
(tîn&rul
Hosu).

34 de seturi ale întâlnirii, 
au pierdut unul singur 
Adrian Cucu în fața lui

AVIATIC LA BRAȘOV
județean de parașutism condus de 
maestrul sportului Vasile Mihan- 
ciu. Demonstrația a atins culmi de 
virtute sportivă în zborurile de înal
tă acrobație executate de piloții de 
încercare Petre Cristescu, pe noul 
avion românesc IAR 823, Nicolae 
Calotă, precum și Constantin Goș- 
man cu elicopterul. Cu acest prilej 
festiv a fost brevetată o nouă serie 
de piloți aviatori și parașutiști pre
gătiți de instructorii aeroclubului 
și au fost premiați și cei mai buni 
trei sportivi ai anului 1973, ing. M. 
Finescu, E. Rosch și V. Mihanciu.

M. B.

Nușa DEMIAN

Clubul sportiv bucureștean O- 
li.mpia a organizat sîmbătă și du
minică tradiționala sa competiție 
de tir cu arma de vînătoare, edi
ția a IV-a a „Cupei Olimpia". La 
cele două probe, ske.et și trap, au 
participat peste 30 de concurenți, 
dintre care 12 începători. Salutăm 
inițiativa clubului, de a include 
în competiție probe pentru cei mai 
puțin inițiați în tirul cu arma de 
vînătoare, deoarece, aceștia au, 
în general, foarte puține con
cursuri.

Printre cîștigătorii trofeului se 
numără juniorii Traian Zaharescu

DUMITRU SPÎRLEA
S-a născut în București, la 10 noiem

brie 1950 ; înălțime — 1,88 m; greutate 
— 77 kg; de profesie mecanic cazane 
aburi ; căsătorit; legitimat la clubul 
Olimpia București; a Început să prac
tice sportul de performanță în anul 1962. 
la Clubul Steaua, ca înotător, avlndu-1 
ca prim antrenor pe Gheorghe Marinei. 
Cel mai bun rezultat obținut în aceasta 
disciplină a fost locul al treilea în cam
pionatele naționale dc juniori, tn anul 
1966 este remarcat de prof. Gheorghe 
Tomiuc. care îi propune să devină pen- 
tatlonist, intuind în el un flnăr cu multe 
calități pentru greaua disciplină a celor 
cinci sporturi. Previziunile antrenorului, 
cu care lucrează neîntrerupt de opt ani, 
după cum se vede, s-au confirmat în
tru totul.

Dovedind o mare receptivitate 
la sfaturile specialiștilor, respec- 
tînd riguros orele de antrena
ment, metodele de pregătire _ ce 
l-au fost recomandate, muncind 
cu o rară conștiinciozitate și cu 
dorința arzătoare de a urca trep
tele măiestriei, Dumitru Spîrlea a 
progresat uluitor de repede, ob- 
ținînd după numai nouă luni de 
pregătire (deși în patru probe a 
luat totul de la zero !) un punc
taj .remarcabil — 4 500 p. Aceasta 
se întîmpla în anul 1967, la Sofia, 
intr-o competiție internațională. 
Și nu a fost de loc ușor să_ în
vețe să tragă cu pistolul, să se 
acomodeze cu dificultățile călă
rie!, ale scrimei sau ale alergării. 
Era atît de firav cînd a abordat 
probele pentatlonului modern, in
cit nu puțini se îndoiau de reu
șita celor ce se încumetaseră să 
lucreze cu el și să-l lanseze în 
competiții, 
perioadă se vorbește 
zîmbetul pe

Cu fiecare , . .
formanțele lui Dumitru Spîrlea au 
crescut vizibil, el reușind să se 
afirme nu numai pe plan intern, 
ci și în competiții de mare an
vergură internațională. Este se
lecționat constant în echipa de 
juniori a României care se afir-

campionatele mondiale <

Dar, despre această
acum cu

buze...
an, măiestria și per-

mă la ----
locul șase la ediția din 1969, locul 
cinci la cea din 1970, iar un an 
mai tîrziu, la Upsala în Sue
dia, tinerii pentatloniști români 
realizează un frumos succes, ob- 
ținînd medalia de, bronz. La a- 
ceastă ediție, Dumitru Spîrlea ob
ține un merituos loc 6 la indivi
dual. In anul 1972, participă la 
Jocurile Olimpice de la Miinchen, 
dar un stupid accident la picior 
ii împiedică să evolueze la adevă
rata sa valoare și să obțină un 
rezultat bun. Anul 1973 a marcat 
un evident salt în performanțele 
lui Spîrlea, concretizat în cîteva 
rezultate valoroase : locul I k. 
campionatele internaționale 
României, într-o companie 
sebit de selectă : locul șase la un 
concurs internațional de 
Budapesta, evoluînd alături 
cei mai buni pentatloniști ai 
lumii ; cu echipa țării se cla
sează pe locul V la mondialele 
din Anglia, la începutul acestei 
luni. în ultimii trei ani a cîștigat 
titlul de campion al României 
Principala calitate a lui Dumitri 
Spîrlea — .omogenitatea pe toate 
cele cinci probe. Se poate spune 
că el nu are probă slabă în pen
tatlonul modem.

la 
ale 

deo-
la 
de

V

și Bogdan Teodorescu de la Stea
ua, precum Ion Dumitrescu și 
Dumitru Danciu, de la clubul or
ganizator, care au avut o compor
tare mulțumitoare.

REZULTATE TEHNICE — trap 
(talere aruncate în șanț) — înce
pători (25 t) : 1. Gh. Oprea (Școla
rul) 17 t, 2. I. Colțișor (Olimpia) 
16 t, 3. E. Tranoiu (Școlarul) 16 t; 
juniori (50 t) : 1. Tr. Zaharescu
(Steaua) 4.4 t, 2. M. Ispașiu (Șco
larul) 43 t, 3. V. Gheorghiță (Stea
ua) 43 t ; seniori (100 t) : 1. !. Du
mitrescu (Olimpia) 93 t, 2. A. Ma-, 
rinescu (Școlarul) 92 t, 3. E. Pan-

duru (Steaua) 85 t. Sheet .(talers 
aruncate din turn), juniori (50 t) : 
1. B. Teodorescu (Steaua) .34 t. 2. 
I. Ionică (A.S. Unirea Joița) 341, 
3. V. Docheriu (Steaua) 28 t ; 
seniori (100 t) : 1. D. Danciu (O- 
limpia) 92 t, 2. R. Mareș (Steaua) 
91 t, 3. FI. Iurcen.co (Steaua) 91 t.

&

I

Seria

o
2
2
3
4
4

52—41
67—56
57—54
64—69
60— 67
61— 71

1. I.E.F.S. BUC.
2. Rapid București
3. Textila Buhuși
4. Univ. București
5. Univ. iași,
6. Confecția Buc.

CLASAMENTE
FEMININ 
Seria

Moment spectaculos din jocul Steaua — Dinamo, desfășurat duminică în 
cadrul „Cupei de toamnă" și cîștigat de prima echipă. Fotoreporterul 
nostru Vasile BrfGEAC a surprins un atac la poarta dinamoviștilor, unde 
Teodor Coasă, principalul realizator al echipei Steaua, în acest meci, 

va înscrie un nou gol.

5
5
5
5
5
5

va decide cine merge în finala... O im
presie frumoasă ne-a lăsat Dinamo Bra
șov — formație robustă, în permanent 
progres — care se anunță de pe acum 
un dificil partener de întrecere pentru 
toate celelalte divizionare A, același lu
cru (cunoscut deja), fiind valabil și 
pentru Minaur Baia Mare.

.Și, în încheierea comentariului nostru 
pe marginea primelor cinci etape din 
„Gupa de toamnă", se cuvine să remar
căm contribuția competiției la promova
rea unui mare număr de jucători tineri, 
de perspectivă, în rîndul tuturor echipe
lor din primul eșalon. (al. h.)

LA ÎNCHEIEREA TURULUI

Cu partidele desfășurate sîmbătă 
duminică, „Cupa de toamnă" la hand
bal a ajuns la finele turului. în fruntea 
celor patru serii aflîndu-s.e formațiile 
I.E.F.S. și Constructorul Timișoara — 
la feminin, Diuamo Brașov și Minaur 
Baia Mare — la masculin. După cum se 
poate vedea. însă, doar două echipe au 
reușit să rămînâ neînvinse șl numai una 
singură a acumulat maximum de puncte 
posibile. Subliniem acest lucru pentru 
că deși au existat multe păreri care 
spuneau că întrecerile „Cupei" au un 
caracter mai mult amical, absolut toate 
formațiile luptă eu dîrzenie și interes, 
în dorința firească de a se clasa cît. 
mai bine.

E drept, din echipe lipsesc „vîrfurile", 
grupate în loturile reprezentative care 
se pregătesc pentru apropiatele C.M.. 
dar chiar și în aceste condiții meciurile 
s-au ridicat deseori la un bun nivel teh
nic și spectacular, ^atrâgînd în tribune 
un public la fel de numeros ca și la 
partidele de campionat.

în fruntea seriilor se află echipele 
care dau cei mai puțini jucători loturi
lor reprezentative, așa incit prezența lor 
pe prima treaptă a clasamentelor nu 
trebuie să fie surprinzătoare. în același 
timp, însă, nu trebuie să ne surprindă 
nici pozițiile ocupate de cîteva formații 
fruntașe, cum șînt, Steaua și Dinamo 
București (masculin), Universitatea 
București (feminin). Este știut, bună
oară. că Steaua este lipsită de aportul 
a 8 jucători, dintre care 7 reprezintă, 
de fapt, echipa de bază. în situații ase
mănătoare atlîndu-se Dinamo București, 
Universitatea București.

Dintre cei patru lideri, I.E.F.S.-uI are 
situația cea mai bună, acumulînd 10 
puncte din tot atîtea posibile, dar tre
buie să amintim că formația bucureș- 
teană a cîștigat la limită patru din cele 
cinci jocuri, lucru explicat in mare mă
sură nu prin absența celor două titulare 
(Oprea și Frincu). ci prin scăderea vizi
bilă a potențialului ofensiv.

Constructorul Timișoara, echipă mo
destă dar serioasă, cu jucătoare fără 
pretenții și veleități dar pline de rivnă, 
se află pe primul loc din seria secundă 
șl speră, în continuare, deși Universi
tatea Timișoara atacă puternic. Returul .

REZULTATE
jii Floricel și Gruzin. Un dublu succes 
au realizat caii antrenați de Avram, 
Gh. Tănase și A. Brailowschl. In con
cluzie, o reuniune fără să știrnească re
proșuri șl o remarcă : niciodată la Plo
iești n-a fost o luptă mai strinsă în 
clasamentul antrenorilor și driverilor, 
ca anul acesta.

REZULTATE TEHNICE : cursa I Flo
ricel (A. Brailowschl), 38,3, Satin, sim
plu 5, ordinea 33 ; cursa a H-a Gruzin 
(Tr. Dinu), 33, Antet, simplu 3, event 
19, ordinea 9 ; cursa a IlI-a Nuvela (TT. 
Marcu), 30, Filomela, simplu 3, event 8, 
ordinea 26 ; cursa a IV-a, Veranda (C. 
Anton), 23.5, Tirada, simplu 9, event 78, 
ordinea ~~ - ■ •• - —•• ■

' Nacu),
644 ; curs» a V-a Orion (Al.

30,1, Papanaș, simplu 7, event

o 
o o 
o o o

ll-a
1. Constr. Timișoara 5 4 0 1 47—34
2. Univ. Timișoara 5 .4 0 1 54—47 8
3. Mureșul Tg. Mureș 5 2 0 3 52—49 4
4. CSM Sibiu 5 2 0 3 43—46 4
5. Voința Odorhei 5 2 0 3 37—43 4
6. Rulmentul Brașov 5 1 0 4 48—62 2

MASCULIN
Seria I

1. Dinamo Brasov 5 4 1 0 78—59 9
2. CSU Galați 5 3 1 1 85—75 7
3. Univ. Buc. 5 2 0 3 73—69 4
4. Diuamo Buc. 5 2 0 3 77—85 4
5. Steaua 4 1 0 3 66—75 2
6. S.C. Bacău 4 1 0 3 59—73 2

Seria a ll-i□
1. Minaur Baia Mare 5 4 0 1 96—70 8
2. Universitatea Cluj 5 3 0 2 68—63 6
3. ASA Tg. Mureș 5 3 0 2 86—85 6
4. Poli. Timișoara 5 3 0 2 73—73 6
5. Independența Sibiu 5 2 0 3 78—89 4
6. CSM Reșița 5 1 0 4 59—80 2

LA BASCHET
două etape ale divi-

Reîncepe campionatul republican

de tenis
De ieri după amiază, pe două baze 

sportive din Capitală, au fost reluate 
întrecerile de tenis pe echipe, con
tînd pentru primul tur al campiona
tului divizionar (seniori), seria I. Di
namo București primește replica for
mației C.S.U. Construcții, iar Steaua 
se întiinește cu Progresul. Sînț ul
timele confruntări ale primei părți 
a întrecerii, pe data de 1 octombrie 
urmînd a se da startul returului. 
Toate partidele se vor disputa in 
Capitală, cu excepția aceleia dintre 
Politehnica Cluj — Dinamo Brașov.

Iată programul complet al returu
lui : 1—3 octombrie, Progresul — Di
namo Brașov ; Dinamo București — 
Politehnica Cluj; Steaua — C.S.U.

Construcții: 4—6 octombrie, Progresul
— Politehnica Cluj; Dinamo București
— Dinamo Brașov; 7—8 octombrie, 
Steaua — Politehnica Cluj; C.S.U. 
Construcții București — Dinamo 
Brașov ; 9—11 octombrie, Steilua — 
Dinamo Brașov ; C.S.U. Construcții — 
Politehnica Cluj ; Dinamo București
— Progresul ; 13—14 octombrie, C.S.U. 
Construcții București — Dinamo 
București ; Progresul — Steaua; 
Politehnica Cluj — Dinamo Brașov ; 
15—17 octombrie, Dinamo București
— Steaua : C.S.U. Construcții Bucu
rești — Progresul.

SCONTATE

TOMA OVICI 
VA EVOLUA 

ÎN ARGENTINA
187. ■ ordinea 98. triplu cîștigător 367 ; 
cursa a Vl-a Sofa (A. Brailowșchi), 29, 
Jug, simplu 7, event 37, ordinea 97, tri
plu cîștigător 3328 ; cursa a VH-a For
mula (Gh. Tănase), 25,4, Senzația, Ga
barit, simplu 6. event 66, ordinea 15, 
ordinea triplă 310 ; cursa a vin-a Jo
viala (G. Avram), 27,9, Cumulus, simplu 
8, event 64. ordinea 64, triplu cîștigător 
626 : cursa a IX-a Trufia (Gh. Tănase), 
32,5, Cadîna, simplu 3, event 18, ordinea 
15. Pariul austriac s-a ridicat la suma 
de lei 46 818 și a fost cîștigat de trei 
combinații cu 6 cai a lei 7 803 fiecare. 
Report 23 409. Retrageri : sidonla, Hultan.

Niddy DUMITRESCU

Noul campion de tenis al țării, 
Toma Ovici, va lua parte La o se
rie de turnee internaționale organi
zate de federația de specialitate din 
Argentina. Ele vor începe în ulti
ma decadă a lunii octombrie, punc- 
.tul central al itinerarului constitu- 
indu-1 campionatele internaționale 
de tenis ale Americii de Sud, pro
gramate la Buenos Aires între 19 
și 25 noiembrie. Aceste campionate 
sud-americane contează drept tur
neu de categoria B, în cadrul Ma
relui Premiu — F.I.L.T.

în primele 
ziei B la baschet au fost înregis
trate următoarele rezultate : MAS
CULIN : Politehnica Iași — C.S.M. 
Iași 80—52 (42—22), Știința Ploiești 
— Electrica Fieni 99—82 (45—27), 
Universitatea Craiova — Construc
torul Arad 71—63 (39—33), Știința 
Mediaș — Olimpia Sibiu 80—75 
(47—24), Mureșul Tg. Mureș — 
Medicina Tg. Mureș 62—87 (31— 
48), Universitatea București — 
I.E.F.S. II 65—113 (34—57), Mine- 
Energie București — P.T.T. 56—61 
(34—28), Crișul Oradea — Voința 
Zalău 92—74 (46—31), C.S.U. Bra
șov — U. M. Timișoara 109—45 
(59—19), Voința Zalău — Uni
rea Dej 111—52 (50—23), U.M. Ti
mișoara — Știința Mediaș 64—60 
(32—33), Constructorul Arad — U- 
niversitatea Brașov 77—94 (36—42), 
Medicina Tg. Mureș — Crișul O- 
radea 86—66 (35—31), Sănătatea 
Satu Mare — Mureșul Tg. Mureș 
71—58 (30—27), Olimpia Sibiu — 
Universitatea Craiova 77—73 (32— 
44), Universitatea București — 
A.S.A. 73—68 ((37—37), Constructo
rul Arad — Universitatea Brașov 
77—94 (37—42), Mine-Energie —
Progresul 71—73 (30—31, 66—66),
I.E.F.S. II —P.T.T. 84—68 (32—32);

TURNEUL DE
în cadrul unui reușit turneu fe

minin organizat în sala A.S. Arma
ta Oradea, de clubul Crișul, au fost 
înregistrate următoarele rezultate : 
Crișul : 71—43 cu Sănătatea Sat.u 
Mare, 60—42 cu Universitatea Ti
mișoara, 77—65 cu Constructorul

IIFEMININ : P.T.T. — I.E.F.S.
22—56 (9—31), Arhitectura — Uni
versitatea București 73—38 (26—22), 
Tomistex Constanța — Sănătatea 
Ploiești 73—26 (41—10), C.S.U. Ga
lați — Construcțorul I.C.M.S. Ga
lați 81—44 (45—24), Constructorul 
Arad — Medicina Timișoara 80—46 
(38—24), Sănătatea Ploiești — Mol
dova Iași 41—32 (21—16), Univer
sitatea Craiova 
39—31 (15—17), 
Confecția Focșani
Metalul Salonta — Știința Mediaș 
88—54 (38—28), Inst. Pedagogic 
Tg. Mureș — Știința Sf. Gheorghe 
64—29 (31—12), Știința Mediaș — 
Inst. Pedagogic Tg. Mureș 41—48 
(24—26), Rapid Deva — Voința 
Brașov 41—63 (18—26), Știința Sf. 
Gheorghe — Voința Oradea 79—57 
(40—26), Medicina București — 
Progresul București 37—47 (19—23).

Rezultatele au fost transmise 
de corespondenții: N. Tokacek, 
Gh. Briotă, I. Jura, R. Zamfir, 
C. Albu, Gh. Cotrău, D. Dumitru, 
Gh. Herman, V. Șțefănescu, G. Ta- 
maș, C. Harea, I. lacob, C. Pufu, 
I. Ionescu, P. Arcan, Șt. Vida, S. 
Albu, C. Crețu, E. Bogdan, P. Lo- 
rinez, Z. Rîșnoveanu, T. Ștefăneș- 
cu, A. Vasilescu, D. Diaconescu.

— Rapid Deva 
Moldova Iași — 

50—40 (31—21),

LA ORADEA
Arad ;
55—54
Sănătatea;

Universitatea Timișoara: 
cu Constructorul, 76—50 cu 

...... ; Constructorul: 64—52 
cu Sănătatea. Clasament final : 1. 
Crișul. Oradea, 2. Universitatea Ti
mișoara, 3. Constructorul Arad, 4. 
Sănătatea Satu Mare,

HANDBAL. Desfășurat în noctur
nă, jocul Constructorul Timișoara — 
Voința Odorhei, din cadrul „Cupei de 
toamnă", a .oferit spectatorilor aflați in 
tribune un spectacol agreabil. Prima re
priză, foarte echilibrată, a fost presă
rată cu faze frumoase la ambele, porii. .. 
tabela de marcaj indicjnd la pauză un 
rezultat egal : 5—5. La reluare, gazdele
— beneficiind de forma excelentă a ju
cătoarei Stef-Oțoiu — se instalează 
la conducere și cîștlgă meciul detașat : 
12—7. Principalele realizatoare : Ștef (9)
— Constructorul, respectiv Teglaș (4).
Au condus bine V. Szabo și Fr. Sirbu 
(Reșița). C. Crețu — coresp. O ECHI
PA MASCULINA DE JUNIORI a Școlii 
sportive Ploiești a întreprins recent un 
turneu în Polonia, unde a susținut două 
întîlniri. In ambele jocuri handbaliștii 
ploleștenl au obținut victoria. El 
întrecut cu ~~ ~~ ~ "
blianska și 
blin.

VOLEI _______ __ ____
latul sporturilor din Galați a găzduit 
un atractiv turneu de volei masculin, 
la care au participat echipele Universi
tatea Craiova, Delta Tulcea, CSU Sucea
va și CSU Galați. Troieul pus în joc a 
fost cucerit de echipa CSU Galați. 
• ÎN SALA SPORTURILOR DIN IAȘI 
s-a desfășurat un turneu feminin la 
care au participat formațiile Penicilina, 
Universitatea Iași și Știința Bacău. Cîș- 
tigînd ambele întîlniri cu 3—0, voleiba
listele de la Penicilina au ocupat primul 
loc în clasamentul final.

JUDO Beneficiind de o nouă
sală de sport, Asociația sportivă- Flacara 
roșie din Capitală organizează con
cursuri de selecție pentru secția de judo. 
Pot participa tineri între 10 și 18 ani. 
Selecția are loc zilnic, între Qrele 8—18, 
în saia din strada

MODEL1SM.
Iambol (Bulgaria) 
cerile din cadrul ____ _ ,_____ _
liste" la rachetomodele. în fața .rampe
lor de lansare s-au aliniat echipele re
prezentative ale Cehoslovaciei, Iugosla
viei, României și Bulgariei. Evoiuina 
meritoriu, rachețomodeliștii români — 
membrii asociației sportive „Astronauti- 
ca" din Tlrgoviște — au obținut, în u- 
nele probe, rezultate de valoare. Astfel, 
Ștefan Stanciu, elev al liceului I. H. Ra
dulescu din Tirgoviște, a ocupat locul 
secund la masa rachetoplane 0,1—2,5 
Ns, realizând timpul de 240 secunde — 
nou record mondial (v.r. 211 sec.) per
formanță care a fost insa depășită in 
cadrul aceluiași concurs. O frumoasa 
comportare a avut și Lucian Pietriș 
care, ia clasa machete (altitudine) a 
readzat 963 puncte — record național sta- 
bă t. Clasamentul generai pe echipe : 1. 
Bulgaria, 2. Cehoslovacia, 3. Bulgaria II, 
4. România, 5. Bulgaria juniori, 6. Iugo
slavia.

20—18 (13—6) pe M.K.S. 
cu 18—13 (9—6) pe ASZ

Tirnp de trei zile,

au 
Lu- 
Lu-

Pa-

Bella Brainer nr. 80.

Recent, in orașul 
au luat sfirșit înire- 
„Cupei țărilor socia-

„CUPA ZIARELOR" LA TENIS
întîlnirlle pentru primul tur al 

„Cupei ziarelor" la tenis vor Începe 
în ziua de 25 septembrie, ora 14, la 
Ștrandul Tineretului. Cu această 
ocazie va avea loc și ședința tehnică. 
Ziariștii care s-au înscris la această 
competiție pot consulta tabloul, care 
va ii afișat la locul disputării între
cerii.

RUGBY In divizia secundă s-au 
desfășurat partidele etapei a doua (se
riile i, a Il-a și a IV-a), precum și pri
mele întâlniri din grupa a lil-a. Con
semnăm cu acest prilej și două aspecte 
nedorite ; neprezentarea echipei — după 
cum ne informează corespondentul nos
tru D. Bolohan — U.R.A. Tecuci la 
Gura Humorului, chiar la cel dinții 
meci, precum șl nedisputarea partidei 
Aeronautica București — Tinărul petro
list Ploiești, deoarece 9 jucători oaspeți 
nu au avut viza medicală. Iată rezulta
tele înregistrate : seria I : Politehnica 
București — Arhitectura București 0—02, 
A.S.E. București — oțelul București 
21—0, Petrochimistul Pitești — Olimpia 
București 7—12, S.N. Oltenița — Con
structorul București 6—12; seria a II-a : 
I.T. Constanta — C.F.R. Constanța 6-4, 
portul Constanța — Cimentul Medgidia 
0—18, Dacia Constanța — Farul II Con
stanța 18—17, Șc. sp. 2 Constanța — Con
structorul Constanta 0—42, Voința Con
stanța — Albatros Eforie Sud 3(1—3; seria 
a IH-a : Constructorul Buzău — Agro
nomia lași 22—6, Ancora Galați — C.S.M. 
Suceava 8—3; seria a IV-a : Șc. sp. Ti
mișoara — Minerul Lupeni 3—12, Pre
cizia Săcele — șoimii Sibiu 40—3.

LUPTE în cadrul pregătirilor pen
tru participarea la campionatul republi
can de greco-romane, pe echipe, for
mațiile Crișul Oradea și A.S.A. Cluj au 
susținut, la Oradea, două întâlniri ami
cale. Prima dispută a fost cîștigată de 
luptătorii localnici cu scorul de 7—3, iar 
în cea de-a doua victoria a revenit tot 
orădenilor, cu scorul de 6—4. S-au re
marcat frații Gyongyiisi și Mircea Duca 
de la Crișul și. respectiv, Ioan Bădlcă 
și loan Ciobanii, de la oaspeți,
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ASTĂZI, LA HALLE, DE LA ORA 19 (ora Bucureștlului) SATMĂREANU

gariei, programat la 12 septembrie, 
n-a mai avut loc, ceea ce l-a pri
vat de posibilitatea unei reale par
tide de verificare, antrenorul Georg 
Buschner este în schimb satisfăcut 
de evoluția jucătorilor lui în me
ciurile pe care aceștia le-au susți
nut cu echipele lor de club în 
competițiile europene. De notat că 
opt titulari ai echipei naționale 
preconizate (și pe care o vom a- 
nunța mai jos) au jucat miercu- 

r Ieri după-amiază, odată cu lotul 
'A, a plecat cu avionul în R.D. Ger
mană și lotul de tineret pînă la 23 
de ani. De la Berlin, lotul tineretu
lui s-a deplasat la Halle, acolo unde

MARIN FLORIAN
■

în această seară, de la ora 18 (19 
ora Bucureștiului) va susține ulti
mul său joc în cadrul grupei preli
minare a campionatului european, 
de tineret. Pentru meciul acesta cu 
selecționata similară a țării gazdă, 
care va fi condus de o brigadă de 
arbitri din Cehoslovacia, .antrenorul 
Cornel Drăgușin a efectuat intense 
pregătiri îți cursul săptămîriii tre
cute., Antrenorul lui „under 23” a 
imprimat pregătirilor și meciurilor 
de verifjcare (3—0, miercuri, cu 
„undei- 21“ și 3—3, sîmbătă, cu Ra
pid) un pronunțat caracter ofensiv 
Nu a fost ignorată nici necesitatea 
unei defensive atente și decise în 
fața unei echipe de gabarit impre
sionant și cu o excelentă pregătire 
fizică, din rîndul căreia, la 26 mai, 
la Pitești, în acel meci cîștigat de 
selecționata R.D.G. cu 2—1, s-au re
marcat Happe, Tyll, Sachse și Schu- 
lenberg.

Cornel Drăgușin și elevii săi au 
plecat ieri după-amiază spre Halle 
convinși că unica soluție pentru ca
lificarea în faza superioară a Cam- 
H

LA BRAȘOV SE MUNCEȘTE INTENS
(Urmare din pag. 1)

antrenor) unde se pregătesc cei trei 
sportivi nominalizați, dar numărul 
de ore de antrenament — cca. 509 
anual — este încă prea mic. Cum 
condiții există, entuziasm și dra
goste de muncă, de asemenea, sîn- 
tem siguri cp soluția se va găsi.

Judo, cu cei 5 sportivi nominali
zați, toți de la Dinamo, lucrează 
(după un plan ce însumează, deo
camdată, cca. 800 ore anual) în 
condiții foarte bune de pregătire 
(sală, echipament, materiale) și se 
prezintă înt.r-o certă evoluție.

Biatlonul este reprezentat prin 
17 sportivi nominalizați, din care 9 
selecționați în lotul reprezentativ, 
iar 8 se află la cluburile brașovene. 
Dacă la sportivii din lot cantitatea 
și calitatea muncii sînt bune, la 
cei de la cluburi situația este pre
cară, numărul antrenamentelor și 
al orelor afectate fiind insuficient. 
In plus, trebuie spus că Ia cluburi 
pregătirea de tir peste vară a fost 
aproape total neglijată, situație 
gravă, având în vedere și obiective
le de performanță intermediară, 
începînd chiar din această iarnă. _

Schiul alpin are 5 sportivi nomi
nalizați... la 10 antrenori brașoveni. 
Este foarte puțin numeric și destul 
de nesemnificativ sub aspectul va
lorii internaționale a acestora. Con
cluziile și măsurile se impun de la 
sine.

BRAȘOVUL N-ARE ATLEJ1 
SAU N-ARE AMBTTH ?
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Judo
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(Urmare din pag l)

! ACTI^WD SPORTIVE DE MASA.

Deși în municipiu există șase 
secții de atletism cu 16 antrenori 
și cîteva sute de atleți, totuși, în 
planurile C.J.E.F.S. și ale F.R.A. 
nu figurează nici un sportiv brașo
vean nominalizat, creîndu-se falsa 

bucurat de o largă audiență în rîn
dul lucrătorilor. Astfel, la unele 
concursuri de tenis de masă au 
participat aproape 200 de coope
ratori, ucenici și membri ai fami
liilor lor, sau la cele de orientare 
turistică (ce s-au desfășurat la Pri- 
seaca), aproximativ 150. Foarte 
agreate sînt activitățile turistice, 
cu care prilej, amatorii de drume
ție vizitează obiective turistice, is- 

rea trecută în aceste cupe și că ei 
au dat satisfacție. Atît presa lo
cală, cit și ziarele apărute la Ber
lin apreciază ca foarte bune rezul
tatele obținute de echipele din 
R.D. Germană, în prima manșă a 
turului I al cupelor europene (mai 
ales victoria lui Dinamp Dresda, 
cu 2—0, asupra lui Juventus To
rino și aceea a lui /Lokomotiv Leip
zig asupra lui A-C. Torino, în de
plasare, cu 2—1), ele fiind de na
tură a ridica moralul gazdelor.

De joi, cînd jucătorii reprezenta-

tineret este 
foarte difi- 
de realizat.

pionatului european de 
victoria. Ceea ce va fi 
cil, dar nu și imposibil 
Pentru ca. această ultimă partidă să 
fie cîștigată este absolut necesar ca 
tinerii din echipa . noastră, care au 
dovedit deosebit talent în jocurile 
de campionat, să lupte cu toată con
vingerea în izbîndă, să susțină în 
fiecare fază forța echipei, în. fa
zele de apărare și de atac, cu mult 
calm și luciditate.

Pentru jocul de astăzi lotul nos
tru de tineret va folosi următoarea 
formație : Cavai — Anghelini, Sma- 
randache, FI. Marin, Tănăsescu 
(Ilajnal) — M. Stelian, Crîngașu, 
Ghergheli (Ion Ion) — Atodiresei, 
Dudu Georgescu, Năstase.

Clasamentul grupei 
tidei de astăzi;
1. ROMÂNIA
2. Albania
3. R D.G.

înaintea par-

3
3
2

111 4—4 3p.
111 3—3 3p.
10 1 2—2 2p.

ROMANIA

SANDU MIRCEA

9
impresie că se muncește fără obiec
tive. Realitatea dezminte această 
impresie pentru că există valoroase 
talente care se cer observate și a- 
jutate. Recentul triunghiular atletic 
internațional de la Poiana Brașov 
a dovedit că și aici sînt cîteva ele
mente cu reale perspective. Brașo
vul, ca județ cu tradițe atletică, 
trebuie deci să-și revadă propune
rile pentru selecția olimpică.

MUNCA DE ÎNDRUMARE 
ȘT CONTROL METODIC...

..cu concursul medicinii sportive 
își poate corela mai bine eforturile 
pentru sprijinirea mai eficientă a 
sportivilor și antrenorilor. Din a- 
cest punct de vedere controlul a 
scos în relief necesitatea unei mai 

SCURTE CONCLUZII

ILa Brașov există posibilități și condiții reale pentru spor
tul de performanță. O atestă cele 93 de titluri naționale 
obținute pînă la această oră de sportivii județului, o atestă 

climatul sportiv, numărul mare de tehnicieni valoroși, entuziasmul 
și capacitatea acestora. N-ar fi exclus ca una din cauzele nereali- 
zării maximale să fie dispersarea enormă de forțe chiar in muni
cipiu : 5 cluburi, 24 de asociații, 3 școli sportive, un total de 100 
secții de performanță, adică o fărâmițare a forțelor atenției și 
supravegherii.

Poate că o concentrare a forțelor intr-un club puternic 
(Dinamo) ar oferi Brașovului satisfacția unei intervenții de 
prestigiu ia eternul duel Steaua — Dinamo București.

Din puzderia de secții de performanță este necesar a fi 
consolidate și susținute cele de perspectivă : scrimă — Trac
torul, schi alpin, biatlon, lupte r- Dinamo și Steagul roșu, 
— Dinamo etc.

Se impune ea C.J.E.F.S. să analizeze periodic situația 
sportivilor și a secțiilor nominalizate, pentru ca intervenind 
prompt, sprijinind, controlînd și indrumînd să asigure cadrul

organizatoric, tehnic și metodic aj unei viitoare prezențe olimpice 
brașovene superioare edițiilor anterioare.

torice, culturale sau industriale 
atît de pe raza județului nostru 
cit și în cele înconjurătoare.

— Ce ne puteți spune despre 
competiția tradițională a coopera
torilor meșteșugari ?

— Voințiada constituie cea mai 
populară dintre acțiunile oferite 
celor ce lucrează în acest domeniu. 
Concursul de orientare turistică, 
desfășurat la Cuibul Dorului, care 
s-a bucurat de participarea repre
zentativelor a opt județe, ne-a adus 

tivei R.D. Germane s-au reunit la 
Kienbaum, ei au susținut jocuri- 
școală cu adversari din categoriile 
inferioare, avînd ca temă princi
pală atacul. În ceea ce privește forma
ția, Buschner a avut de rezolvat 
două probleme principale: aceea 
a folosirii sau renunțării la ser
viciile lut Sparwasser și cea legată 
de accidentarea lui Vogel. Deci, 
chestiune de extreme. în privința 
celui dintîi. Buschner recunoaște că 
el joacă foarte bine Ia club, dar 
consideră că repetatele partide 
slabe pe care Ie face în națională 
l-au determinat, ca de data aceasta 
să-l prefere pe aripa dreaptă, 
pe Lcewe. Cît d'espre Vogel, ei s-a 
accidentat (fisură de coastă) ' în 
recentul meci de campionat al e- 
chipei sale. F.C. Carl Zeiss Jena, 
eontra lui Stahl Riesa, și este mai 
mult ca sigur că nu va apărea, 
nu numai în teren, dar nici în foaia 
de arbitraj, deși la această oră se 
află și el la Kienbaum. Din acest 
motiv, Busehner a trebuit să 
schimbe formula (teoretică) de a- 
șezare a echipei, în sensul că, dacă 
l-ar fi avut la dispoziție pe Vogel, 
ar fi jucat cu patru atacanți. 
Fără acesta însă, el va rămîne Ia 
formula 4 — 3 — 3, ceea ce nu în
seamnă că echipa, în ansamblu, 
va renunța la nota ofensivă predo
minantă, în spiritul căreia s-a pre
gătit, firesc de altfel, pentru un 
meci pe teren propriu și la care 
singura soluție pentru gazde este 
victoria; element pe care întreaga 
presă de luni îl consemnează cu 
titluri mari.

în interviul pe care l-a acordat 
duminică seara televiziunii, Georg 
Buschner a anunțat și formația 
care va intra Pe teren: Croy — 
Kurbjuweit, Bransch, Sammer, 
Fritsche — Lauck, Seguin, Krei- 
sche — Loewe, Dueke, Streich. 
Deși acești jucători fac parte din 
șapte cluburi țliferite, se aprecia
ză de către comentatorii de aici că 
nu se poate vorbi despre o lipsă 
de omogenitate, deoarece, după eum

AZI, LA ORA 15,45 PE STADIONUL DINAMO

R.D. GERMANA TINERET (sub 21 de ani)
Astăzi, pe stadionul Dinamo este 

programată partida echipelor de ti
neret (sub 21 de ani) România — 
R.D. Germană. întîlnirea, deși are 
un caracter amical, șe anunță a- 
tractivă, cele două formații avînd 
în componența lor jucători în plină 
afirmare.

Jucătorii noștri, de pregătirea că
rora se ocupă antrenorii, I. Voica 
și P. Popescu, s-au antrenat cu toa
tă atenția pentru această confrun
tare dorind să obțină victoria, să 
se revanșeze astfel în fața tinerilor 
fotbaliști din R.D. Germană, care în 
această primăvară, la Altenburg, 
au cîștigat cu 1—0 prima întîlnire. 
Sîmbătă. la Snagov, în ultimul meci 
de verificare în compania lotului 
A, cadeții, deși învinși la limită cu 
2—1, au lăsat o bună impresie ma- 
nifestînd pe întreaga durată a ,,a- 
micalului" o bună dispoziție de joc, 
ceea ce ne face să credem că și as- 

bune planificări a metodiștilor 
C.J.E.F.S. pentru urmărirea a 3—4 
cicluri de pregătire săptămînală a 
sportivilor nominalizați, o angrena
re superioară a tehnicienilor comi
siilor de specialitate, cu consemna
rea rezultatelor controalelor pentru 
a se asigura continuitatea și efica
citatea observației, pentru a se rea
liza în fapt volumul de muncă 
prescris (1 000 ore în 1973 și 1200 
ore în 1974—1975). Cabinetul me- 
dico-sportiv, instalat recent în noua 
policlinică municipală, poate și tre
buie să ia în evidență specială și să 
urmărească pregătirile sportivilor 
nominalizați, contribuind printr-o 
muncă de testare, investigare și 
exploatare funcțională la dezvolta
rea capacităților fizice și de efort, 
la dozarea pregătirilor.

satisfacția ocupării locului I 
băieți (individual) prin Mihai An
drei. O comportare, de asemenea 
meritorie, au avut-o și boxerii (fi
nala Voințiadei s-a desfășurat la 
Buzău), care au ocupat două locuri 
I și un loc II. Dacă mai adăugăm 
că, în campionatul județean, Voin
ța Tîrgoviște este reprezentată de 
echipe de handbal, popice, tenis 
de masă și box, putem realiza o 
imagine destul de grăitoare deși 
puțin amplă, a pozițiilor pe care 
sportul și educația fizică le ocu
pă în rîndul cooperatorilor mește
șugari din orașul. nostru.

Mișu AVANU-coresp.

Sportul

se observă, este vorba, în marea 
lor majoritate, de jucători care e- 
voluează de mult timp împreună. 
Singurul debutant cu această c- 
cazie este fundașul Fritsche de la 
Lokomotiv Leipzig, introdus, desi
gur în echipă nu numai pentru că 
deține, o formă foarte bună, ci și 
în scopul de a da o satisfacție su
porterilor din orașul în care se 
joacă partida. Mai trebuie arătat 
că, din formația preconizată de 
gazde, portarul Croy va susține 
miercuri un meci jubiliar personal 
(a 40-a prezență a sa în echipa re
prezentativă), că recordmanul se
lecționărilor continuă să fie Peter 
Dueke (la al 58-lea meci) și că 
Bransch este desemnat căpitan de 
echipă. Buschner a renunțat la 
Pommerenke (care va juca marți 
la tineret), preferîndu-1 acestuia pe 
Lauck, despre care se spune că 
are mai multe calități ofensive.

Iată acum și numele jucătorilor 
de rezervă ,ai echipei 
ne: Blochwîtz, Kische, 
Segger și Sparwasser. 
cu mijlocașul Haffner, 
mo Dresda, aflăm că 
parte din lot din cauză că, în mo
mentul anunțării listei de jucători 
la F.I.F.A., suferea de o bronșită 
și nu se conta pe refacerea sa.

R.D. Germa- 
Zapf, Weise, 
In legătură 
de la Dyna- 
el nu face

tăzi vor ave® o comportare la fel 
de convingătoare.

Ieri dimineață, pe stadionul „23 
August" a avut loc un ultim antre
nament cu conținut fizico-tactic, 
după care cei doi antrenori au de
finitivat „11“-le care va fi folosit 
astăzi. Iată-1 : Lăzăreanu — Poraț- 
chi. G. Sandu, Matei, Lucuță — 
Rîșniță, Batacliu — Caniaro, M. 
Sandu, V. Mureșan, Dănilă (Crișan). 
Ca jucători de rezervă vor figura, 
Costaș, Grigoraș, Dobre, Nițu și 
Iovănescu.

Fotbaliștii din R.D. Germană sînt 
de duminică seară oaspeții Capita
lei. Ieri, după amiază antrenorul 
Werner Wolf și-a exprimat dorința 
de a efectua un antrenament de a- 
comodare pe stadionul Dinamo. 
Semnificativ este faptul că toți cei 
16 jucători care au făcut deplasa
rea la București sînt componenți ai 
unor formații care activează în pri
ma divizie a campionatului din R.D. 
Germană. Deci, o selecționată de 
tineret foarte puternică, ambițioasă, 
care are ca prim atu practicarea 
jocului în forță. Iată formația a- 
nunțată : Krahukc (F.C. Karl Marx 
Stadt) — Teicii (F.C. Rot Weiss Er
furt), Seering (F.C. Hansa Rostock), 
Filohn (Dynamo Berlin), Krautlig 
(F.C. Vorwartg Berlin) — Kranz 
(Dynamo Berl’n), Schade (Dynamo 
Dresda) — Donlx (Dynamo Dres- 
da), Schuman (F.C. Carl Zeiss Je
na), Wroblewski (Dynamo Berlin), 
Labes (Dynamo Berlin). Din lot 
mai fac parte, Nicklasch (F.C. Lok 
Leipzig), Schmuck (Dynamo Dres
da), Hammer (F.C. Lok Leipzig), 
Zueh (F-C. Hansa Rostock) și Schro
der (F.C. Carl Zeiss Jena).

Întîlnirea este programată cu în
cepere de la orele 15,45, și va fi 
condusă, la centru, de arbitrul po
lonez Jerzy Swislek, ajutat la li
nie, de A. Munich și I. lofciu.

Gheorghe NERTEA

LOTO-PRONOSPORT
REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DE DUMINICA

23 SEPTEMBRIE 1973
I. Foggia — Spăl 0—1

II. Juventus — Arezzo 4—0
III. Varese — Roma 1—1
IV. Lazio — Novara 6—0
V. Fiorentina — Perugia

VI. Verona Palermo 0—0
VII. Internazionale—Parma

VIII. Catania — Sampdoria
IX. Catanzaro — Torino 2—1
X. Reggina—Ternana 1—0

XI. Reggiana — Bologna 2—2
XII. Cagliari — Lanerossi 1—2

XIII. Brindisi — Atalanta 0—0 
Fond de premii : 284194 lei.

Rezultatele tragerii Prono
expres de mîine vor fi televizate în 
pauza meciului de fotbal R.D. Ger-

PE TEME ACTUALE

DIN UNGHIUL
CONTRAATACULUI

Ne găsim, în momentul de 
față. în miezul unei perioade de 
mare importanță Și densitate, cu 
confruntări internaționale pe 
multiple fronturi, în care este 
angajat plenar prestigiul fotba
lului românesc. în mod evident, 
atenția generală este captată la 
această oră. de partida cu re
prezentativa R.D. Germane. 
Pentru că întîlnirea de la Leip
zig reprezintă, incontestabil, u- 
nul dintre acele mari evenimen
te sportive care polarizează in
teresul major și marile speran
țe ale tuturor acelora care slu
jesc cu pasiune în sfera de ma
nifestare a sportului cu balonul 
rotund din tara noastră.

Dar „momentul Leipzig" este 
totuși numai una dintre ma
rile încercări. înscrise pe agenda 
deosebit de plină în obligații 
a acestei toamne. Confruntarea 
tricolorilor noștri cu elevii an
trenorului Georg Buschner — 
fără a pierde cu nimic din ca
racterul său prioritar — este 
după cum bine se știe, încadra
tă în timp de nu mai puțin difi
cilul examen al echipelor noas
tre de club angajate în actuala 
ediție a prestigioaselor compe
tiții oficiale europene. Dinamo, 
Universitatea Craiova, F.C. Ar
geș și Chimia Rm. Vîlcea — soli 
actuali ai fotbalului românesc 
în arena internațională — com
pletează cu prezența lor, mai 
mult sau mai puțin obișnuită la 
nivelul unor asemenea întreceri 
de anvergură — tabloul unei 
veritabile „săptămîni de foc“ a 
fotbalului nostru.

Pleeînd de la o asemenea 
premisă și încercînd a privi pu
țin și dincolo de ziua de mîine, 
de la Leipzig, adică în perspec
tiva viitoarelor comportări din 
partidele retur, programate 
miecurî 3 octombrie. atenția 
noastră este reținută do două 
dintre partidele în care repre
zentantele fotbalului românesc, 
în competițiile de club europene, 
tind să obțină calificarea : .Uni
versitatea Craiova — Fiorentina 
și Glentoran Belfast — Chimia 
Rm. Vîlcea. -Opțiunea noastră — 
a fost determinată, în princi
pal, de aprecierea că atît în 
meciul de Ia Craiova, cît și în 
cel din capitala Irlandei de 
Nord, factorul decisiv al victo
riei și deci al calificării, va fi,

FINALA ULTIMEI EDIȚII A ACTIVIZAT
AAULTE AMBIȚII ÎN „CUPA ROMÂNIEI"

Ultima ediție a Cupei României 
persistă încă în memoria multor a- 
matori de fotbal. Performanța Con
structorului Galați, echipă de Divi
zia C pe atunci, care a ajuns în 
finală, a trezit în continuare multe 
ambiții în eșalonul nr. 3 al țării. 
Și, cu siguranță, cel mai bun exem
plu pentru activizarea ambițiilor 
fiecărei echipe, . considerată mare 
sau mică, îl reprezintă succesul 
Chimiei Rm. Vîlcea, deținătoarea 
actuală a trofeului. De la aceste 
puncte de referință au pornit du
minică, cu siguranță, echipele din 
divizia secundă prin filtrele inferi
oare ale acestei populare competiții 
a surprizelor de proporții. Și, com
petiția K.O. nu s-a dezis nici în a- 
ceastă primă etapă. în ziarul nostru 
de ieri ați reținut, desigur, majori
tatea rezultatelor din. runda de du
minică. Multe surprize, dar și re
zultate scontate, nu însă dincolo de 
un echilibru care vrea să spună, 
o dată în plus, că, în Cupă, valo
rile nu pot fi apreciate premeditat.

Desigur, marile surprize ale dumi
nicii s-au numit F.C. Bihor, Olim
pia Satu Mare, Victoria Cărei și 
F.C. Galați, formații cu anunțate 
pretenții pentru prima divizie a ță
rii. Ei bine, toate aceste patru e- 
chipe au părăsit duminică Cupa. 
Și, ceea ce pare mai surprinzător, 
în fața unor formații categoric fără 
,,nume“. Orădenii au pierdut cu 
2—1 în fața unei anonime echipe 
din Suncuiuș ; sătmărenii lui Gheor
ghe Staicu au cedat fără drept de 
apel, cu 1—3 (1—1) în fața Unirii 

mană — România. Astăzi este UL
TIMA ZI pentru procurarea bilete
lor.

• Și în cursul lunii octombrie 
1973, continuă atribuirea de auto
turisme la toate tragerile și con
cursurile obișnuite săptămînale 
Pronoexpres, Loto și Pronosport.

Ca și pînă în prezent, participan- 
ții pot opta pentru un autoturism 
DACIA 1 300 = 70 000 lei.

Autoturismele se acordă, în ca
drul valorii unitare a cîștigurilor 
în numerar, indiferent de catego
ria la care a fost obținut cîștigul, 
felul biletului sau buletinului pe 
care a fost realizat, sau taxa 
participare per variantă.

* 
PREMIILE CONCURSULUI PRO
NOEXPRES DIN 19 SEPTEMBRIE 

1973
EXTRAGEREA I : Cat. a 2-a :
variante 25% a 17.853 lei și 3 

variante 10o/0 a 7.141 lei ; a 3-a : 
5,75 a 9.935 lei ; a 4-a : 38,90 a
1.469  lei ; a 5-a : 95,60 a 598 lei ; 
a 6-a: 2846 a 40 lei.

REPORT CATEGORIA I: 647.236 
lei

EXTRAGEREA a Il-a : Cat. A3 
1 variantă 25o/o a 45.662 lei ; B : 
9,70 a 4.708 lei; C: 35,05 a 1.303 
lei ; D : 1977,45 a 60 Iei ; E : 128,20 
a 200 Iei; F: 2544,25 a 40 lei.

Rubrică redactată de 
LOTO — PRONOSPORT

în scopul obținerii victo-

același unghi al jocului 
și decisiv pe contraatac,

cu certitudine aproape, tăioasa 
armă a contraatacului. „Uni
versitatea Craiova, a declarat 
după meciul de la Florența an
trenorul formației italiene, Ră
dice — este o echipă tipică de 
contraatac, care de altfel ne-a 
pus foarte multe probleme în 
jocul susținut Ia noi acasă. La 
rîndul său și Fiorentina stăpî- 
nește bine modul de acțiune pe 
contraatac și posedă chiar o a- 
numită dexteritate în aplicarea 
acestuia". Cum se vor descurca 
deci craiovenii în fața unei ast
fel de situații?, pare să fie în
trebare^, puțin insinuantă, a 
antrenorului italian.

Evident problema aceasta me
rită multă atenție, invită la 
serioase reflecții și măsuri în 
consecință, pe care nu ne în
doim că antrenorul C. Cernăianu 
le are în vedere, iar jucătorii 
săi le vor aplica cu strictețe, 
pentru evitarea unor surprize 
neplăcute în apărare și maj a- 
les pentru a forța, cu calm și 
luciditate, porțile defensivei ad
verse 
riei.

Din 
tăios 
dar privind de la celălalt pol 
al modului de acțiune, ne apare 
și partida de la Belfast. Aici o- 
fensiva pozițională a gazdelor — 
optimistă în obținerea calificării 
— va trebui învinsă cu lansări 
rapide în adîncime. care să 
surprindă apărarea adversă și 
să o facă a ceda în finalizări 
dominate de hotărîre, curaj și 
precizie. Lucru posibil, de altfel, 
pentru că, atît maniera de joc 
a Chimiei, cît și calitățile unora 
dintre jucătorii săi, se pretează 
la așa ceva. Rămâne, bineînțe
les, ca în săptămîna care ne 
mai desparte de manșa a doua 
a primului tur, dominanta in
struirii să se axeze pe exersa
rea modului de acțiune în con
dițiile eventualei riposte a ad
versarilor de miercurea viitoare.

In acest fel șansele promo
vării, în turul doj al competiții
lor europene, cu un număr cît 
mai mare de echipe, s-ar putea 
converti in succese de prestigiu 
la care fotbalul nostru, în con
tinuă afirmare, aspiră astăzi.

Mihai IONESCU

Zalău care n-a reușit prea multe 
izbinzj în Divizia C ; liderul seriei 
a IlI-a a Diviziei B, Victoria Cărei 
pierde cu 2—1 la Baia Sprie, în 
timp ce F.C. Galați nu reușește să 
înscrie un gol la Comănești, dar... 
primește două ! Au mai fost și alte 
rezultate surprinzătoare prin dimen
siunea scorului. Nitramonia Făgă
raș a pierdut cu 3—1 la Chimica 
Tîmăveni, Dunărea Giurgiu cu 3—0 
la Automatica Alexandria, Ceahlăul 
P. Neamț cu 4—3 la Cimentul Bi- 
caz. Petrolul Momești cu 4—1, după 
penaltyurî, la Energia Gh. Gheor
ghiu Dej, iar Dinamo Slobozia (Di
vizia C) eu 6—5 (tot după penal- 
tyuri) la Viticultorul însurăței.

La polul opus am putea semnala 
și cîteva comportări bune. Ar 
fi de consemnat primele bucurii 
trăite de antrenorul emerit Nicolae 
Dumitrescu la conducerea noii sale M. M. IONESCU
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ARBITRII MECIULUI RETUR
F.C. ARGEȘ

FENERBAHCE ISTANBUL
Federația de specialitate din 

Grecia a comunicat federației de 
fotbal din țara noastră componen
ța brigăzii de arbitri care va con
duce partida retur dintre F. C. 
Argeș și Fenerbahce Istanbul, con- 
tînd pentru primul tur al Cupei 
U.E.F.A., care se va desfășura în 
ziua de 3 octombrie Ia Pitești. 
Această brigadă va fi formată din 
Nicolas Zlatanos — la centru, aju
tat la linie de Evangelos Koniaris, 
și Christos Charalambidis.

DEZBATERI
PE TEMA ÎMBUNĂTĂȚIRII

ACTIVITATII ECHIPEI
PROGRESUL BUCUREȘTI

Redacția „Gazeta Finanțelor” a organi
zat Ieri o „masă rotundă", la care au 
participat membri al biroului secției de 
fotbal Progresul București, Jucători, su
porteri al clubului bucureștean.

Cu acest prilej s-au analizat, ’ unele 
aspecte ale activității desfășurate In ul
tima perioadă, au fost dezbătute cau
zele care au dus la o comportare nesa
tisfăcătoare a echipei în campionatul Di
viziei B, scoțîndu-sc în relief insuficienta 
preocupare a unor membri ai condu
cerii clubului, cit si secției de fotbal. 
De asemenea, s-a propus luarea unor 
măsuri pentru atragerea de noi membri 
susținători șl sprijinirea concretă a e- 
chipei. Antrenorul Mateianu a pre
zentat o informare despre activitatea Pe 
care intenționează să o desfășoare în 
cadrul echipei.

RETRAGEREA
LUI CODREANU

Teofil Codreanu a apărut sîmbă
tă pentru ultima oară pe gazon. 
Timp de 11 ani, una dintre piesele 
de bază ale echipei din Giulești cu 
care a cîștigat și titlul suprem al 
fotbalului nostru, Codreanu a pur
tat de două ori și tricoul naționalei 
A, de două ori a fost selecționat în 
lotul olimpic, de 14 ori la tineret 
și de 10 ori in reprezentativa de 
juniori. Dar Codreanu nu s-a des
părțit definitiv de fotbal, ci a tre
cut la Centrul de copii al Rapidu
lui, ca antrenor.

Tot sîmbătă, Constantin Dinu a 
îmbrăcat pentru ultima oară tricoul 
alb-vișiniu, pe'care l-a purtat timp 
de 18 ani. El și-a manifestat do
rința de a juca la o altă echipă.

echipe, Constructorul Arad (Divi
zia C), după victoria cu 2—1 asu
pra divizionarei B, C.F.R. Timișoa
ra. Iar ca semn al seriozității în 
abordarea campionatului și cupei și 
nedesconsiderarea adversarilor mici 
am putea releva succesele, toate în 
deplasare, ale Chimiei Rm, Vil- 
cea (9—1 cu Unirea Drăgășani). 
Deltei Tulcea (2—0 cu Portul 
Constanța), Gloriei Buzău (6—0 
cu Constructorul Gh. Gheor
ghiu Dej), Unirii Dej (6—2 cu Vul
turii Mintiul Gherlei), C.S.M.-ului 
Sibiu (3—1 cu Lotrul Brezoi) sau 
Științei Bacău (1—0 cu Bradul Roz- 
nov). Ar mai fi multe de spus. 
Să așteptăm, totuși, fazele superi
oare ale Cupei României cînd s-ar 
putea să consemnăm surprize mult 
mai mari.



snort CONSRE5 
LYM'P-IQUE 
VABNA73

EBRAJaC

CONGRESUL OLIMPIC DE LA VARNA

AMATORISMUL - 0 NOȚIUNE 
ÎN CONTINUĂ PREFACERE

5 MEDALII PENTRU BOXERII MECIURILE CANDIDAJILOR
ROMANII IA ALMA-ATA LA TITLUL MONDIAL DE ȘAH

pugiliștilor de la duO formație a pugiliștilor de la clu
bul Voința București a participat la 
întrecerile tradiționalului turneu in
ternațional organizat anual la Alma- 
Ata. La ediția din acest an a com
petiției au participat sportivi din 12 
țări, printre care U.R.S.S., Anglia, 
Turcia, Bulgaria și Cehoslovacia. 
Boxerii români, conduși de antreno
rul Gheorghe Preda, au obținut ur
mătoarele rezultate : Miron Tudor 
(semiușoară) — medalie de argint, 
Vasile Drăgan (muscă), Ion Petre 
(cocoș), Mihail Teofil (ușoară) și Stan 
Constantin (semimijlocie) — medalii 
de bronz.

24 (Agerpres). — La

SUEDEZUL l. HEDMARK A CÎȘTIGAT

„CUPA EUROPEI" LA DECATLON
MUNCHEN, 24 (Agerpres). — La Bonn 

au luat sfîrșlt întrecerile „Cupei Euro
pei" la decatlon. La individual, victoria 
a revenit atletului suedez Lennart Hed- 
mark, cu un total de 8120 puncte. Iată 
rezultatele obținute de cîștigător în cele 
zece probe : 100 m — 11,47: lungime — 
7.21 m: greutate — 15.36 m; înălțime — 
1.92 m; 400 m — 48.80: 110 mg — 14.58: 
disc : — 47.64 m: nrălină — 4.30 m: su
liță — «1.14 p; 1 500 m — 4:45 ; Pe lo
cul secund s-a. clasat Yves le Roy (Fran
ța) — 7 942 p. urmat de Ryszard skov- 
ronek (Polonia) — 7 936 p. Campionul 
olimpic la Jocurile de la Miinchen, spor
tivul sovietic Nikolai Avilov, a 
locul 8 cu 7 677 p.

Clasament final ne echipe : 1. 
'(Skovronek — 7 936 p, Katus — 
Janczenko — 7 806 p) — 23 578 
2. URSS — 23 434 puncte: 3. 
mană - 
puncte 
puncte

La întrecerile Dinamoviadei de 
tir, disputate recent în localitatea 
Suhl din R. D. Germană și la care 
au participat trăgători renumiți 
din opt țări, s-au obținut o serie 
de rezultate de mare valoare inter
națională. Reamintim că printre 
cîștigători s-au numărat și doi di- 
namoviști bucureșteni — Veronica 
Stroe și Tiberiu Alberti — 
clasați la armă standard 
focuri 
focuri culcat juniori, 
Rotară, cu valoroasă cifră de 598 p 
— la egalitate cu cîștigătorul — a 
ocupat locul 5 ! O bună comportare 
a avut la proba de pistol viteză și 
Marcel Roșea, care cu 593 p a ocu
pat locul III. Pistolarul dinamovist 
Dan Iuga a evoluat mai slab, ocu- 
pînd locuri modeste în clasamentele 
probelor de pistol: la viteză, el a 
punctat 585, la pistol liber 547, iar 
la pistol calibru mare 579. îți cla-

primii 
3X20 

senioare și, respectiv, 60 
iar Nicolae

samentul general Dinamo Bucu
rești a ocupat locul IV, după Di
namo U.R.S.S., Ruda Hvezda Pra- 
ga și Gwardia Varșovia.

Iată cîțiva dintre cîștigătorii pro
belor : armă liberă calibru redus 
3X40 f — S. Rainikov 1159 p ; 60 
focuri culcat — O. Doiciov 598 p ; 
armă standard 3X20 focuri senioa
re — Tamara Cerkasova 594 p (la 
această probă Veronica Stroe a o- 
cupat locul secund cu 593 p) ; pis
tol viteză — A. Kuzmin 596 p; 
pistol liber 60 focuri — G. Zapols- 
kich 564 p (toți din U.R.S.S.), pistol 
calibru mare — F. Barta (Cehoslo
vacia) 590 p și armă liberă calibru 
mare 3X40 focuri — P. Kovarik 
(Cehoslovacia) 1149 p (378 p la po
ziția în picioare !).

MOSCOVA,
Moscova, în sala Clubului central de 
șah al U.R.S.S., a avut loc tragerea 
la sorți a perechilor de jucători 
care se vor întîlni în sferturile de 
finală ale meciurilor turneului can- 
didaților la titlul mondial de șah, 
deținut în prezent de marele maes
tru american Robert Fischer. In 
urma tragerii la sorți au fost sta
bilite următoarele meciuri : Boris 
Spasski (U.R.S.S.) — Robert Byrne 
(S.U.A.) ; Tigran Petrosian (U.R.S.S.) 
— Lajos Portisch (Ungaria) ; Hen- 
riquc Costa Mecking (Brazilia) — 
Viktor Korcinoi (U.R.S.S.); Anatoli 
Karpov (U.R.S.S.) — Lev Polugaevski 
(U.R.S.S.).

Potrivit declarației delegatului Fe
derației internaționale de șah, Piter 
Smidt (Olanda), meciurile sferturi
lor de finală se vor disputa în luna 
ianuarie, semifinalele în luna martie, 
iar finala în toamna anului viitor, 
după Olimpiada de sah pe echipe.

TALERISTUL SOVIETIC ZGEHTI

ocupat 

Polonia 
7 836 p. 
puncte;

R.D. Ger- 
22 723 puncte: 4. Franța — 22 574
5. R.F. Germania — 22 321

6. Suedia — 22 125 puncte.

★

CAMPION EUROPEAN LA SKEET

Desfășurată Ia Birmingham, întîlnirea 
internațională de atletism dintre selec
ționatele de juniori și junioare ale An
gliei si Suediei s-a încheiat cu scorul 
general de 218,5—137.5 p tn favoarea 
oaspeților. Juniorii suedezi au cîștlgat 
cu 128.5—92,5. iar junioarele suedeze au 
terminat. învingătoare cu 90—45.

TORINO,
încheiat în ______ _ ___ _
basano, întrecerile campionatelor euro
pene de skeet (talere aruncate din turn), 
la care au participat 136 de țihtași din 
22 de țări. Titlul de campion al conti
nentului a revenit sportivului sovietic 
Z,genți : 200 t din' tot atîtea posibile 
(R.M. egalat). Pe locurile următoare 
s-au clasat : 2. Rasmussen (Danemarca) 
199 t, 3. Cornett (Belgia) 198 t, 4. Ga- 
wlikovski (Polonia) 197 t, 5. Țuranov 
(U.R.S.S.) 196 t. Cei patru taleriști ro
mâni au obținut următoarele rezultate 
(locurile pe care le ocupă în clasa
ment na se cunosc la ora efectuării con
vorbirii telefonice) ; D. Buduru 192 t, 
Gh. Sencovici 189 t, G. Pintilie 186 t și 
V. Petrovan 178 t.

ÎN MECI ATLETIC FEMININ, LA VARȘOVIA

24 (prin telefon). — Azi s-au 
localitate, pe poligonul Or-

ordlnll da «1 * 
Vama, Intitulat 

si 
pampoctivela dezvoltării d P« viitor*, 
va prilejul, fără IndolaM, discuții 
ampla ți vii.

La peste 40 de ani de Ia ultimul 
«ău Congres, sportul mondial a 
ajuns la o răscruce de drumuri. 
Profundele Implicații sociale, politice, 
economice ale dezvoltării sale verti
ginoase fac ca el să fie supus unor 
uriașe tensiuni interne, ca rezultat 
al acțiunii a două tendințe majore, 
divergente, care se manifestă în dez
voltarea sa. Pe de o parte, ne aflăm 
în fața unei tendințe obiective pozi
tive decurgînd din însuși specificul 
limbajului sportiv universal care nu 
cunoaște granițe, aceea de transfor
mare a lui într-un factor de „deschi
dere" a societății umane, de creare 

. a unui climat de înțelegere, stimă 
și simpatie în cadrul comunității 
umane, de întărire a sentimentului 
solidarității omenești.

Pe de altă parte, asistăm la ma
nifestarea tendinței opuse, negative, 
de a încadra sportul în societatea de 
consum, care domină o bună parte 
a lumii noastre contemporane, în 
transformarea lui în marfă prin ex
ploatarea comercială a spectacolului 
sportiv și folosirea performanțelor 
și a faimei sportive a atleților în 
scopul reclamei comerciale.

Toate argumentele folosite și for
mulele propuse de cei ce se află an
gajați în polemica privind viitorul 
mișcării sportive pot fi apreciate în 
funcție de contribuția lor obiectivă 
la promovarea uneia sau alteia din 
aceste două tendințe — indiferent de 
intenția proclamată sau motivația 
subiectivă a celor în cauză.

Schematizînd lucrurile, se poate 
afirma că punctele nodale, de ma
ximă tensiune și contradicții între 
cele două tendințe, se vor situa în 
domeniile amatorismului, al concep
tului universalității mișcării 
pice și în acela al continuității ei 
timp.

atac a vanit din partea federațiilor 
internaționala (F.I.), care, la reuni
unea Loe da la Oklahoma City, au 
votat o rezoluția potrivit eărsla 
CJ.O. ar urma să proclama doar 
principiul ci un' sportiv amator nu 
poate concura pentru bani, urmînd 
ca flecare federația «ă-ți stabilească 
regulile interne, cu care C.I.O. să se 
declare de acord.

Năzuința unor federații internațio
nale de a limita rolul Comitetului 
Internațional Olimpic la acela de pa
tron al Jocurilor Olimpice și a-și 
asigura o mai mare libertate în in
terpretarea sensului noțiunii de ama
tor, nu ține seama că C.I.O. se află 
în fruntea unei mișcări mondiale de 
renovare a relațiilor umane prin 
sport, și că lui, iar nu federațiilor, 
îi revine să decidă cine poate parti
cipa la Jocurile Olimpice și cine nu, 
că pentru a decide dacă regulile unei 
federații corespund cu conceptul 
olimpic al amatorismului, trebuie ca 
acest concept să fie, în prealabil, 
codificat.

cit |1 schiorii de performanța, ar 
urma să continue, ca ți pînă acum, 
ața numitul -clre" — turneele care 
în tot curau! anului îi plimb» tn 
ambele emisfere, din. concura In con
cura ți din premii tn premii, ceea 
ce reprezint» o formă de a-și ctțtiga 
existența din sport

• Subvenții In sume forfetare a- 
cordate direct sportivilor la începu
tul anului pentru compensarea chel
tuielilor ocazionate de participarea 
ia activități de înaltă performanță, 
ceea ce poate echivala, de fapt,, cu 
întreținerea lor.

INGERINȚA COMERCIALĂ
ÎN SPORT

olim- 
în

DE LA „GENTLEMANUL 
SPORTIV" LA AMATORUL 

ZILELOR NOASTRE

MODERNIZAREA 
AMATORISMULUI

se

POLONIA - ROMÂNIA 77-58
Pe stadionul Skra din Varșovia 

s-a desfășurat sîmbătă și duminică 
tradiționalul meci atletic dintre e- 
chipele feminine ale României și 
Poloniei. Prezentînd o echipă din 
care au lipsit cîteva din cele mai 
bune specialiste ale tării în unele 
probe — Valeria Bufanu, Mariana 
Condovici, Valentina Cioltan — re
prezentativa noastră a pierdut la 
un scor destul de net, gazdele im- 
punîndu-se cu 77—58. Atletele polo
neze au cîștigat 9 din cele 13 probe 
ale concursului, realizînd 5 succese 
duble, în timp ce sportivele noastre 
s-au impus în numai 4 probe, obți- 
nînd trei clasări pe primele două 
locuri, la săritura în înălțime, prin 
Cornelia Popescu și Virginia Ioan, 
la aruncarea discului prin Argen
tina Menis și Olimpia Cataramă, iar 
la lungime, prin Viorica Viscopo- 
leanu și Alina Popescu Gheorghiu.

Deși echipa poloneză nu a fost 
prezentă la finala Cupei Europei 
de la Edinburgh, întîlnirea de la 
Varșovia ne-a demonstrat că ea re
prezintă, totuși, în continuare o 
forță importantă în atletismul eu
ropean, multe din rezultatele atle
telor poloneze fiind de o certă va
loare internațională. De notat, în 
primul rînd, excelenta performanță 
reușită la 800 m de Katolik, 1:59,8, 
ajunsă a șasea alergătoare din lume 
care coboară sub granița celor 2 
minute.

Atletele noastre au avut în gene
ral o comportare sub așteptări. Chiar 
în condițiile absențelor amintite, 
scorul la care au pierdut este sever 
și, în afara numelor evidențiate la 
început, cărora le alăturăm pe cele 
ale Nataliei Andrei și Vioricăi Vis- 
copoleanu — foarte utilă în acest

an echipei naționale —■ cu greu am 
putea face remarcări. Cu toate că 
atletele poloneze se anunțau favo
rite în unele probe, diferența din
tre cele mai bune performanțe ale 
atletelor românce și cele obținute 
la Varșovia este cam mare.

Iată reultatele celor două zile de 
concurs : 100 m Szewinska (P) 11,4, 
Styranka (P) 11,6, Lazăr (R) 12,0, 
Surdu (R) 12,1, 200 m Bakulin (P) 
23,4, DIugocka (P) 24,5, Lazăr 25,0, 
Ratz (R) 26,2, 400 m Piecyk (P) 52,3 
— record, Kackperczyk (P) 52,4, Su
man (R) 54,3, Bădescu (R) 55,9, 800 
m Katolik (P) 1:59,8, — record, Silai 
(R) 2:02,9, Januchta (P) 2:05,7, Fița 
(R) 2:07,1, 1 500 in Andrei (R) 4:21,4, 
Pracek (P) 4:25,7, Lincă (R) 4:27,5, 
Kolakowska (P) 4:30,2, 100 mg Rab- 
sztyn (P) 13,0, Nowak (P) 13,1, Mîr- 
za (R) 14,0, Satmari (R) 14,4, 4X100 
m Polonia 43.9, România 46,8, 4X400 
m Polonia 3:33,5, România 3:43,7, 
lungime Viscopoleanu (R) 6,29 m, 
Popescu (R) 6,05 m, Rurka (P) 5,96 
m, Walencik (P) 5,75 m, înălțime 
C. Popescu (R) 1.86 m, V. loan 1,86 
m, Jaklewicz (P) 1,68 m, Babala (P)
l, 68 m, greutate Chewinska (P) 17,22
m, Loghin (R) 15,75 m, Danilczuk 
(P) 15,41 m, Cataramă (R) 13,81 m, 
disc Menis (R) 64,76 m, Cataramă 
(R) 58,20 m, Nadolna (P) 53,98 m, 
Rosani (P) 50,02 m, suliță Saganow- 
ska (P) 57,16 m, Jaworska (P) 57,14 
m, Zorgb (R) 52,70 m, Stancu (R) 
48,06 m.

★
în cadrul unui concurs desfășurat 

duminică, Petre Lenghel (Șc. sp. 
Brașov) a stabilit un nou record na
țional de juniori II la aruncarea 
ciocanului (de 6 kg) cu performanța 
de 66,38 m.

Noua recordmană a lumii la pentatlon, sportiva din R. D. Germană Burg- 
lin.de Pollak (in dreapta), zîmbește fericită după stabilirea excepționalei 

sale performanțe — 4 932 puncte — în concursul desfășurat la Bonn
Telefoto : A.P.-AGERPRES

TURNEE DE TENIS
© Connors invinge pe Okker 

la Chicago: Năstase
in finala de la Los Angeles © Start
Șl

LOS ANGELES. — Proba de sim
plu bărbați s-a încheiat cu victoria 
tînărului jucăîor american Jimmy 
Connors, care l-a învins în finală 
cu 7—5, 7—6 pe campionul olandez 
Tom Okker. în finala probei de du
blu, perechea Kodes — Zednik a 
întrecut cu 6—2, 6—4 cuplul Năsta
se — Connors.

COLUMBIA. — Confirmînd pro
nosticurile, australianul John New
combe a terminat învingător în 
turneul de la Columbia (Carolina 
de sud). în finală, Newcombe l-a 
întrecut cu 6—4, 6—3 pe america-

Newcombe
dublu
New-

în C.M

VASILI
CEL MAI

de haltere

ALEKSEEV
PUTERNIC!

havana, 24. — s-au încheiat, la Ha
vana, campionatele mondiale de halte
re. întrecerile celor mai buni halterofili 
din lume au programat în ultima zi 
disputa în cadrul categoriei super-grea. 
Conform așteptărilor, titlul suprem și 
medalia de aur au revenit halterofilului 
sovietic Vasili Alekseev, care a totalizat 
la cele două stiluri cifra de 402,500 kg. 
Medalia de argint a fost obținută de 
Rudolf Mang (R.F.G.) cu exact 400 kg, 
iar cea de argint a revenit lui Stanislav 
Batișev (U.R.S.S.) cu 392.500 kg.

Iată clasamentul final, la echipe : 1. 
U.R.S.S. 96 p ; 2. Bulgaria 78 p ; 3. Un
garia 50 p.

LA BALCANIADA FEMININĂ DE BASCHET DE LA SOFIA,
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PREGNANTĂ IN JOCUL ECHIPEI NOASTRE
Timp de trei zile, sala Slivnița din 

Sofia a găzduit întrecerile celei de 
a Xl-a ediții a Palcaniadei de bas
chet feminin, Ia care au participat 
reprezentativele Iugoslaviei, Româ
niei și Bulgariei. După cum se știe, 
titlul’balcanic a revenit formației 
Bulgariei, iar echipa României, 
după o comportare modestă, a 
ocupat locul 3. Această competiție a 
încheiat sezonul - internațional al 
echipei României, pregătitor anului 
1974, cînd baschetbalistele noastre 
vor participa la a XV-a ediție a 
campionatului european, ce va avea 
loc în Italia.

Desigur, locul III la actuala ediție 
a Balcaniadei nu ne poate mulțumi 
si el scoate în evidență mai multe 
deficiențe care au stat la baza aces
tei slabe evoluții. In primul rînd, 
înaintea Balcaniadei unele componen
te ale' lotului au lipsit de la pregă
tiri, avînd de susținut examene, iar 
la competiția propriu-zisă echipa 
noastră a fost lipsită de aportul a 
trei jucătoare de bază, Gabriela 
Ciocan, Clara Szabo și Gabriela Ni
cola-Bosco, care la Universiada de 
la Moscqva — principalul obiectiv 
din acest an al echipei noastre —- 
au avut o mare contribuție la obți
nerea locului VI, cînd reprezentativa 
României a atins forma maximă.

In plus, întrecerile campionatului 
balcanic au arătat lipsa acută a pi
voților de valoare din rîndul echipei 
României. Acest lucru s-a observat 
foarte pregnant înv cele două partide 
oficiale, cu Bulgari? și Iugoslavia, 
cînd jucătoarele noastre au fost de-

pășite net în lupta de 
Formațiile Bulgariei și 
au prezentat jucătoare înalte, 
prin superioritatea lor în detentă și 
forță au decis, mai ales în finalul 
partidelor, soarta meciurilor. Selec
ționata română a fost handicapată și 
de faptul că majoritatea componen
telor fiind tinere, sînt lipsite de ru
tină, iar oboseala deselor deplasări 
făcute în acest sezon și-a spus și ea 
cuvîntul. In cele trei partide dispu
tate, s-au observat și unele lipsuri 
în pregătirea tehnică a jucătoarelor 
noastre. Cînd afirmăm acest lucru 
ne gîndim la slaba comportare în 
situația de „unu la unu“, la proce
deele de bază, în special la aruncă
rile libere care nu sînt bine stăpî- 
nite, la dispariția aruncărilor de pe 
loc, la imprecizia aruncărilor din 
săritură, precum și la numeroasele 
ratări din poziții foarte favorabile, 
unele chiar de sub coș. Păcat că au 
fost asemenea ratări, deoarece jucă
toarele noastre au reușit multe in
tercepții, irosite însă din. cauza amin
titelor procedee de tehnică, care nu 
sînt încă suficient însușite.

Din punct de vedere tactic, echipa 
noastră a avut un joc destul de or
ganizat, realizînd o mare varietate 
de combinații și cu manevre tactice 
reușite. In apărare a predominat sis
temul „om Ia om“, indiferent în ce 
suprafață de teren se juca. Baschet
balistele noastre au manifestat o 
mare agresivitate în jocul de apărare 
care, însă, a dereglat uneori evolu
ția de ansamblu a echipei. O altă 
carență a constituit-o lipsa forței de

sub panou.
Iugoslaviei 

care
pătrundere și de recuperare, care au 
fost, în schimb, principalele atu-uri 
ale adversarelor în obținerea victo
riilor. De altfel, trebuie să consem
năm faptul că echipele Bulgariei și 
Iugoslaviei au prezentat formații 
mai omogene, cu o pregătire fizică 
superioară, beneficiind și de cîteva 
individualități de marcă : Boianova, 
Stoianova, Petrova, respectiv Veger 
și Zorici.

Pe fondul general al evoluției 
echipei noastre care, repetăm, a fost 
modestă, au fost și cîteva excepții. 
Am remarcat jocul bun, pe întreaga 
perioadă a Balcaniadei, al lui Sza- 
bados (coșgetera competiției) care a 
primit cupa pentru cea mai tehnică 
baschetbalistă din echipa noastră, 
Savu (i s-a decernat cupa pentru cea 
mai bună realizatoare la aruncările 
libere), precum și evoluția lui Mi- 
halic, o jucătoare tînără care s-a 
integrat foarte bine în 
bază.

Totuși, considerăm că 
cauză care a determinat 
locului 3 a reprezentat-o 
gătire fizică de care au dat dovadă 
majoritatea componentelor lotului. 
De aceea, considerăm că pentru vii
torul sezon, cînd în fața echipei 
noastre stă participarea la campiona
tul european, se impune elaborarea 
unui plan precis de pregătire, atît 
la cluburi, cît și la lot, în scopul 
obținerii unei forțe superioare, mai 
ales a pivoților.

Adrian VASILESCU

principala 
ocuparea 

slaba pre

capi de serii
nul Dick Stockton. Proba de 
a fost cîștigată de perechea 
combe — Davidson, învingătoare cu
7—6, 6—2 în finala cu cuplul ame
rican Dell — Sherwood.

CHICAGO. — Au început între
cerile unui nou turneu contînd pen
tru „Marele Premiu —FILT“. Iată 
primele rezultate din calificări : 
Svensson (Suedia) — Scott (S.U.A.) 
6—2, 6—3 ; Andersson (Suedia) — 
Meer (Pakistan) 6—1, 6—1 ; Reid 
(S.U.A.) — Ponte (Peru) 6—3, 6—7, 
6—3 ; Russell (Jamaica) — Johans
son (Suedia) 6—4, 6—2. Favoritul nr. 
1 al acestui turneu este Ilie Năsta
se, urmat pe lista capilor de serii 
de australianul John Newcombe.

PARIS. — în semifinalele probei 
de simplu bărbați, Gisbert l-a în
vins cu 6—2, 6—1 pe Montrenaud, 
iar Jauffret a cîștigat cu 6—4, 6—3 
partida susținută cu Caujolle.

Amatorismul, termen impropriu, 
dar statornicit prin tradiție, repre
zintă acea trăsătură definitorie a 
sportului care se deosebește de între
cerea în abilitate fizică remunerată. 
Denumirea de „sport profesionist" 
aplicată acestei din urmă activități 
este greșită, fiindcă sportul propriu- 
zis, care presupune o întrecere dez
interesată, nu poate fi decît cel 
amator.

Stabilirea de reguli care să deli
miteze sportul amator de profesio
nism a constituit o preocupare ma
joră pentru C.I.O. încă de la înfiin
țarea sa. In încercarea de a stăvili 
presiunea profesionismului, tot mai 
insistentă pe măsura creșterii inte
resului față de sport, regulile ama
torismului s-au complicat tot mai 
muilt, au devenit rigide și, sub unele 
aspecte, nerealiste. Pornind de la 
propunerile un.ei comisii speciale, 
formate din reprezentanții Comite
tului Internațional Olimpic (C.I.O.) 
și ai Comitetelor Naționale Olimpice 
(C.N.O.),, prezidată de autorul aces
tor rînduri, s-a ajuns Ia o nouă for
mulă. însușită de noua comisie 
C.I.O. pentru amatorism și admitere 
la Jocuri Olimpice, din care face 
parte și membrul C.I.O. pentru 
România, ea urmează să fiie discu
tată la sesiunea din 1974 de la Viena. 
Ținînd seama de faptul că susțină
torii concepției conservatoare a 
„gentlemanului amator" nu mai re
prezintă de mult majoritatea în 
C.I.O., iar noul președinte, lordul 
Killanin pare o personalitate cu ve
deri largi, sînt toate șansele ca noua 
regulă să fie acceptată.

Dar și stipulațiile acestei noi re
guli, realiste și precise în delimita
rea cadrului amatorismului, sînt su
puse în continuare atacului concen
trat al purtătorilor de cuvînt ai ma
relui business, reprezentat în sport 
prin promotorii spectacolelor spor
tive și fabricanții de material și 
echipament sportiv, al diferitelor 
organizații particulare de „asistență 
a sportivilor de performanță", al ma
jorității presei mondiale sportive, a 
cărei dezinteresare este, în multe 
cazuri, cel puțin îndoielnică. Ultimul

Și Ia Congresul de ia Varna 
vor face auzite voci care vor pleda 
împotriva „rigidității" în combaterea 
profesionismului, vor apela la senti
mente și la „înțelegerea față de greu
tățile materiale" și la „dorința de 
propășire a tinerilor sportivi de 
performanță," vor milita pentru 
„echitate socială", vor evoca „ridi
carea spectaculozității Jocurilor", vor 
pretinde „adaptarea amatorismului la 
realitățile lumii moderne". Conștient 
sau inconștient, sub o formă sau alta, 
fățiș sau camuflat, propunerile de 
genul celor la care mă voi referi 
mai jos urmăresc transformarea 
Jocurilor Olimpice și a marilor cam
pionate internaționale în surse de 
profit.

Aceste propuneri, de așa-zisă mo
dernizare a amatorismului, se pot 
grupa în două categorii care au însă 
și multe puncte comune : aceea a 
profesionismului „clasic", contractual, 
asociat cu veniturile provenite din 
spectacolul sportiv și acela al recla
mei comerciale a diferitelor produse 
prin intermediul sportivilor de înaltă 
performanță. In primul caz ne aflăm 
în fața următoarelor puncte de pre
siune :

• Participarea la Jocurile Olim
pice a foștilor profesioniști, după o 
perioadă de carantină de maximum 
6 luni, susținută de vicepreședintele 
Comitetului olimpic al S.U.Â., Jack 
Kelly jr., care este, în același timp, 
președintele unei așa-zise asociații 
de asistență a sportivilor denumită 
„Fundația pentru sportul mondial". 
Dincolo de 
purificarea 
trăit de pe 
întrebarea :■ 
boxer amator care s-ar sui pe ringul 
olimpic să-1 înfrunte pe Foreman 
sau Cassius Clay ?

• Cei ce sînt profesioniști la un 
sport, să poată concura în calitate 
de amatori la un alt sport, idee care 
întrunește numeroși susținători. Pe 
lîngă faptul că amatorismul este „o 
stare de spirit" și că un. om cu men
talitatea de 
sport nu și-o 
concomitent un alt sport, o astfel de 
formulă face posibil ca cineva să fie 
plătit de formă ca profesionist în
tr-un sport pe care nu-1 practică, 
dîndu-i-se astfel posibilitatea să se 
pregătească pe durată nelimitată la 
sportul olimpic la care urmează să 
concureze.

• Amatorii să poată juca în echi
pe profesioniste, păstrîndu-și statu
tul de amator. Această propunere a 
federației de fotbal, ireșlă, dat fiind 
că nu se poate controla în ce mă
sură așa-zisul amator se bucură sau 
nu de avantajele materiale ale co
echipierilor săi profesioniști, ar per
mite “ ' 
pice 
fost

aspectele etice legate de 
rapidă a cuiva care a 
urma sportului, se ridică 

ce șanse ar avea un

profesionist într-un 
schimbă practicînd

păstrarea pentru Jocurile Olim- 
a unor jucători care altfel ar fi 
excluși de la ele.
Dreptul de a primi premii mani 

în bani, motivat în cazul 
de călărie prin aceea că 
rețul, ci calul este acela 
mește banii ce urmează a 
pentru întreținerea sa.

• Termen nelimitat de 
activitatea productivă în vederea par
ticipării la concursuri. Atît călăreții,

federației 
nu călă- 

care pri- 
fi folosiți

ieșire din

Acestor situații și altora de ace
lași gen, cu care C.I.O. duce lupta 
încă din primii ani ai olimpismului, 
de cînd au apărut spectatori plăti
tori în tribune, li s-a alăturat feno
menul nou al reqlamei comerciale în 
sport, -marcat prin prezența din. ce 
în ce mai simțită în domeniul vieții 
sportive a doi factori noi : fabrican
ții de materiale sportive și mijloa
cele de comunicare de masă. Cifra 
de șfaceri ’a acestor fabricanți se 
ridică la sume astronomice — sut-e 
de milioane de dolari numai în do
meniul schiului, ei fiind gata să plă
tească sume fabuloase unor campioni 
dispuși să facă reclamă produselor 
lor. Iruperea televiziunii în viața 
de toate zilele a majorității popu
lației globului a deschis reclamei 
comerciale posibi^tăți de neimagi
nat acum două decenii. Cititorul 

. acestor rînduri își poate pune între
barea cam cît ar fi putut încasa 
Mark Spitz, fenomenalul cîstigător a 
7 medalii de aur la Jocurile Olimpice 
de Ia Miinchen, din partea cunoscu
tei societăți vest-germane „Adidas". 
în cazul cînd s-ar fi pretat la asa 
ceva, pentru un singur gest : acela 
d!e a fi plimbat în mîna ridicată 
pentru salut, aflîndu-se pe podiumul 
învingătorilor, pantofii săi de sport 
marcați cu cele 3 dungi albe ale 
mărcii fabricii, prin fața privirilor 
celor 1 000 000 000 de telespectatori 
(vă asigur că n-am greșit la zero
uri)! Dar sportivii nu au ajuns să* 
fie folosiți numai pentru reclama ■ 
materialelor șl echipamentelor spor
tive, ci și pentru alte nroduse, in
clusiv cafeaua si băuturile alcoolice. 
Această practică rușinoasă era fa
cilitată dte faptul că vechea regulă 
a amatorismului, conservatoare dar 
Imprecisă, interzicea sportivilor să 
primească bani pentru reclamă, f»nt 
care nu se poate dovedi niciodată. 
Noua regulă, elaborată de comisia 
de amatorism interzice sportivului 
să apară în presă, la radio sau tele
viziune, în contextul reclamei sub 
sancțiunea descalificării, fără să mai 
fie nevoie de dovadă că a tras fo
loase materiale. Prima „victimă" a 
comisiei a fost cunoscutul campion 
de schi austriac Karl Schranz, care 
a fost eliminat de la Jocurile Olim
pice de la Sapporo. După uriașul 
scandal stîrnit în primul rînd de toți 
cei care-și vedeau profiturile ame
nințate, scandal în cadrul căruia 
Schranz a jucat rol de jertfă nevi
novată, el a trecut la profesionism, 
unde îi era de mult locul potrivit.

Prin noua regulă, reclama comer
cială se admite numai pe bază de 
contract între federații si fabricanți, 
banii încasați fiind destinați propă
șirii sportului respectiv si în nlcî 
un caz sportivilor. Același Jack 
Kelly jr. se ridică . împotriva acestei 
reguli în numele „libertății indivi
duale" și a „autoajutorăril" sportivi
lor, preconizînd ca sportivii să poa
tă fi plătiți de fabricanți, de publi
cații si de televiziune, stabilind sî 
un tabel după care să se împartă 
sumele : pînă Ia 5 000 dolari benefi
ciarul încasează totul, între 5 000 șl 
10 000 dolari cedează coechipierilor 
săi o cotă de 5 la sută etc. Și asta 
fci numele amatorismului modern I 

Indiferent de atacurile la care va 
fi supusă acțiunea de însănătoșire a 
moravurilor în sportul de înaltă 
performanță, C.I.O. — ajutat de co
misia de amatorism și admitere Ia 
Jocuri — își va urma calea, pentru 
a asigura puritatea conținutului etic 
al mișcării olimpice.

ALEXANDRU ȘIPERCO 
membru al CIO pentru România

CEA MAI
Fără îndoială, 26 septembrie este 

cea mai încărcată zi a sezonului fot
balistic din acest an: 5 meciuri în 
preliminariile C.M., zona europeană, 
Un meci de baraj pentru aceleași 
preliminarii și două foarte intere
sante partide amicale.

In preliminariile C.M., la Leipzig, 
se vor întîlni echipele reprezenta
tive ale României și R.D. Germane, 
îr)tr-un meci contînd pentru clasa
mentul grupei a IV-a a zonei tătro- 
pene. In grupa I, la Lucerna, se în- 
tîlnesc echipele Elveției și Luxem
burgului — desigur' o partidă de 
mai mică încărcătură dramatică, mai 
ales dacă precizăm că echipa care 
are cele mai mari șanse de calificare 
în această grupă (a II-a) este selec
ționata Italiei. La Chorzow se dis
pută meciul Polonia — Tara Galilor 
(grupa a V-a). O victorie așteptată, 
a gazdelor va pune, la 17 octombrie, 
la Londra, echipele Angliei și Polo-

A

IN CUPELE EUROPENE
In

s-au
Stara Zagora, în meci retur: Beroc 
— Foia Esch (Luxemburg) 4—1 
(1—0). In primul meci, fotbaliștii 
bulgari cîștigaseră cu 7—0. Ei s-au 
calificat pentru turul doi al Cupei 

La
Lo-

Cupele europene intercluburi 
jucat două noi meciuri. La

cupelor. în Cupa U.E.F.A., la 
Valetta : Sliema Wanderers — 
komotiv Plovdiv 0—2 (0—2).

In preliminariile c.m.
BOLIVIA ARGENTINA 0-1

în orașul La Paz s-a disputat 
meciul dintre echipele Boliviei și 
Argentinei, contînd pentru prelimi
nariile C.M. Fotbaliștii argentinieni 
au obținut victoria cu scorul de 
1—0 (1—0), prin golul marcat în 
minutul 18 de Fornari. Clasamentul 
grupei a II-a sud-americane :

1. Argentina
2. Paraguay
3. Bolivia

3 2 1 0 6—1
2 110 3—2
3 0 0 3 1—7

5
3
O

PLINA li A AMU
niei față în față pentru meciul de
cisiv ai calificării. Selecționatei an
trenate de Gorski îi va fi atunci ne
cesar un meci nul, în cazul în care 
mîine va învinge. Țara Galilor a 
realizat însă un surprinzător 1—1 pe 
Wembley, și a învins Polonia, în me
ciul tur, cu 2—0. în momentul de față 
— și iată de ce partida de la Chor
zow este cu atît mai interesantă — 
toate cele trei echipe din grupă au 
șanse reale ’ ......
final... In 
vor întîlni

Șimeciul nu este important 
punct de vedere al presti- 
poate al revanșei după în
de la Sofia cu 3—0. Pen-

de calificare în turneul 
Anglia, la Sheffield, se 
selecționatele Irlandei 

Bulgariei. Pentru nord-de Nord 
irlandezi, 
decît din 
giului și 
frîngerea
tru echipa bulgară, însă, lucrurile 
stau cu totul altfel. In vederea cali
ficării, Bulgaria trebuie să mai acu
muleze, neapărat, încă un punct din 
cele două deplasări pe care le are : 
meciurile cu Irlanda de Nord și 
Portugalia. Și cum la Lisabona, se 
știe că va fi foarte greu, iată că 
selecționerul Mladenov și elevii săi 
sînt nevoiți „să forțeze mina soartei" 
mîine, la Sheffield. La Glasgow, pe 
Hampden Park, va avea loc prima 
întîlnire decisivă, dintre favoritele 
grupei a VIII-a, reprezentativele 
Scoției și Cehoslovaciei. Tn cazul 
unei victorii a echipei gazdă, fotba
liștii scoțieni și-au asigurat califica

rea pentru turneul final. Dacă for
mația cehoslovacă va reuși un meci 
nul, atunci majoritatea șanselor trec 
de partea elevilor lui Jezek. O situa
ție oarecum asemănătoare cu cea din 
grupa a IV-a...

La Moscova, pe marele stadion 
„V. I. Lenin", este programată prima 
partidă a meciului de baraj care 
opune cîștigătoarele grupelor a IX-a 
europeană — selecționata U.R.S.S. — 
și a IlI-a a zonei Americii de Sud 

Chile. 
Meciul retur va avea loc în ziua de 
21 noiembrie, iar o a treia — even
tuală — partidă ar urma să se dis
pute la 24 sau 25 noiembrie, într-o 
altă țară din America de Sud.

Două interesante meciuri de pre
gătire, tot mîine : Anglia — Austria, 
la Londra și Iugoslavia — Ungaria, 
la Belgrad. Numai cele două .echipe 
gazde au rămas în cursa pentru cali
ficare, dar meciurile se anunță la fel 
de disputate. Intre fotbaliștii iugo
slavi și cei maghiari s-au jucat pînă 
acum 29 de partide, dar palmaresul 
nu este deloc favorabil echipei aflată 
în momentul de față sub conducerea 
lui Vujadin Boskov : 4 victorii, 10
meciuri nule, 15 înfrîngeri...

Să recunoaștem, o foarte încărcată 
zi, acest 26 septembrie, pentru fotba
lul internațional...

reprezentativa statului

Dumitru GRAUR

3 ȘAHISTE ROMÂNCE
LA TURNEUL INTERZONAL

29 septembrie începe în in- 
Minorca (Spania) turneul in

terzonal pentru campionatul 
minin de șah. La această 
competiție, care urmează să 
semneze pe candidatele la 
mondial, vor lua parte trei 
toare din țara noastră, 

.trele internaționale
Baumstark, Alexandra 
Elisabeta Polihroniade. 
însoțite de antrenorul 
giu Samarian și 
sportului Vasile Georgescu.

fe- 
mare 

de- 
titlul 
jucă- 

maes- 
Gertrude 

Nicolau și 
Ele vor fi 
emerit Ser- 

de maestrul

TELEX
A 23-a ediție a Turului ciclist al Bulga
riei, s-a încheiat la Solia cu victoria 
rutierului sovietic Skozîrev, care a par
curs 1 245 km în 29h 31:16, cu o medie 
orară J- " — . — -
toare 
— la 
1:11, 
ciero 
final 
garia), ___„ , _____, .. _______
vacia. Ultima etapă a cursei, desfășu
rată pe traseul Velingrad — Sofia,’ a 
fost ciștigată de bulgarul ciakîrov, cro
nometrat pe distanța de 164 km cu tim
pul de 4h 25:40.

de 41,373 km. Pe locurile urmă- 
s-au clasat Kletcin (R.D. Germană) 
49 sec., Ciakîrov (Bulgaria) — la 
Popov (Bulgaria) — la 1:20, Ma- 
(Italia) — la 3:13 etc. In clasament 
pe echipe : 1. Cernomoret (Bul- 

, 2. Belgia. 3. Italia, 4. Cehoslo-

CAMPIONATE... CAMPIONATE...

După disputarea a 4 runde, în turneul 
de șah de la San Feliu de Gulxols (Spa
nia) conduc Tatai (Italia). Robatsch 
(Austria), Medina (Spania) și Vesterinen 
(Finlanda), cu cite 2*/2 p fiecare, urmați 
de Pomar (Spania) — 2 p. In runda a 
4-a, Tatai l-a învins pe Hartoch (Olan
da). iar Robatsch a cîștigat la Ibars 
(Spania). Partidele pomar — Pijoan 
(Spania) și Medina — Lengyel (Ungaria) 
s-au încheiat remiză.

IUGOSLAVIA. în etapa a 7-a a cam
pionatului Iugoslav. Steaua roșie Bel
grad a reușit o excepțională victorie în 
deplasare în fața liderului, Dlnamo Za
greb, cu 3—1. Au asistat peste 70 000 
de spectatori. Revelația actualului sezon, 
Hajduk Split, a cucerit și ea o victorie 
în deplasare, 2—1 cu Proleter, la Zre- 
nianln. Alte rezultate : Partizan Belgrad
— Vardar Skoplje 1—0, Radniciki Niș — 
O.F.K. Beograd 1—0, Velej Mostar — 
Olimpija Ljubljana 2—1. Celik Zenița — 
Boraț Banja Luka 1—0, Sloboda Tuzla
— Zagreb 3—1, Bor — Vojvodina 2—2, 
și Sarajevo — Zeleznlcear 1—0. în cla
sament : Dinamo — 10 p, Hajduk, Stea
ua Roșie. Celik — 9 p.

FRANȚA (etapa a 8-a) : Lyon — So- 
chaux 2—1; Strasbourg — St. Etienne 
1—1; Nîmes — Bastia 3—1; Nice — Reims 
3—0; Rennes — Angers 1—2; Lens — 
Monaco 2—1; Bordeaux — Nantes 2—1; 
Troyes — Marseille 2—1; Nancy — F.C.

Paris 1—1. Clasament : 1. Nîmes — 15 p; 
2. Lyon — 14 p; 3. St. Etienne — 14 p.

OLANDA (etapa a 6-a) : F.C. Utrecht
— .Haarlem 2—0 ; PSV Eindhoven — AZ 
67 Alkmaar 5—1; Ajax Amsterdam — 
Feyenoord Rotterdam 2—1; MW Maas
tricht — NAC Breda 1—0; Graafschap — 
FC Twente Enschede 0—0; Sparta Rot
terdam — NEC Nijmegen 2—0; Telstar
— FC Amsterdam 0—0; FC den Haag — 
FC Groningen 1—0; Go Ahead Deventer
— Kerkrade 3—1. Clasament : 1. Ajax
— 10 p; 2. Feyenoord — 9 p; 3. PSV 
Eindhoven — 8 p.

UNGARIA (etapa a 6-a) : Szeol — Fe- 
renevaros 2—1; Ujpest Dozsa — MTK 
4—1: Honved — Egytertes 3—0; Videoton
— Haladas 2—1; Salgotarjan — Csepel 
1—1; Tatabanya — Dorog 3—2; Raba 
Eto — Vasas 1—0; Pecs — Zalaegerszeg 
3—1. Clasament ; 1. ujpestl — 10 p; 2. 
Honved — 8 p; 3. Ferencvaros — 8 p.

La Toronto, în prezența a peste 10 000 
de spectatori, campionul mondial de box 
Ia categoria semimijlocie, mexicanul Jose 
Napoles, și-a păstrat centura, învingîn- 
du-1 la puncte pe canadianul Clyde 
Gray. Napoles a anunțat că va ataca 
titlul mondial la categoria mijlocie, de
ținut de argentinianul Carlos Monzon.■
La Praga șî Bratislava a Început un 
mare turneu masculin de volei. iată 
primele rezultate . grupa A (la Praga): 
R.D. Germană — Bulgaria 3—1 (12—15, 
15—10. 18—-16, 15—10) ț Cehoslovacia — 
Brazilia 3—1 (15—13, 7—15. 15—1, 15—11); 
grupa B (la Bratislava): U.R.S.S. 
lonia 3—2 (15—11, 17—15, 11—15,
15—11); Japonia — S.U.A. 3—0 
15—11, 17—15).

— PO- 
12—15, 

(15—11,

Numeroși spectatori au urmărit 
xandria meciul internațional de ______
pe Iarbă dintre echipele Pakistanului și 
Republicii Arabe Egipt. Oaspeții au ob
ținut victoria cu scorul de 1—0. prin
punctul marcat în minutul 32 de Dan- 
weir.

ia Ale- 
hochei
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