
ȘEDINȚA COMITETULUI EXECUTIV
AL C.C. AL P.C.R.

In ziua de 26 septembrie a.c. a avut loc șe
dința Comitetului Executiv al C.C. al P.C.R., pre
zidată de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Român.

La ședință au luat parte, ca invitați, membrii 
guvernului, precum și alți activiști de partid și 
de stat.

In cadrul ședinței, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Partidului Co
munist Român, președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, a prezentat o 
informare amplă în legătură cu recenta vizită 
oficială efectuată în Cuba, Costa Rica, Vene
zuela, Columbia, Ecuador și Peru, precum și 
despre convorbirile purtate cu președintele Re
publicii Senegal, Leopold Sedar Senghor, și vi
zita neoficială de prietenie făcută în Maroc.

Pe marginea informării au luat cuvîntul nu
meroși participanți. In cuvintul lor, vorbitorii au

apreciat importanța istorică a vizitei, și-au ex
primat deplina satisfacție și aprobare față de 
rezultatele acesteia și s-au angajat sâ depună 
eforturi pentru realizarea tuturor înțelegerilor și 
acordurilor convenite.

Participanții au dat o înaltă apreciere și au 
evidențiat în mod deosebit activitatea remar
cabilă desfășurată de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu în cursul acestei vizite, contribuția 
sa hotărîtoare la aplicarea în viață a politicii 
interne și externe a partidului și statului nostru, 
elaborată de Congresul al X-lea al parti
dului.

In legătură cu vizita tovarășului Nicolae 
Ceaușescu în America Latină, Comitetul Execu
tiv a adoptat în unanimitate o hotărîre specială 
care se dă publicității.

Comitetul Executiv a rezolvat, de asemenea, 
unele probleme ale activității curente.
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în jocul - cheie al grupei a IV-a a preliminariilor C. M. ’74 la fotbal

Echipa naționala nu și-a realizat 
scopul propus: R.D.G.-ROMÂNIA 2-0!

Vineri, in Sala sporturilor din Timișoara

START
IN CAMPIONATELE

BALCANICE DE LUPTE
începind de vineri, Sala sportu

rilor din Timișoara va fi gazda 
întrecerilor Campionatelor Balca
nice de lupte greco-romane și' li
bere. Conform regulamentului a- 
cestei competiții, la concurs au 
dreptul de participare sportivii sub 
22 de ani, tonte țările prezent»d 
cite un concurent la fiecare cate
gorie de greutate. La cea de-a 
XXII-a ediție a întrecerilor balca
nice și-au anunțat prezența luptă
torii din Bulgaria, Grecia, Iugosla
via și Turcia.

Cum în rîndul concurenților fi
gurează sportivi proveniți din țări 
cu o frumoasă tradiție în această 
disciplină sportivă se așteaptă ca 
pe saltelele de concurs din orașul 
de pe Bega să poată fi urmărite 
întreceri interesante, de un nivel 
tehnic și spectacular ridicat.

în vederea acestui eveniment 
sportiv, luptătorii români s-au 
pregătit cu seriozitate. Antrenorul 
federal Ion Crîsnic ne-a comunicat 
formația pe care intenționează să 
o alinieze la startul întrecerilor de 
ia Timișoara. Iată-i pe cei 10 ti
neri sportivi, în ordinea categorii
lor : Aurel Neagu, Gheorghe
Ștefan, Grigore Condrat, Viorel 
Gheorghiu, Petroniu Androne, Ma
rin Pircălabu, Vasile Tigănaș, Ste-
■....................... ............ 11 ................. 1 1 " .............

P. Androne, pe care-l 
vedeți dueîndu-și ad
versarul în poziție pe
riculoasă, este unul din
tre aspiranții la titlul 
de campion balcanic la 
categoria 68 kg, stilul 

libere

lian Morcov, Traian Stoian și Vio
rel Enache. Absența din echipă 
a doi dintre cei mai valoroși spor
tivi români, Ion Arapu și Ion Du
mitru. se datorește unor acciden
tări de ultim moment, care au fă
cut ca la această competiție — în 
carg tehnicianul nostru dorea să-și 
ducă elevii pe primul loc — re
prezentativa țării noastre să nu 
dispună de întregul său potențial.

La greco-romane, printre cei ce 
vor lupta pentru titlurile de cam
pioni balcanici se numără o serie 
de tineri' talentați, care au făcut

parte Și din formația participantă 
la campionatele mondiale de la Te
heran, ca Ion Păun, Constantin A- 
lexandru. Adrian Popa, dar și alți 
sportivi evidențiați cu ocazia unor 
competiții interne sau internațio
nale ca Ion Dulică, Sandu Botez, 
Teodor Ignătescu. Adrian Sablov- 
schî etc.

Faza de zonă a campionatelor republicane de box

PRIMUL FINALIST DESEMNAT:
ION ALEXE

In patru centre 
permit accesul 
ale seniorilor.

provinciale au început întrecerile fazei de zonă care 
la turneul final al campionatelor naționale de box 

galele-*L ale seniorilor. Iată cîteva dintre rezultatele înregistrate în 
de ieri :

ușoară) : C. Hoduț
b.ab.l I. Stapciu (Bo- 
Vieru (Oțelul Galați)

I.

• Fotbaliștii noștri nu s-au comportat la nivelul 
promis de ei pentru jocul hotăritor de ieri.

• Succesul gazdelor le asigură 90 la sută califi
carea Ia turneul final al C.M. ’74, insă jocurile gru
pei nu s-au încheiat.

• Lovitura indirectă dictată de arbitrul Scheurer, 
din care a rezultat primul gol, a fost fără nici un te
mei regulamentar și a influențat rezultatul partidei.

LEIPZIG, 26 (prin telefon).
Calculele echipei noastre, care vi

zau astăzi obținerea unui meci nul 
sau chiar o victorie care să ne asi
gure calificarea pentru turneul final 
al Campionatului mondial, n-au reu
șit. Echipa R.D. Germane, foarte bine 
pregătită din punct de vedere fizic, 
avînd o evidentă superioritate atle
tică și jucînd cu foarte multă ambi
ție și dîrzenie, a reușit să dejoace 
planurile echipei noastre și a ob
ținut o victorie, după aspectele ge
nerale ale partidei, meritată, dato
rită unei .dominări destul de accen
tuate. Superioritatea echipei gazdă 
a fost măi netă în repriza I, cind, 
ca o ilustrație a incapacității ofen
sive a formației noastre, n-am putut 
nota decît un singur șut la poarta 
lui Croy. Și acela datorită 
șului central Dinu.

Fără îndoială, dacă ar fi 
tăm explicațiile insuccesului 
trebuie să ne oprim asupra 
tații dintre compartimente, în sensul 
că eficacitatea formației noastre □ 
scăzut treptat din compartiment în 
compartiment, de la liniile dinapoi 
pînă la cele din față. Cu toate aces
tea, trebuie să spunem că Răducanu 
a absolvit cu bine examenul de as
tăzi. ’Linia de fundași și-a făcut în 
general datoria (exceptind fazele 
fixe din care s-au și înscris golurile 
victoriei, ceea ce, desigur, ne pro-

funda-

să că ti
de azi 

inegali -

duce un regret în plus pentru că, 
practic, echipa noastră n-a fost în
vinsă din combinații de joc). Tre- 
cînd la linia de mijloc, vom con
semna comportarea sa inegală, în 
sensul că atît Radu Nunweiller cit 
și Dumitru au fost mai burii în re
priza I pentru a ceda în cea de a 
Il-a, adică tocmai atunci cînd se 
cerea mai mult susținerea atacului. 
Oprindu-ne asupra compartimentului 
ofensiv proprin-zis, reținem evoluția 
sa palidă, relevind însă cîteva ac
țiuni bune ale lui Iordănescu, în 
primele 45 de minute, că și randa
mentul ceva mai bun dat după pau
ză de Dembrovschi, înlocuitorul lui 
Țarălungă. Nu-i mai puțin adevărat 
că înaintașii noștri au fost vădit 
incomodați astăzi de severul marcaj 
„om la om" prestat de gazde.

Tn general, în prima repriză echi
pa noastră a jucat cu o tactică adec
vată 
ce a 
acea 
dată 
mei

obținerii meciului nul, tactică 
dat roade pînă în min. 42, la 
lovitură liberă indirectă acor
de arbitrul Scheurer, fără te-, 
regulamentar, deoarece „foar- 
executată de Radu Nunweiller

Angajamentul activului clubului Dinamo București 
pentru îndeplinirea sarcinilor stabilite de partid

IAȘI (cat 
(Rapid Buc.) 
toșani), Gh.
b.p. I. Matei (Trotușul Dej), 
Radu (Nicolina Iași) b k.o.l C. Mo- 
reanu (Focșani), M. Teofil (Voința 
Buc.) b.p. I. Mageri (Rapid) ; cat. 
scmimijlocie: A. Vasile (Dinamo) 
b.p. Gh. Agapșa (Dinamo Bv.), C. 
Stan (Voința Buc.) b.p. T. Stîngă 
(Oțelul Galați), C. Filote (Focșani) 
b.p. Gh. Ursache (Trotușul Dej), 
M. Lupu (Auto Măcin) b.ab.l V. 
Macovei (Iași).

De remarcat că, în zona de la
• Iași, din lipsă de adversari, Ion 
Alexe a devenit primul finalist al 
campionatelor naționale.

CONSTANTA (cat. pană) : C.
Ștefanovici (Dinamo) b.ab.l O- Con
stantin (P.A.L. Brăila), C. Tîrcheș 
(Cimentul Medgidia) b.p. M. Peia

I. Ma- 
V. Pe-

în meci amical de baschet
STEAUA BUCUREȘTI - PARTIZAN

TIRANA 85-75 (44-30)
tn continuarea turneului pe care 

îl întreprinde în țara noastră, echi
pa masculină de baschet Partizan 
Tirana a întîlnit ieri formația 
Steaua. După un meci plăcut, cu 
faze spectaculoase, bucureștenii au 
cîștigat cu 85—75 (44—30).

(Dinamo) — decizie eronată, 
reș (C. S. Muscelul) b.ab.3 
tre (Tulcea) ; cat. ușoară: L. Mathe 
(Cluj) b.ab.2 L. Avram (Satu 
Mare), P. Dobrescu (Dinamo) b.ab. 
2 M. Toma (Constanța). Z. Stroie 
(Brăila) b.ab.l V. Ristoiu (Tîrgoviș- 
te), I. Bărbosu (Brașov) b.p. C. Du
mitrescu (Buzău) — decizie ero
nată : cat. mijlocie mică : S- Tîrîlă 
(Galați) b. p. N. Kerin (Medgidia), 
D. Mihalcea (Dinamo) b.p. D. Starf- 
cu (Brăila), Gh. Nicolae (Brașov) 
b.p. C. Nicolae (Rapid).

ARAD (cat. semiușoară) : P. An
ton (Steaua) b.p. C. Nap (A.S.A. 
Cluj) ; cat, semimijlocie: Al. Popa 
(Cluj) b.p. L. O.ancea (Muscelul) ; 
cat. mijlocie mică: Șț. Florea 
(Steaua) b.p. R. Lazea (Arad) ; 
cat. grea : I- Dascălu (Farul) b.ăb.2
C. Berințiu -(Petrila), I. Sănătescu 
(Drobeta Tr. Severin) b.ab.l M. 
Boieru (Cluj).

DROBETA TR. SEVERIN (semi
mijlocie) : I. Velcu (Craiova) b.p 
I. Hodoșan (Metalul Buc)!; semi
ușoară : C. Stanef (Metalul Buc.) 
b.p. M. Prie (Sibiu), C. Dia (Mus- 
celuD b.ab- 3 P Toma (Reșița), D. 
Dosan (Grivița Roșie) b.p. L. Ghețe 
(Satu Mare), A. Iacob (Farul) b.p.
D. Romanavschi (Pitești).

(Citiți în pagina a 2-a relatări 
ale trimișilor și corespondenților 
noștri din Iași, Constanța, Arad și 
Drobeta Tr. Severin, de la galele 
care au avut loc marți).

Sportivii, antrenorii și activiștii 
clubului bucureștean Dînamc, întru
niți în cadrul unei' plenare care a 
avut loc marți după-amiază, au dez
bătut — în lumina sarcinilor cuprin
se în Hotărîrea Plenarei C*.C. al 
P.C.R. cu privire Ia dezvoltarea con
tinuă a educației fizice și spartului, 
ca și a măsurilor stabilite, în conse
cință, de conducerea Ministerului de 
Interne — activitatea depusă în a- 
cest an și rezultatele obținute.

In darea de seamă prezentată, jia 
și în numeroasele luări ia cuvînt 
care au urmat, au fost subliniate o 
serie de succese ale sportivilor dina- 
moviști în competițiile interne și 
internaționale, printre ultimele fiind 
și cele realizate la campionatele eu
ropene de canotaj academic și cam
pionatele mondiale de lupte. în a- 
celași timp, s-au analizat concret, cu 
exigență și spirit de răspundere. în 
mod critic și autocritic cauzele unor 
carențe din activitatea clubului care 
au împiedicat obținerea de perfor
manțe și mai valoroase, pe măsura 
cerințelor și condițiilor existente, 
iar în anumite cazuri au dus chiar 
la rezultate nesatisfăcătoare.

Apreciind că prin grija conducerii 
Ministerului de Interne și a Consi
liului Național pentru Educație Fi
zică Și Sport, clubului Dinamo i s-au 
creat premise pentru noi rezultate 
de valoare în activitatea viitoare și 
în special pentru J.O. din 197« și 
1980, plenara a elaborat un plan 
foarte amănunțit de măsuri _ care 
vizează întărirea secțiilor sportive cu 
pondere în programul J.O., îmbună
tățirea procesului de instruire a 
sportivilor în concordanță cu cerin
țele impuse de valoarea performan
țelor de nivel internațional, asigura
rea unor condiții materiale superioa
re pentru desfășurarea antrenamen
telor și participarea în competiții. 
Participanții ]a plenară s-au anga
jat, totodată, să depună eforturi spo
rite pentru o afirmare tot mai pu
ternică a sportului românesc in arena 
internațională.

în continuare, general lt. Marin 
Dragnea, prim-vicepreședinte al 
C.N.E.F.S., a adresat — în numele 
Biroului Executiv al Consiliului Na
țional pentru Educație Fizică și 
Sport — felicitări călduroase sporti
vilor. antrenorilor și cadrelor de 
conducere ale clubului pentru rezul
tatele obținute, ca și pentru locul 
întîi ocupat în întrecerea cluburilor 
sportive in anul trecut si a chemat 
la îndeplinirea cu maximă exigență 
a sarcinilor de înaltă răspundere ce 
revin din Hotărîrea Plenarei C.C. al 
P.C.R. pentru reprezentarea cu dem
nitate a țării la marile competiții 
internaționale, îndeosebi Ia J.O. de 
la Montreal, cărora trebuie să li se 
subordoneze întreaga activitate ■ de 
pînă atunci.

A luat apoi cuvîntul general lt. 
Alexandru Dănescu, adjunct al minis
trului de Interne, care a subliniat 
că realizarea sarcinilor trasate de 
partid — cuprinse și în programul 
elaborat de C.N.E.F.S. în vederea pre
gătirilor pentru J.O. din 1976 — ca 
și a măsurilor stabilite de conduce
rea Ministerului de Interne impune 
întregului activ al clubului să lupte 
neabătut pentru perfecționarea pro
cesului instructiv-educativ, pentru în
tărirea ordinii și disciplinei, a spi
ritului de responsabilitate în muncă, 
pentru desfășurarea unei activități 
care să sporească permanent contri
buția clubului la dezvoltarea sportu
lui de performanță din țara noas
tră.

Tn încheierea lucrărilor plenarei, 
înt.r-un spirit de mare însuflețire, a 
fost adoptat textul unei telegrame 
adresate Comitetului Central al Par
tidului Comunist Român, tovarășului 
NICOLA F, CEAUȘESCU, prin care în
tregul activ al clubului se angajează 
să-și consacre toată energia și pu
terea de muncă pentru obținerea u- 
nor rezultate superioare, pentru 
creșterea neîncetată a prestigiului 
sportului româneso în arena inter
națională.

Reporterii noștri pe teren, in mijlocul preoc uparilor pentru aplicarea prevederilor 
Hotarîrii Plenarei C. C. al P. C. R. din 28 februarie — 2 martie a. c.

Am așteptat cu toții, încordați în fața televizoarelor, un rezultat al echipei 
naționale care sâ permită prezența fotbalului românesc la turneul final 
al C.MJ74. 42 de minute am avut această certitudine, am crezut in ea 

și dupâ pouzâ, atunci cind fotbaliștii noștri au fost obligați să fie mai ofen
sivi. Dar trecind minutele am constatat că și in a doua parte a jocului, ca și 
in prima, echipa României, deși a dorit mult sâ fie in această partidă mai 
puternicâ, mai combativă, mai tenace decit a fost vreodată, nu a reușit sâ se 
ridice la înălțimea promisiunilor, angajamentelor, optimismului de care □ dat 
dovadă la pregătire. Deși a avut momente de joc bun, capacitatea ei de ac
țiune o fost inegală, cu minimă eficacitate in direcția porții adverse, in spe
cial în primele 45 de minute cind a acceptat prea mult dominarea adversa
rilor. Legătura intre compartimente a fost defectuoasă, multe pase greșite, joc 
lateral, exagerat de multe ori, țîșnirile din faza atacurilor din finalul 
au fost plâpinde. 
dința permanentă 

Dacă acestea 
condițiile inscrierii 
fie bizară, fie râu 
deoarece putem fi
lor, pentru nimic în lume arbitrul 
14 m de poartă ! Acordarea unei 
la 100 de meciuri o dată, numai 
Nunweiller a fost perfect corectă, 
de la fața locului trimișri noștri.

Acest gol obținut neregulamentar a devenit un handicap enorm pentru 
echipa noastră și a influențat rezultatul partidei.

Desigur că acest act grosolan de arbitraj nu scutește de critică echipa 
națională, insa constituie unul din elementele de bază ale acestei nereușite 
a echipei României care nu și-a realizat la Leipzig scopul propus.

Rămine acum ca în meciul cu Finlanda echipa națională să realizeze un 
scor substanțial și să așteptăm ultima partidă a grupei a IV-a, de la 3 no
iembrie, la Tirana, Albania — R.D.G. pentru a cunoaște definitiv echipa cali
ficată, pentru care, din păcate, reprezentativei României i-au mai rămas 10 la 
sută șanse, în caz că Albania va ciștiga un punct sau două pe teren propriu.

partidei 
cu ten- 
directe, 

vederea

Vigoarea jocului învingătorilor a fost in contrast 
a jucătorilor români de a ocoli angajamentele 

au fost in general defecțiunile, nu putem trece cu 
primului gol, dintr-o decizie neregulamentarâ a arbitrului,
intenționată. A doua ipoteză este mai aproape de adevăr, 
convinși că, dacă faza s-ar fi petrecut in suprafața gazde- 

nu ar fi dictat o asemenea infracțiune la 
asemenea lovituri indirecte se poate vedea 
dacă a fost o realitate, ori „foarfecă" lui 
fără adversar în jur la 5 m, cum declară

nu putea fi în nici un caz inter
pretată ca joc periculos din moment 
ce pe o rază de 5 m in jurul său nu 
se găsea nici un adversar. S-ar mai 
putea reproșa- mijlocașilor noștri — 
și celor care au participat în ge
neral la ofensivă — că în prima re
priză au căutat prea mult pasa deci
sivă în atac, în loc să pregătească 
cu mai multă răbdare acțiunile. De 
consemnat, de asemenea, tot în le
gătură cu prima jumătate a parti
dei, periculozitatea atacurilor de pe 
aripa dreaptă a echipei gazdă care 
a preferat, pentru atacurile sale, 
partea stîngă a echipei noastre. E 
aproape sigur că încheierea reprizei 
cu un rezultat alb ar fi dat echipei 
noastre mai multă încredere în posi
bilitățile sale și i-ar fi permis să 
joace mai solid în repriza secunda. 
Golul cu care Bransch a deschis sco
rul a obligat formația română să 
joace mai mult pe atac, după pauză. 
Și. într-adevăr, sub raport teritorial, 
după pauză aspectul s-a schimbat. 
Formația română a ocupat poziții 
mult mai avansate, în timp ce, con- 
ducînd cu 1—0, gazdele au început 
să joace la tragerea de timp, ob
structionist, folosind din plin avan
tajul gabaritului și al forței fizice, 
lucru pe care l-au. executat și mai 
pregnant după marcarea celui de-al 
doilea gol.

Adevărul este însă că echipierii 
noștri au trebuit să plece steagul în 
fața marii forțe de joc a gazdelor, 
a elanului lor debordant și a plusu
lui de viteză, a mobilității pe care

Deleanu va opri un nou atac al lui Lowe.
Telefoto t AGERPRES

DECLARAȚII DUPĂ MECI

LA TEIUȘ Șl AIUD-SPRE 0 ACTIVITATE SPORTIVĂ
CONTINUĂ Șl DIVERSIFICATĂ

Vrednicia locuitorilor județului 
Alba a făcut ca, în scurt timp, as
pectul acestui ținut să se schimbe 
complet. Alba s-a dezvoltat în a- 
cești ultimi ani într-un ritm rapid 
pe toate planurile : de la construi
rea unor mari întreprinderi de in
teres republican, pînă la înălțarea 
cartierelor moderne de locuințe, a 
unor edificii social-culturale. Desi
gur, procesul de înnoire al Albei 
continuă.

Creșterea 
tățenilor a 
noi soluții 
mai bine posibil necesitățile de or
din spiritual, precum și nevoia de 
recreare prin intermediul exerci- 
țiilor fizice și al sportului.

Hotărîrea Plenarei C.C. al P.C.R. 
din 28 februarie — 2 martie a.c.

și dat un nou imbold mișcării spor
tive, a creat un cadru optim de 
desfășurare a activităților cu carac
ter de masă și de performanță.

Vizita noastră în județul Alba 
avut ca scop tocmai descoperi-

REALIZAREA BAZEI MATERIALE Șl SPORIREA NUMĂRULUI 
DE PRACTICANȚI Al SPORTULUI — OBIECTIVE 

PRINCIPALE LA TEIUȘ

a

salariați angrenați in 
teriala - o preocupare constantă 

rea acelor preocupări care, prin, e- 
fectele lor, vor conferi sportului de 
pe aceste meleaguri valențele ne
cesare unei mai depline afirmări.

Radu URZICEANU

(Continuare tn pag. a 4-a)

VALENTIN STÂ- 
NESCU (antrenorul e- 
chipei României) : „A- 
cesta nu a fost jocul 
nostru. Echipa, mai 
precis spus cîțiva din
tre jucători, au evolu
at așa cum și-au do
rit-o adversarii. Cei 
care au greșit cel mai 
mult în nerespectarea 
ideii de joc au fost. în 
primul rină, mijlocașii.' 
Ne trebuie, pentru i'ii- 

■ tor, un fundaș central
— lingă Antonescu, 
care și-a făcut datoria
— pentru a-l putea fo
losi pe Dinu la mijlo
cul terenului, acolo un
de este de fapt locul 
lui. Cu Dinu in linia 
mediană, Dumitru și-ar 
putea permite să joa
ce mai ofensiv. In a- 
fară de Antonescu, il 
mai remarc pe Rădu- 
canu. Nu este vinovat 
la nici unul din cele 
două goluri primite. 
Dar, tn afară de- a- 
ceasta, echipa a primit 
o grea lovituri prin 
decizia bizară a arbi-

trului 
directă'

cu lovitură in-

RUDOLF SCHEURER 
(arbitrul partidei) : „La 
întrebarea dv. privind 
decizia care a dus la 
deschiderea scorului 
cred că am aplicat co
rect regulamentul, de
oarece execuția tehnică 
a jucătorului român a 
periclitat integritatea 
corporală a adversari
lor". La observația 
noastră că în jurul lui 
Nunweiller nu se aflau 
jucători adverși, Scheu
rer ne-a răspuns că el 
așa a apreciat faza și 
că a dat decizia pe care 
o credea de cuviință.

fensivă permanentă. In 
repriza secundă echili
brul partidei a fost 
mai puternic, linia de 
mijloc a echipei ro
mâne funcționînd cu 
mai mult randament. 
Socotesc că 
noastră este
meritată. Consider că 
decizia arbitrului Sche
urer la primul gol 
marcat a fost perfect 
regulamentară 
singura 
nea în 
fazei".

victoria 
absolut

fiind 
care se impu- 
circumstanțele

(căpitanul e- 
„Foarte mul

nivelului de trai al ce- 
impus căutarea unor 

pentru a satisface cit

Plecind din orașul de reședință 
al județului, ne-am îndreptat mai 
întîi spre comuna Teiuș, așezare 
deosebit de cunoscută, îndeosebi 
prin faptul că este un important 
punct pe harta căilor ferate, ma
joritatea locuitorilor săi fiind sa- 
lariați la complexul C.F.R. Teiuș-

Coșlariu. De altfel, aici se află și 
cea. mai mare asociație sportivă din 
localitate, alături de ea mai ființînd 
Voința (a cooperației meșteșugă
rești), Viitorul (spb patronajul co
mitetului comunal U.T.C.) și Știința 
(aparținînd școlilor).

Discuți nd cu tov. Ion Munteanu, 
primarul comunei, despre activita-

atenția cuvenită • Prea puțini 
mișcarea sportivă • Baza ma- 
• Fonduri ne judicios utilizate 

tea sportivă care se desfășoară la 
Teiuș, interlocutorul nostru ne-a 
spus : „După apariția Hotăririi 
Plenarei C.C. al P.C.R. din 28 fe
bruarie — 2 martie a avut loc o 
întâlnire a tuturor factorilor res
ponsabili, pentru a stabili măsu
rile necesare desfășurării unei ac
tivități sportive corespunzătoare. Ne 
vom îndrepta atenția în două di
recții principale: prima — de a 
asigura o bază materială care să

XULXaSSC

Nușo DEMIAN 
Emanuel FÂNTÂNEANU

(Continuare în pag. a 3-a)

GEORG BUSCHNER 
(selecționerul repre
zentativei R. D. Ger
mane) : „Victoria noas
tră se datorește jocu
lui superior din prima 
repriză. Am reușit să 
dominăm mijlocul te
renului și să obligăm 
echipa română la o de-

DINU 
chipei) : 
te de spus despre joc. 
despre cum a evoluat 
echipa, 
despre felul cum 
primit primul gol. Cel 
mai important lucru 
insă — care-mi vine 
în minte în ciuda a- 
mărăciunii firești — 
este acela că trebuie

poate chiar 
am

(Continuare 
în pag. a 4-a)

ACTIVITĂȚII SPORTIVE DE MASA

BUHUȘI :
„CUPA MEȘTEȘUGARILOR- 

— LA PRIMA EDIȚIE

Asociația sportivă Voința din ora
șul Buhuși, cu sprijinul consiliului 
de conducere al cooperativei „Unirea 
meșteșugarilor" din localitate (pre
ședinte — Vasile Pristavu) a orga
nizat. în bune condițiuni, pe stadio
nul „Textila", campionatul județean 
intercooperatist la fotbal. Au fost 
prezente echipe de meșteșugar! oo- 
operători ” -
Gheorghe
Moinești și Buhuși.

In cele două zile de întreceri, ti-

nerii fotbaliști — cizmari, croitori, 
ceasornicari, frizeri etc. — au avut 
prilejul nu numai să se destindă în 
tovărășia sportului, dar și să ofere 
spectacole atractive. In finala com
petiției s-au întîlnit echipele Unirea 
Buhuși și Munca Tg. Ocna. Au cîști
gat fotbaliștii din Buhuși cu 6—2 
(2—0).

nești de fotbal, a organizat un tur
neu feminin de fotbal, dotat cu 
„Cupa Diana". Au participat echi
pele Voința Aiud, Porțelanul Alba 
lulia. Vidra Orăștie și echipa locală 
C.I.L. Cupa a revenit fotbalistelor de 
la Voința, urmate în clasament de 
C.I.L., Porțelanul și Vidra.

Martin SZAKACS
prim-vicepreședinte al C.O.E.F.S.

Blaj

Ion VIERU-coresp.

din Tg. Ocnă, ~ orașul 
Gheorghiu-Dej, Bacău,

BLAJ : 
„CUPA DIANA"

LA FOTBAL

Consiliul orășenesc pentru 
ție fizică și sport din Blaj, 
Alba, cy sprijipul oomisiei

educa- 
județul 
orăș6-

ADJUD i
TENIS IN PREMIERA

Bucurîndu-se de mare popularita
te printre copiii și tinerii din Adjud, 
tenisul a avut, recent, prima compe
tiție organizată în această localitate. 
Este vorba de „Cupa orașului", rezer
vată celor mal mici jucători. Ea 
copii a cîștigat Mircea Marin, la 
juniori — Romeo Croitoru, iar la se
niori — Dumitru Butan.

Viorel MANOLIU-coresp.
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SPORTIVII BUCUREȘTENI SE AFIRMĂ De miine și plnă duminică, la Brașov,

LA DINAMOVIADA DE NATATIE

Poloiștii clubului Dinamo Bucu- 
• Ycști continuă să fie neînvinși în 

turneul internațional (Dinamovia
da) de la Budapesta. Ei au obținut 
alte două victorii prețioase în fața 
mor adversari redutabili și păs
trează cele mai mari șanse de a se 
clasa pe primul loc. în partida cu 
Dozsa (Ungaria), bucureștenii au 
'fost mai buni în final și au cîști- 
igat cu 6—5 (2—2, 0—1, 2—1, 2—1) 
prin golurile înscrise de : D. Po
pescu 3, Popa, Frîncu, Rus. în con
tinuare, ei au obținut un succes 
(prestigios in fața selecționatei Di
namo (U.R.S.S.), pe care au 
cut-o cu 5—2 (1—0, 0—0,
1—2). Au marcat : Frîncu 2, 
firescu, D. Popescu și Rus.

Alte rezultate : Dozsa — cu

între-
3—0,

Zam-

Ruda

Hvezda 9—5, cu Gwardia 9—1; 
Dinamo (U.R.S.S.) — cu Dynamo 
(R.D.G.) 5—3, cu Ruda Hvezda 6—4, 
cu Gwardia 8—2 ; Dynamo (R.D.G.)
— cu Gwardia 9—4 ; Ruda Hvezda
— Gwardia 8—4.

Și în concursul de înot sportivii 
bucureșteni au ocupat cîteva locuri 
fruntașe : 100 m delfin (f) : Beier 
(RDG) 64,2, Popova (URSS) 68,1, 
Groza 68,3 ; 200 m bras (f) : Rusa
nova (URSS) 2:48,2, Markova (Ce
hoslovacia) 2:53,2, Georgescu 2:53,6; 
100 m liber (m) : Bruch (RDG) 
55.6, Mirodonov (URSS) 56.3, Mi- 
clăuș 56,8, Vițelariu 57,0 : 100 m
bras (f) : Rusanova 1:18,8, Marko
va 1:19,7, Georgescu 1:21,0; 200 m 
mixt : Eife (RDG) 2:32.7... 4. Groza 
2:37,1.

O GALĂ A VICTORIILOR 
ÎNAINTE DE LIMITĂ

IAȘI, 26 (prin telefon). — Ne este 
greu să caracterizăm altfel prima 
reuniune a „zonei" de la Iași. Din 
cele zece meciuri, la care au asistat 
aproape 1500 de spectatori, șapte 
s-au încheiat înainte de limită. Fa- 
voriții și-au onorat cărțile de vizi
tă, stopîndu-și cu destulă ușurință 
adversarii entuziaști, e drept, dar 
mai puțin pricepuți în ale pugila
tului. Fostul campion european dc 
tineret, Alexandru Turei (Dinamo 
Brașov) l-a obligat pe gălățeanul 
Gică Boscu să abandoneze în run
dul doi, după ce l-a expediat de 
cîteva ori la podea cu contre pre
cise de dreapta. Turei îl va întilni 
in finala categoriei semințuscă pe 
fostul campion național Mihai Au
rel (Farul), și el învingător prin 
abandon în repriza a doua, în fața 
lui Constantin Nica (Unirea Foc
șani).

Solicitat din plin, timp de o re
priză și jumătate, Gabriel Pometcu 
l-a făcut k.o. în rundul 2 pe pun- 
cherul din Buhuși, Mihai Dubenco. 
A fost un meci electrizant. în care, 
la un moment dat, se putea întîm- 
pla orice.

Campionul european Simion Cu- 
țov nu a fost solicitat deloc de 
adversarul său, „semiușorul" Mihai 
Ichim (Unirea Focșani), care a 
abandonat în primele două minu
te de luptă. Surpriza reuniunii a 
furnizat-o „cocoșul" clujean Ale
xandru Dobăieșu; în partida cu 
Dinu Condurat (Steaua). La primul 
schimb de lovituri, un puternic 
croșeu de stingă la bărbie l-a fă
cut k.o. pe Condurat, considerat 
unul dintre favoriții „zonei" ieșe- 

. ne. Tot la capitolul surprize, mai 
putem nota înfrîngerea suferită de 
Francisc Molnar (Dinamo Brașov! 
în fața tînărului Nicolae Manea 
(ARO Cîmpulung). Deși întrecerile 
din cadrul „zonelor" de-abia au în
ceput, aici, la Iași, a și fost de
semnat primul boxer calificat pen
tru finalele campionatelor, de la 
Cluj. Este vorba de Ion Alexe ai 
cărui adversari au dat bir cu fu- 
giții...

Iată celelalte rezultate înregis
trate marți : cat. cocoș : Ștefan Du
minică (Constructorul Galați) b.p. 
Alex. Șotropa (Metalul Suceava) ; 
<at. semiușoară : Constantin Sasu 
(Trotușul) b.ab. 1 Gheorghe Cozan 
(Dacia Bistrița) ; cat. mijlocie mi
că : Alexandru Tîrboi (Farul) b.p. 
Mihai Imre (Dinamo Brașov), Oc
tavian Tănase (Nicolina Iași) b.ab. 2 
Aurel Scurtu (Trotușul).

Petre HENȚ

ximativ 500 de spectatori, nu s-a 
ridicat la nivelul așteptat, majori
tatea meciurilor (dintre cele 14 dis
putate) fiind modeste din punct de 
vedere tehnic. O serie de partide 
s-au încheiat cu abandonuri dicta
te de arbitri și descalificări din 
cauza decalajului prea mare dintre 
combatanți. Totuși, au fost cițiva 
pugiliști care au început bine acest 
preludiu al finalelor, oferind spec
tatorilor dispute frumoase. în a- 
ceastă categorie s-au numărat C. 
Cică, I. Mocanu și V. Ivan, câști
gători de o manieră categorică.

Iată și restul rezultatelor tehnice 
din reuniunea de marți seara : cat. 
54 kg — V. Ivan (Metalul Buc.) 
b.p. I. Chilcheș (C.S.M. Sibiu) ; 
57 kg — I. Kovacs (C.Ș.M. Reșița) 
b.p. St. Crișan (Voința Satu Mare), 
P. Manole. (Farul Constanța) b.p. 
I. Vasile (C.S.M. Buc.) ; 63,5 kg — 
A. Guțu (Dunărea Galați) b. dese, 
3 Gh. Curelea (Metalul Drobcta 
T.S.), C. Lică (Farul Constanța) b.p. 
C. Foia (Grivița Roșie Buc.), M. 
Dumitru (Electroputere Craiova) 
b.p. M. Ruică (C.S.M. Reșița) ; 67
kg — A. Pițigoi (Muscelul Cimpu- 
lung) b. ab. 1 C. Spac (Aluminiu 
Slatina) ; 71 kg — I. Mocanu (Me
talul Bocșa) b.ab. 2 E. Constanti- 
nescu (Electroputere Craiova), 
Nicolae (Metalul Buc.) b.k.o. 1 
Trușcă (Mpscelul Cîmpulung), 
Tănase (Nicolina Iași) b.ab. 3 
Roșea (C.S.M. Sibiu) ; 75 kg. — 
Iagăru (C.S.M. Sibiu) b. dese. 2
Morărescu (C.S.M. Reșița). C. Iancu 
(Olimpia Buc.) b. dese. 3 I. Leovea- 
nu (Electroputere Craiova).
Gh. MANAFU, ebresp. județean

T.
I. 

I*. 
V. 
M. 
M.

It™ IMI II CMMMIII limitlIIM
DE REGULARITATE SI REZISTENTA

J o

AL MOEEJREIELIIR ROMANEȘTI
început în luna august, campiona

tul republican de regularitate și 
rezistență al motoretelor românești 
își va desfășura ultimele se.cvențe 
pe șoselele din împrejurimile mu
nicipiului Brașov. întrecerile deci
sive vor avea loc între 28 și 30 
septembrie și la ele vor participa 
peste 80 de concurenți, unii căutînd 
să-și consolideze pozițiile cucerite 
în prima fază, alții încercînd să 
urce cîteva noi trepte în ierarhia 
finală a competiției. Alergătorii vor 
avea de parcurs un traseu de a-

mijlocie mică, iar reșițeanul . a 
coborît din rîndul greilor la 81- kg. 
Gyorffi, cu tehnica sa recunoscută, 
t-a dominat pe Văran, iar în pri
ma repriză, cu o clasică directă de 
stînga, l-a expediat la podea. Supe
rior în continuare, Gyorffi a pri 
mit decizia la puncte.

Alte rezultate : cat. 
Avram (Voința Satu Mare) 
Nicolescu (Olimpia Buc.) ; 
mimijlocie : V. Zilberman 
b.ab. 3 I. Gavrilă (Gloria 
C. Gutui (C.S. Brăila) b.ab. 1 I. Da
mian (Metalul Tîrgoviște) ; M. 
Gheorghe (Chimia Brăila) b. desca
lificare 3 P. Pîrvu (Vulturul Tul- 
cea) ; T. Kocsar (Farul) b.ab. 2 M. 
Nicolae (Viitorul Vidra) ; cat. mijlo
cie mică : S. Tirîlă (Constructorul 
Galați) b.ab. 2 D. Stănescu (Rafi
norul Ploiești) ; cat. semigrea : P. 
Pîrvu (Farul) b.ab. 1 I. Petre (Pro
gresul Brăila) ; I. Chifu (Dinamo 
Brașov) b.ab. 1 C. Lixandru (Me
talul Plopeni).

ușoară : L. 
b.p. Gh. 
cat. se- 
(Steaua) 
Buzău) ;

Paul IOVAN

C. CUȚOV, A. NÂSTAC 
Șl M. TONE, IREZISTIBILI

ARAD. 26 (prin telefon). — între
cerile zonei au debutat sub cele mai 
bune auspicii. Bucurîndu-se de o 
organizare excelentă, prima gală s-a 
desfășurat în grădina de vară din 
localitate, în fața unui numeros pu
blic. Cei 32 de pugiliști care au evo- 

' ' " au

DIRECȚIILE DE ORIENTARE
ALE CALENDARULUI SPORTIV 1974 (ii)

NIVEL TEHNIC MODEST LA 
DROBETA TR. SEVERIN

DROBETA TR. SEVERIN, 
(prin telefon). — Gala inaugurală
a zonei, găzduită de grădina de 
vară „Patria" și urmărită de apro-

26

-!

proape 600 km, cu plecările și so
sirile la Brașov.

Iată localitățile prin care va tre
ce „caravana" posesorilor de mo
torete în cele trei zile : etapa I : 
Brașov — Holbav — Zărnești —Sir- 
nea — Podul Dîmbovicioarei — Zăr
nești — Pîrîttl Rece — Predeal — 
Brașov ; etapa a Il-a; Brașov — 
Sf. Gheorghe — Ttișnad Băi — La
cul Sf. Ana — Tîrgu Secuiesc — In- 
torsura Buzăului — Brașov ; etapa 
a III-a : Brașov — Zărnești — Șer- 
caia — Făgăraș — Codlea — Bra
șov.

După desfășurarea celor trei e- 
tape, competiția se va încheia cu 
un circuit de viteză pe un traseu 
din Brașov, concurs ce va ajuta Ia 
departajarea concurenților aflați Ia 
egalitate de puncte.

înaintea acestui ultim act al cam
pionatului, partea superioară a cla
samentelor generale se prezintă ast
fel : individual — 1. P. Lucaci 
(Steagul roșu Brașov) 0 p penali
zare, 2. I Ionescu (Steagul roșu 
Brașov) 0 p.p., 3. Tr. Moașa (Stea
gul roșu Brașov) 0 p.p. ; pe echipe 
— 1. Steagul roșu Brașov I 0 p. 
penalizare, 2. Torpedo Zărnești II 
0 p.p., 3. Voința Sibiu 0 p.p.

COAISfĂTUIRE JUBILIARĂ IA CUIBUL 
SPORTIV RAPID

!n scopul îmbunătățirii eficienței calendarului spor
tiv al anului 1974 (n.r. publicat integral în numă
rul de Ieri al ziarului nostru), obținerii de perfor
manțe la nivelul cerințelor internaționale și creșterii 
influenței formative și Igienice a competițiilor de 
masă, organele și organizațiile sportive au 
să traducă în viață principalele direcții și 
risticî ale sistemului nostru competițional.

Astfel, Consiliile județene pentru educație 
sport :

• împreună cu organizațiile U.T.C. și de 
cu secțiile de învățămînt și consiliile locale 
vor trebui să analizeze, în următoarele zile, aspectele 
pozitive și negative ale calendarului județean pe 
1973 și să definitiveze calendarul pe 1974 pe baza 
Hotăririi nr. 795 din 27 iunie 1973 a Biroului Exe
cutiv al C.N.E.F.S. privind îmbunătățirea 
competițional precum și a calendarului 
publicat în ziarul de ieri (la care se 
și competiția republicană de masă).
• Se vor aduce îmbunătățiri sistemului 

{iilor județene cuprinse de treapta a 3-a și 
goria competițiilor republicane de copii și 
Tn stabilirea acestor competiții care asigură

datoria 
caractc-

fizică și

pionieri, 
sindicale

sistemului 
republican 

adăugava

• Sprijinirea CJEFS, a cluburilor șî asociațiilor în 
acțiunea de întărire a efectivelor secțiilor'participante 
la campionatele de seniori.

O Coordonarea competițiilor destinate loturilor na
ționale, pentru desfășurarea fără perturbări a cam
pionatelor. Stabilirea precisă a obiectivelor de in
struire, a concursurilor amicale de verificare.

• Folosirea campionatelor drept criterii de bază 
în selecția componenților loturilor naționale. Prin sta
bilirea unor norme concrete, diferitele etape ale 
campionatelor să constituie criterii principale de pro
movare și menținere în loturile reprezentative. Acest 
lucru va duce implicit și la creșterea importanței și 
prestigiului campionatelor.

• Amplificarea măsurilor pentru creșterea rolului 
educativ al competițiilor, asigurarea respectului față 
de adversar, disciplinei și ordinei în timpul competi
țiilor : popularizarea regulamentelor de joc în rîndul 
spectatorilor ; instruirea temeinică a arbitrilor; pre
vederi și măsuri ferme față de abateri.

• Intensificarea măsurilor de propagandă pentru 
creșterea continuă a numărului spectatorilor și a veni
turilor. Luarea de măsuri pentru ca finalele de cam
pionat, unele meciuri „cheie" să devină adevărate 
festivaluri-sărbători sportive.

• Federațiile sporturilor tehnico-aplicative să-și 
mobilizeze toate forțele spre aspectele de masă ale 
activității lor competiționale.

• Asigurarea unui control exigent și a unei în
drumări tehnice competente asupra desfășurării cam
pionatelor, cu stabilirea de concluzii și masuri după 
fiecare etapă.

Cluburile, asociațiile, unitățile sportive școlare :
• Măsuri pentru întărirea secțiilor și echipelor par

ticipante la campionatele republicane, prin promo
varea curajoasă a tinerelor talente.

• Asigurarea bazei materiale necesare instruirii și 
participării în competiții. Bugetul va fi structurat spre 
acoperirea cerințelor privind : a. echipamentul și 
inventarul de antrenament ; b. pregătirea ; c. parti
ciparea în competiții.

• Controlul efectuării numărului de ore de antre
nament săptămînal stabilit de federațiile de specia
litate.
• Respectarea întocmai a sarcinilor privitoare la 

trecerea probelor și normelor de pregătire fizică 
a sportivilor legitimați.

• Intensificarea activității educative, muncii ide
ologice în rîndul sportivilor și tehnicienilor, formării și 
dezvoltării conștiinței socialiste, instaurării unui cli
mat combativ față de încălcarea normelor de con
duită sportivă șj cetățenească in competiții și la 
antrenamente, îmbinarea activității competiționale cu 
cea din producție.

• Asociațiile sportive își vor îndrepta atenția prin
cipală și posibilitățile spre acțiunile sportive compe
tiționale cu caracter de masă.

t

competi- 
de cate- 

juniori. 
baza de 

masă a sportului de performanță este necesar să se 
aibă în vedere : a. profilul de performanță al jude
țului ; prin urmare, programarea cu prioritate a unor 
competiții valoroase de copii și juniori la sporturile 
nominalizate în planurile de măsuri adoptate de ple
narele CJEFS în acest an ; b. stabilirea de obiective 
precise și diferențierea pe categorii de vîrstă a aces
tor competiții ; c. impulsionarea competițiilor con
form regulamentelor de minisport ; d. angrenarea, 
cu sarcini concrete, a tuturor profesorilor de educație 
fizică în organizarea acestor competiții.

• Reflectarea pregnantă in calendarul județean pe 
1974 a obiectivelor privitoare la pregătirea pentru 
Jocurile Olimpice — sarcină centrală a sportului do 
performanță.

• Necesitatea întăririi echipelor divizionare de 
seniori. In acest scop, C.J.E.F.S. împreună cu condu
cerile cluburilor și asociațiilor respective vor lua mă
suri concrete de scoatere a elementelor plafonate și 
de promovare a tinerilor de perspectivă.

• Exercitarea unui control exigent asupra trecerii 
probelor și normelor de control privitoare la pre
gătirea fizică multilaterală și specifică a sportivilor 
legitimați.
• Completarea, prin competiții locale, a calenda

rului sportiv al echipelor divizionare, în vederea asi
gurării continuității și numărului optim de concursuri 
cerut de metodica modernă.

• Planificarea unor concursuri speciale pentru de
pistarea talentelor.
• îmbogățirea și ridicarea calității concursurilor 

locale de atletism, in toate județele.
• îmbunătățirea substanțială a popularizării com

petițiilor, pentru atrogerea în măsură sporită a spec
tatorilor la manifestațiile sportive.

• Programarea, în toate săptămînile, a concursuri
lor de masă pentru pionieri, elevi, studenți, militari, 
muncitori și țărani, adulți și vîrstnici ; creșterea nu
mărului acțiunilor sportive pentru femei.

Federațiile sportive :
• Definitivarea și difuzarea regulamentelor de 

desfășurare a competițiilor republicane. O atenție 
deosebită va fi acordată prevederilor referitoare la 
modul de trecere a probelor și normelor de control 
privind pregătirea fizică și tehnică.

a.

In suita acțiunilor 
a 50 de ani de la _____,___ „ _____,__
sportiv Rapid. astăzi este programată o 
ședință jubiliară a cabinetului metodic 
al clubului. Ea se va desfășura în sala 
de consiliu a Rapidului, incepînd de la 
ora 9.

Cu acest prilej, prof. Mihai Vîlceanu, 
președintele clubului, va prezenta refe
ratul intitulat ..O jumătate de secol de 
activitate sportivă feroviară”. Vor mal 
prezenta referate conf. dr. Nicu Alexc 
(„Probleme actuale ale antrenamentului 
contemporan"), dr. Traian Oancea 
(„Contribuția cabinetului medical la op
timizarea antrenamentului sportiv"), an
trenor emerit prof. Sigmund Ferencz 
(„Școala ceferistă in baschetul feminin"), 
antrenor emerit ing. Gheorghe Petrescu 
(„Aportul rapidist la crearea școlii ro
mânești de volei masculin și pentru afir
marea sa pe plan mondial") ș.a.

I.a această ședință jubiliară au 
invitați sportivi fruntași, antrenori 
profesori din cluburile bucineștene, 
dre de specialitate din învățămînt. pre
cum și reprezentanți ai unor unități 
sportive similare

dedicate aniversării 
Înființarea clubului

Prin amploarea și rolul său în ansamblul mișcării 
noastre sportive, sistemul competițiilor republicane tre
buie să constituie un factor de bază în traducerea 
în viată a Importantelor sarcini prevăzute în Hotă- 
rîrea Plenarei C.C. al P.C.R. din acest an cu privire 
la dezvoltarea continuă a educației fizice și spor
tului.

fost
Și 

cai-lițat în reuniunea inaugurală 
oferit întreceri spectaculoase.

Pugiliști! fruntași și-au apropriat 
victoria fără dificultate. Astfel. Ca- 
listrat Cuțov (cat. 63.5C0 kg) l-a în
vins prin abandon în repriza a 3-a 
pe Vasile Santa (U.M. Timișoara), 
iar Alee Năstac (cat. 75 kg) l-a pus 
k.o. pe loan Donciu (Minerul Lu- 
peni). întilnirea dintre Mircea Tone 
(Constructorul . Galați) și O. Anderco 
(Voința Cluj) la cat. 54 kg. s-a în
cheiat cu victoria primului pugilist. 
După părerea noastră clujeanul, care 

,„uitnp,.de.,o..repriză .și jumatațe a opus 
' . o dtrză rezistență, boxtnd cu mut!

'iâît'ai pejustificat 
părea a Ei 
recepționa-

EMIL GHIBU 
secretar al C.N.E.F.S.

DEBUTUL LUI ION GYORFFI 
LA SEMIGREA...

CONSTANȚA, 26 (prin telefon). 
Marți seara au început în Palatul 
sporturilor reuniunile maraton ale 
etapei de zonă^campionatelor in
dividuale de box. In prima zi s-rfur: „ •
desfășurat 20 de partide. In faț ' . ‘-uraj, ă ’ iibândonat total
unui public entuziast (dar de multe într-un moment cind nu
ori prea înflăcărat la adresa jude- „ dificultate și nici nu

Cele mai spectaculoase 
serii au fost realizate 
Gorea (Dinamo Brașov) 
Horvath (A.Ș./1. Tg. Mureș) la cat. 51 
kg și Ioan Mihoc (C.S.O. Baia Mare) 
— Sever Ban (C.S.M. Cluj) la cat. 
75 kg. Au învins Gorea și Mil.ioc, 
dar -și- adversarii 'lor au contribuit 
din plin la reușita confruntărilor. 
Se cuvine să mai amintim comportarea 
foarte bună a lui Ioan Fuicu (U.M. 
Timișoara), un boxer înzestrat ri 

' tehnic.
Ștefan IACOB. .coresp. județean

catarilor care nu îi gratifică pe 
voriții locali cu victorii) au evo
luat pugiliști ce luptă pentru ob
ținerea calificării la turneul final. 
De la început trebuie spus că in 
prima reuniune, cu excepția a 
două-trei partide. întîlnirile au fost 
de un slab nivel tehnic. Dintre 
partidele de marți, trebuie aminti
tă confruntarea semiușorilor Aurel 
Iliescu (Farul) și Gheorghe Ilie 
(Metalul Buc.). Constănțeanul, cu 
cunoscutele sale croșee de sțînea 
și-a expediat adversarul la podea 
în prima repriză. In următoarele, 
bucureșteanul a ieșit curajos
atac, a răspuns la loviturile 
Iliescu, obligindu-1 pe acesta să 
întrebuințeze din plin pentru 
obține victoi-ia la puncte cu 4-

Un alt meci interesant au oferit 
semigreii Ion Gyorffi (Dinamo 
Buc.) și Constantin Văran (C.S.M. 
Reșița). Dinamovist.ul evoluează 
pentru prima dată în cadrul aces
tei categorii, venind aici de la

meciuri al? 
de Danie] 
— Ludovic

NOTĂ CRITICĂ

O competiție de calificare... își pierde pe drum aproape jumătate 

din echipele angajate
Nu o dată ne-a fost dat să au

zim. in ședințele plenare ale Fe
derației de scrimă, antrenori sau 
reprezentanți ai. secțiilor de spe
cialitate care reclamau un calen
dar mai bogat în manifestări pen
tru ca trăgătorii (îndeosebi cei 
de categorii inferioare, elementele 
tinere) să se afle intr-o cit mai 
lungă efervescență competițională 
fapt care, pc dc o parte, i-ar fi 
obligat să se pregătească nu nu
mai in anumite perioade ale anu
lui, iar pe dc altă parte (mai 
ales celor tineri) le-ar fi îmbo
gățit mai mult experiența de con
curs.

Forul de resort a dat curs 
în mare parte acestui deziderat, 
prevăzind în calendarul său di
ferite etape (locală, de zonă, de 
calificare) în 
de anvergură 
formațiile din 
ra categorie 
divizii C) s-a 
piotiat

toate competițiile 
republicană. Pentru 
cea mai inferioa- 
(echivalenta unei 

____  _ organizat un cam
pionat de calificare disputat în 
două etape (tur-retur), una pri
măvara și cealaltă la începutul 
toamnei, liderul de la fiecare ar
mă obținînd dreptul de a activa 
în campionatul diviziei B.

Anul acesta, campionatul de ca
lificare a Întrunit 18 echipe (6 
la spadă, 5 la floretă fete. 4 la 
floretă băieți și 3 la sabie). Du
pă ce și-au disputat, în mod nor
mai, întîlnirile din cadrul turu
lui, au susținut de curînd manșa 
a Il-a, totodată ultima a între
cerii lor care, repetăm, nu era 
lipsită de miză. Ce s-a întîmplat 
în retur ? Din cele 18 formații an
gajate au absentat 8 (un pro
centaj de 44o/oî). De ce ? Presu
punem că unele secții, apreciind 
eă nu mai au nici o șansă de 
promovare, au renunțat la luptă 
Faptul că sportivii lor aveau pri
lejul să se întreacă într-un con
curs oficial, să acumuleze expe-

ACTUALITĂȚI DE PE
2

ARENELE DE POPICE SEZONUL RALIURILOR...

la 
lui 
se
3

ricnță a fost... uitat cu desăvâr
șire. Se prea poate ca înseși con
ducerile cluburilor sau asociații
lor respective (unele nu dove
desc prea multă generozitate fa
ță de scrimă) să-și fi făcut so
coteala că realizează o economic 
renunțînd la deplasarea echipei 
lor. în orașul ultimului act 
competiției: Timișoara. Au 
cazuri cînd aceeași asociație 
trimis numai una din echipele cu 
care participa. C.P.M.B. a venit 
cu floretiștii (care au și promo
vat) dar le-a lăsat acasă pe 
florctiste, în schimb Școala spor
tivă din Ploiești 
retistele, dar nu și pe sabreri. De 
altfel la sabie ultima etapă s-a 
volatilizat complet, deoarece a 

absentat și echipa Medicinei Cluj 
(dispărută complet din competi
ție), iar Crișul Oradea a rămas 
fără nici un adversar, promovînd 
așadar pe baza succeselor sale 
din primăvară. .

Ne întrebăm — și întrebăm tot
odată conducerile asociațiilor 
cluburilor în culpă mai 
carâ cgzul ca federația să-și am
plifice calendarul pentru a 
trăgătorilor cit mai multe 
lejuri de întrecere ? Credem că 
nu. Mai ales că organizarea unei 
competiții implică nu numai efor
turi, dar și cheltuieli. Or, în ase
menea cazuri, consumul de efor
turi și fonduri nu își dovedește, 
Pc deplin, eficiența. Mai curind 
ar trebui angrenate asociațiile și 
cluburile să contribuie Ia promo
varea scrimei inițiind competiții 
pe plan local, între centre apro
piate, care să îndeplinească dezi
deratul amintit la începutul rîn- 
durilor noastre. In acest fel, va 
crește Și răspunderea lor față de 
scrimă, acest sport în care avem 
de apărat un binecunoscut presti
giu internațional.

Sebastian BONIFACIU

a

și-a adus flo-

Prima etapă din noul campionat 
divizionar, disputată sîmbătă și 
duminică, a fost, după cum era de 
așteptat, calmă, echipele favorite, 
în. majoritate gazdele. ciștigînd. 
Singurele jocuri care au constituit 
o excepție au fost"’cele dintre Glo
ria și Rapid (popicarii feroviari 
fiind învinși la un scor astronomic, 
la o diferență de 620 de popice) 
și Voința Ploiești — Gloria Bucu
rești (partidă ciștigată de bucure,ș- 
tence).

O serie de arene, ale căror piste 
au fost readuse la cotele regle
mentare, fiind returnate. n-au mai 
permis obținerea, de către gazde 
în special, a unor rezultate mari. 
Astfel, la arena Constructorul din 
București se realizează acum cu 
multă greutate cifra de peste 5 000 
p.d., iar formația Lemnul din Satu 
Mare, care joacă acum pe o arenă 
nouă, cu patru piste, nu maf obți
ne 5 400 — 5 600 p.d. ca în ediția

rezultate cu mult 
în jur de 4 800 p.d. 

nu mai bat... 
■2 800 p.d. ca în

Campionatul de tenis pe echipe
DINAMO BUCUREȘTI - C.S.U. CONSTRUCTIV 15-2

clubului Dinamo
de tenis dintre echipa

a in-Pe terenurile 
ceput întilnirea ___,
gazdă și C.S.U. Construcții din Capi
tală. în afara unui rezultat surpriză — 
înfrîngerea suferită de Viorel Marcu 
(1—6. 6—3, 3—6). în fața lui M. Russu
— altceva nu este de semnalat. Dinamo
a ciștigat Întilnirea cu 13—2. Cîteva re
zultate: Sântei — Popescu 6—1, 6—4:
'Mureșan — Leonte 6—0. 6—0: Virginia 
Ruzîcl — Florica Butoi 6—3, 6—4: Almă- 
jan — Mraz 6—1. 6—2; Almăjan — 
Leonte 6—1. G—3: Mariana Simionescu
— Elena Coluna 6—3. 6—3: Sântei — 
Rusu 6—3. 6—2; Simionescu — Butoi 6—1. 
6—4; Sântei. Mureșan — Leonte. Mraz
6— 3. 6—2; Almăjan, R. Bădin — Popes
cu. Russu li—1. 3—6. 5—7; Sântei, Ma
riana Nunweiller — Russu. Florica Butoi
7— 5. 4—6. 7—5: Mureșan. Mariana Simio
nescu — Mraz. Elena Cotuna 6—2. 8—6.

într-un alt meci, conttnd pentru turul 
campionatului divizionar pe echipe.

Steaua conduce cu 11—1. în întilnirea cu 
Progresul București. Meciurile se dis
pută pe terenurile clubului militar. Tre
buie remarcat jocul bun al Valeriei 
Balaj în confruntarea cu Ecaterina Ro- 
șianu, precum și rezistența dirză opusă 
de jucătorul de la Progresul. A.'Vlziru. 
in partida cu D. Hărădău. Cîteva rezul
tate : Hărădău — Viziru 6—4. s—6: So- 
tiriu — Nemeth 6—3. 6—0; Nemeș — 
Virgollci 6—4. 6—3: Popovici — Tăbăraș 

Elena Trifu — Ecaterina Ro- 
2—6; Valeria Balaj — 
' “ 6—2: Hărădău —

Scrtlriu — A,

6—1, 6—0 
șianu 6—3. 1—6.
Mariana Hadgiu 6—3.
Nemeth 6—0. 6—3: Scrtiriu — A. Vizirii 
6—1, 6—2; Popovici — Virgolici 5—7. 
6—0, 6—1; Valeria Balaj — Ecaterina Ro- 
șianu 6—4. 6—3: Elena Trifu — Mariana 
Hadgiu iv.o.; Nemeș — Tăbăraș 6—4, 
6—1.

întrecerile se reiau vineri după-amiaz.ă.
S. IONESCU

precedentă, ci 
mai modeste, 
Nici giurgiuvencele 
recorduri de 2 700— 
trecutul apropiat și se mulțumesc 
cu 4—500 de popice mai puțin.

Unele cluburi și asociații n-au 
terminat încă refacerea pistelor și 
astfel formațiile^ lor joacă mereu 
în deplasare, 
deloc avantajoasă, 
echipa campioană la 
București, care va 
probabil, o etapă sau 
arenă. Voința Mediaș 
t.ria sîrmei C. Turzii 
movată în campionatul masculin.

O In ultima sa ședință, biroul 
F.R.P. a stabilit noile loturi lăr
gite pentru C.M. 1974 (in luna mai, 
la Eppelheim, în R.F.G.) și a de
finitivat planul de pregătire. Din 
cele două loturi fac parte : I. Băiaș, 
I. Tismănaru. A. Chirilă (toți trei 
de la Constructorul Galați), P. Pur- 
je. Gh. Silvestru. I. Bice, L. Mar
tina, I. Foilor, Al. Cătineanu, Gh. 
Dumitrescu, V. Pișcoi și P. Branchi 
(antrenor — T. Szemanyi), Cornelia 
Pctrușcă, Elena Trandafir, Bălașa 
Mirică, Ana Petrescu, Florica Nc- 
guțoiu, Elena Birligea. Ana Albert. 
Elisabeta Szilagyi, Vasilica Pințca. 
Florica Filip, Mariana Antuș și 
Ildico Grozăvescu (antrenor — Al. 
Andrei).

• Echipa masculină a clubului 
Voința București a evoluat în 
Cehoslovacia, susținind la Brati
slava două meciuri cu selecționata 
orașului. în prima partidă, forma
ția slovacă a ciștigat cu 6024—5319 
p.d., trei dintre jucătorii ei depă
șind cifra de 1010 (!), iar de la 
Voința 1. Păgideanu a fost cel mai 
eficace — 931 p.d. In cea de a 
doua partidă (s-a jucat la 100 lo
vituri), Voința a ciștigat cu 2 777 — 
2 652 p.d.,

în această postură, 
se află chiar 

femei, Rapid 
evolua încă, 

două pe altă 
(f) și Indus- 
— nou pro-

La start, ctcloturisti tineri din Suceaia' Și 
este

da 
pri-

Foto : C. AI.EXA, coresp. județean.

O NOUĂ ASOCIAȚIE 
SPORTIVĂ : DINAMO BUZĂU

CASTELUL CORVINEȘTILOR 
— 112 000 TURIȘTI

frumoase și mai reprezentative

Comportare meritorie a sportivilor
români In „Raliul

trecută, cei
Tatra"

mai buniDuminica 
automobiliști din 10 țări europe
ne au luat startul, din orașul Pop- 
rad (Cehoslovacia), în „Raliul Ta
tra". Desfășurată pe un traseu în 
proporție de peste 80 la sută mon
tan, pe o distanță de 1 100 m. cu 
șapte probe speciale de viteză in 
coastă, competiția a dat cîștig de 
cauză cuplului campion bulgar Ilia 
Ciubrikov — Boris Kirov, care a 
totalizat 2 442 p. Echipajele Ro
mâniei s-au clasat după cum ur
mează : frații Ionescu-Cristea
(Eugen și Alexandru) — locul 8, 
frații Moțoc (Florin și Cornel) — 
locul 9, Vasile Olaru 4- Petre Vd- 
zeanu — locui 12, Horst Graef + 
Nicolae Curtov — locul 13 și Iii? 
Olteanu + Constantin Răducănoiu 
— locul. 16. De menționat că 
clasamentul final al întrecerii 
gurează 45 de echipaje.

Pe echipe, clasamentul are urmă
toarea înfățișare : 1. Cehoslovacia, 
2. Bulgaria, 3. România, 4. Polo
nia, 5. R.D. Germană, 6. Ungaria

în 
fi-

Duminică, start In „Raliul culesul
viilor"

Pentru automobiliștii bucureșteni, 
A.C.R. — filiala București organi
zează duminică o interesantă ieșire 
autoturistică sub denumirea „Ra
liul culesului viilor". Startul se va 
da la ora 7,30, din fața sediului fi
lialei (str. Ilfov nr. 6), concuren
ții urmînd să acopere ruta Bucu
rești — Călărași — Ostrov — Bu-

Din obiectivele noii asociații ci
tăm : un mare accent pe dezvolta
rea sportului de masă ; organizarea 
de întîlniri bilaterale cu formații 
ale altor asociații sportive (pînă a- 
cum au și existat confruntări la 
volei, tenis de masă și popice cu 
Dinamo Ploiești și Dinamo Tîrgo- 
viște) ; obținerea unor rezultate 
bune în creșterea de sportivi pen
tru performanță ș.a. Au și fost cu
ceriți, de fapt, primii lauri ai aso
ciației : membrii secției de tir — 
participînd la competiția 
cană Dinamoviada ’73 — 
pat locul II pe echipe.

Dumitru

republi-
au ocu-

SOARE, coresp.

Independența, jud. 
oină, fotbal, volei,

Ostrov, unde a fo-t 
o pauză de cîteva ore, 
la cursă își vor - mă- 
într-o probă de înde-

curești. La 
programată 
participant» 
sura forțele 
minare urmată de o. alta, „cle -astă 
dată fără caracter' obligatoriu,' de... 
degustare a mai multor varietăți de 
struguri și de must dulce.

Concurenții sînt așteptați să' so
sească în București în jurul orei 1’, 
în str. Cîmpinei, unde amatorii de 
dispute auto vor putea asista la 
cea de a doua probă de îndemî- 
nare, ce va fi urmată de un con
curs fulger „Cine știe cîștigă", pe 
teme de circulație.

A treia ediție a „Rahului Castanilor"
Printre competițiile importante 

care urmează să se desfășoare tn 
țară la sfîrșitul acestei săptămini 
se numără și ..Raliul Castanilor". 
Alergarea, aflată la cea de-a tre
ia ediție a sa, este organizată de 
filiala A.C.R. — Baia Mare. Între
cerii i se acordă o importanță deo
sebită, întrucît face parte din Vse- 
ria raliurilor contînd în clasamen
tul campionatului național. După 
cum am fost informați. cursa se 
dispută pe traseul Baia Marc — Tg. 
Lăpuș — Cavnic — Gutin — Va
dul Izei — Sighetul Marmației — 
Livada — Baia Sprie — Baia Ma
re. In total, sportivii vor acoperi 
510 km în 8 ore șj 50 minute. A- 
cesta este timpul ideal. Orice mi
nut de întîrziere va fi, bineînțeles, 
sancționat cu puncte deApenalizare. 
Pe muntele Gutin automobiliștii 
voi* străbate o porțiune de mai 
mulți kilometri în condițiile re
clamate de competițiile de viteză 
în coastă. /

și ceilalți care formează ..1IV î. 
Cimentului au pășit „cu dreptul'. 
Succes !

„XV“-Ie

M. FR.

• în orașul Odobești —- mai pu
țin cunoscut pe plan sportiv — a 
avut loc faza județeană a manifes
tărilor cultural-sportive „Vrancea 
’73". Așa după cum spunea la în
ceputul festivității de deschidere 
primarul orașului, Mihai Dumitru, 
„Ia startul acestei întreceri desfă
șurate la fotbal, volei, cros, s-au 
prezentat circa 5000 de sportivi".

Viorel MANOLIU

Un prim obiectiv pentru orice 
vizitator al Hunedoarei este Caste
lul Corvineștilor, construit pe locul 
unei fortificații romane. Restaurat 
de curînd, castelul oferă, în afara 
unei priveliști semețe, un bogat 
material istoric, arhitectural .și pic
tural. Castelul — unul dintre cele

mai 
monumente feudale din țara noas
tră — este „ținta" multor excursio
niști, tineri sau vîrstnici. O dova
dă : pînă acum, el a fost vizitat de 
peste 112 000 de turiști din țară și 
de peste hotare (R. D. Germană. 
Iugoslavia. Ungaria, Anglia, Fran
ța, R.F. Germania, Italia, Suedia 
șa.).

Piof. Ion VLAD, ceresc.

De curind, la Buzău a luat ființă 
o nouă asociație sportivă — Dina
mo — care a și început să se facă 
simțită în viața sportivă din oraș. 
In cadrul acesteia funcționează 
pînă în prezent patru secții : popi
ce, volei, tenis de masă și tiy 
(pentru fiecare 
echipă ce va 
ceastă toamnă 
dețean).

Prin muncă ’ 
duri proprii, asociația amintită și-a 

sportivă formată 
volei, o modernă 
o sală de sport, 
juca volei, tenis

• în comuna 
Galați, se joacă 
handbal, tenis de masă, popice, se 
fac excursii. Un 
pregătește sportivi 
și „greco-romane". 
care sportul este

centru de lupte 
pentru „libere" 
O comună în 

la mare cinste I
D.M.S.

SUCCES „CIMENTULUI" 
DIN MEDGIDIA I

• A luat ființă Asociația spor
tivă Moldova — a salariaților din 
întreprinderile municipiului Iași. La 
această _ asociație — unde se va 
face volei, șah. tenis de masă, 
orientare turistică și atletism — a 
fost transferată și fosta echipă de 
baschet a C.S.M. Președinte 
Moldova este C. Palmaciu, 
cretar C. Chitoroagă.

Dumitru DIACONESCU, 
județean '

7 = 10 ?

al A.S.. 
iar se-

coresp.

Și
din ele există > o 

activa încă din a- 
în campionatul ju-

voluntară și cu fon-

construit 
dintr-un 
pistă de 
in care 
de masA

o bază 
teren de 
popice și 
se poate 
S.ȘU

A pornit la drum echipa de 
rugby — divizionară B — Cimentul 
Medgidia. în primul meci, 30—0 cu 
Dacia, în al doilea 18—0 cu Portul 
Constanța..

Un - început 
veche echipă 
Constanța în 
gurează 90 la
lor majoritate salariați 
natului pentru lianți și asbociment. 
Otțyparu. Redin, Madam. - TQPâlă

bun pentru... cea mai 
ele rugby din județul 
care, în acest an. fi- 
sută tineri, în marea 

ai Combi-

învățind din exempjul prost, să-i 
spunem, al altora, conducerea echi
pei Minerul Cavnic a procedat du
minică 16 septembrie la o „mane
vră" de neadmis. A vîndut specta
torilor bilete pe care scria 7 lei ia 
prețul de 9 sau chiar 10 lei. Esie 
adevărat. însă, că pe lingă bilet 
ni se dădea — voiam sau nu — un 
mic program tipărit pe o jumătate 
de coală de hîrtie. Totuși, nu i 
bine...

Tj SASARANU. coresp.
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Marginalii la meciul de la Halle DUPĂ MECIUL DE TINERET (SUB 21 DE ANI) ROMÂNIA - R.D. GERMANĂ

A XVIII-a ediție a campionatului european de, seniori

ELITA BASCHETULUI EUROPEAN ÎNCEPE, DE AZI, 
EA BARCELONA Șl BADALONA, MAREA SĂ ÎN EIELCERL

u VICTORIE LA LIMITĂ, DATORITĂ
PROGRAMUL ÎNTRECERILOR

DE
ÎN PRINCIPAL,

INADMISIBILELE ERORI

(prin telefon). Ca 
urmă am urmărit 
disputat la Pitești

SĂRĂCIEI DE EXPRIMARE
A MIJLOACELOR TEHNICO-TACTICE

LEIPZIG, 26 
citeva luni în 
partida ce s-a 
intre reprezentativele de tineret ale 
României și R.D. Germane, din ca
drul campionatului european. A- 
tunci, formația noastră a pierdut 
cu 2—1. A fost învinsă pentru că 
jucase slab, pentru că oaspeții șe 
dovediseră mai buni. Erau adevă
ruri pe care nimeni nu putea să le 
ocolească.

Marți seara, la lumina reflectoa
relor, pe stadionul din Halle, lucru
rile s-au intîmplat altfel. Tinerii 
noștri fotbaliști au fost învinși din 
nou. Și tot cu 2—1. Dar, de data 
aceasta, fără s-o merite. Iar cu a- 
ceastă înfrîngere șansele de califi
care în faza superioară a Campio
natului european de tineret au fost 
total compromise. Acum, în grupă 
conduce echipa R.D. Germane cu 1 
puncte, golaveraj 4—3, urmată dc 
Albania (3 p : 3—3) și România (3 
p ; 4—5), iar la 3 noiembrie se va 
disputa ultima partidă din grupă. 
R.D.G. — Albania. Deci, indiferent 
de rezultat, echipa noastră nu mai 
poate fi pe locul întîi.

Dacă rememorăm partidele din 
urmă, cu acei gol stupid primit la 
Tirana și acel joc slab, cu R.D. 
Germană, la Pitești, ne putem da 
lesne seama că au fost risipite 
citeva puncte prețioase.

Dar, situația putea fi... repârală. 
marți seara, la Halle. Nu s-a in- 
timplat, totuși, așa, deși echipa 
noastră a realizat, poate, cel mai 
bun joc din cele susținute in gru
pă. Așa cum am menționat în cro
nica meciului, marți seara 
noastră nu a ciștigat pentru 
a vrut arbitrul cehoslovac P. 
care a condus și a favorizat 
manieră echipa gazdă incit o 
din public se simțea, pur și simplu, 
jenat. Tricolorii au făcut o partidă 
bună. Tehnicitatcta lor a ieșit în 
evidență. Atacanții Atodiresei. Dudu 
Georgescu, Năstase. apărătorii An- 
ffhelinî, Smarandache și FI. Marin

echipa 
că nu 
Kopal. 
de așa 

parte

au lăsat o bună impresie, în mod 
deosebit reșițeanul. Năstase a în
scris un gol excepțional. Mai slab 
an evoluat mijlocașii (M. Stelian, 
Cringașu. Ghergheli), neinspirați, 
lenți, prea „îndrăgostiți" de minge. 
Dar, cel mai slab de pe teren a 
fost, in mod neașteptat. Tănăsescu, 
in zona lui creîndu-se cele mai pe
riculoase faze. Și nu știm de ce nu 
a fost schimbat.

Gazdele, în mod firesc, au în
ceput debordant partida și în min. 
3 Tyll a șutat în bară, dar în min. 
12 a ratat și Năstase, pentru ea 
Ilafner și J. Miiller să-l imite. In 
min. 10, jucătorii noștri puțeau să 
ia conducerea cu 1—0. După ce au 
realizat un „un-doi" cu Năstase, 
M. Stelian a fost faultat (cosit) la 
10 m de poartă de către Pomercn- 
ke. dar arbitrul a refuzat acel fi
resc 11 m. El a fost al 12-lea ju
cător al gazdelor, primul care se 
supăra la faulturile fotbaliștilor 
noștri, dar trecea cu vederea duri
tățile gazdelor. Și arbitrul Kopal a 
întrecut măsura. în min. 50, cind a 
dictat acel 11 m, deși toți cei 5000 
dc spectatori au văzut că Hafner 
a căzut pentru că a călcat pe min
ge ! După 0—1, și mai ales după 
ce a intrat Eăducanu (min. 60), 
echipa noastră a jucat bine, domi- 
nîndu-și adversara. Dar ce folos, a 
pierdut pentru că așa a vrut arbi
trul (să nu mai vorbim de obstruc
ția asupra lui Năstase și de faultul 
cu care a fost oprit Anghelini, pe 
care, de asemenea nu le-a văzut).

Așa s-au spulberat speranțele ca
lificării echipei de tineret, deși 
Cavai (excelent la cîteva mingi), 
Anghelini, Smarandache. Atodiresei 
și ceilalți au fost mai tuni decît 
Pomerenke (cîndva titular în pri
ma reprezentativă), Tcrletzki, J. 
Muller și Tyll.

90 de minute le-au trebuit jucăto
rilor echipei noastre de tineret (sub 
21 de ani) pentru a tranșa în favoa
rea lor disputa cu selecționata simi
lară a R.D. Germane, Abia în ulti
mul minut de joc, fundașul G. 
Sandu, văzînd cit ele greu se descurcă 
propriii echipieri din atac In fața 
masivilor fundași oaspeți, a avansat 
în prima linie și cu un șut plasat 
de la marginea careului a reușit să 
aducă victoria formației noastre. 
Partida, care constituia revanșa pri
mei întilniri a selecționatelor de ti
neret, cea de la Altenburg (26 mai), 
încheiată cu același scor (1—0) în 
favoarea gazdelor, a stîrnit ambiții 
de autodepășire in tabăra fotbaliști
lor români. Dar eforturile lor s-au 
consumat treptat fără o materializare 
concretă, tocmai datorită greșitei 
maniere de abordare a partidei, ju
cătorii noștri dovedindu-se incapabili 
Să respecte indicațiile tactice stabi
lite de antrenorii I. Voica Și P. Po
pescu. Fiind binecunoscute calitățile 
de care dispun jucătorii din R.D. 
Germană (constituție atletică, anga
jare totală), s-a recomandat practi
carea unui joc gîndit și echilibrat, 
bazat pe o continuă mișcare, cu de
marcări permanente, mai ales ale 
jucătorilor din atac, în scopul dez
membrării dispozitivului defensiv al 
oaspeților. în același timp, s-a ac
centuat necesitatea folosirii pasei pe 
jos. cu dese schimbări de direcție a 
frontului de atac, cu desfășurarea 
acțiunilor pe aripi, încheiate cu cen- 
trărj înapoi, la semiinălțime, sau la 
„firul ierbii". încă după primele 
schimburi de mingi s-au observai 
strădaniile. jucătorilor de a respec
ta aceste indicații, dar penuria mij-

Ioanelor lor tehnico-tactice disponi
bile nu le-a permis să le poată 
pune în aplicare. Mijlocașii Rîșniță 
și înlocuitorul său Iovănescu (tnai 
puțin Batacliu) au aglomerat jocul și 
au aruncat nenumărate centrări pe 
sus, în careu, acolo unde cei patru 
înaintași — aflați în poziții incomo
de, cu spatele spre poarta adversă 
— au fost deposedați cu ușurință dc 
masivii fundași adverși. Rareori, a- 
tunci cînd Caniaro, M. Sandu. Ma
reșali, Dănilă și după pauză Crișan, 
au încercat folosirea un-doi-urilor, 
și-au creat poziții favorabile de șut, 
dar și atunci au ezitat în a le fina
liza. Așa s-au petrecut lucrurile în 
min. 3, cînd, după un reușit schimb 
de pase, Batacliu s-a văzut singur 
în față numai eu portarul Krahnke. 
Dacă ar fi insistat și în continuare 
cu asemenea procedee, dominarea 
teritorială a echipei noastre s-ar fi 
soldat Și cu goluri. Singurii jucători 
care s-au achitat bine de sarcini au 
fost cei din compartimentul defensiv, 
prin siguranță, sobrietate și simpli
tate în intervenții, nelâsinl nici un 
moment de respiro atacanților ad
verși. Dovadă, Lăzâreanu mi a avut 
nici un moment ciitic ia poarta sa.

Nu trebuie. însă, să uităm că da
torită condițiilor obiective (întilniri 
oficiale internaționale), lotul de ti
neret (21 de ani), nu a putut alinia 
in acest meci cel mai bun „unspre
zece". Dacă ar fi existat posibilitatea 
folosirii lui Anghelini, Smarandache, 
FI. Marin, Ion Ion, Răducanu, An
gliei, toți sub 21 de ani, randamentul 
echipei noastre ar fi fost, cu siguran
ță, superior celui de marți.

Grupa A la Badalona
Joi 27 : Cehoslovacia — israel 

Polonia — U.R.S.S.
Turcia — România

Vineri 28 : Cehoslovacia — U.R.S.S. 
Israel — România
Polonia — Turcia

Simbătă. 29 : Cehoslovacia — Româ
nia
U.R.S.S. — Turcia
Israel — Polonia

Duminică 30 î zl de odihnă
Luni 1 : Cehoslovacia — Turcia 

România — Polonia
U.R.S.S. — Israel

Marți 2 î Cehoslovacia — Polonia . 
Turcia — Israel
România — U.R.S.S.

Grupa B la Barcelona
Joi 21 : Grecia — Italia 

spania — iugoslavia 
Bulgaria — Franța

Vineri 28 : Grecia — Iugoslavia
Italia — Franța
Spania — Bulgaria

Simbătă 29 : Grecia — Franța 
Iugoslavia — Bulgaria 
Italia — Spania

Duminică 30 : zl de odihnă
Luni 1 : Grecia — Bulgaria 

Franța — Spania 
Iugoslavia — Italia

Marți 2 : Grecia — Spania 
Bulgaria — Italia 
Franța — Iugoslavia

Miercuri 3 octombrie va fi o nouă zi de odihnă. .
In ziua de 4 octombrie se vor disputa jocurile semifinale, după sistemul 

cunoscut sub denumirea „In cruciș" (locul 1 din grupa A cu locul 2 din grupa 
B, locul 2 din grupa A cu locul 1 din grupa B, locul 3 din grupa A cu locul 
4 din grupa B a.a.m.d.), iar in zilele de 5 și 6 octombrie vor avea loc me
ciurile pentru stabilirea clasamentului final, urmind să se întllnească intre 
ele învingătoarele din ziua precedentă, pe de o parte, și învinsele, pe de alta 
parte.

PROBA ADEVĂRATEI VALORI
Cele mai bune 12 echipe națio

nale de baschet din Europa își 
dispută, de joi, întiietatea în 

cea de a XVIII-a ediție a campio
natului continental, competiție In- 
tîmpinată cu pregătiri intense și
numeroase meciuri și turnee de

Constantin ALEXE

Gheorghe NERTEA

ARBITRII PARTIDELOR 
ETAPEI A VIII-a A DIVIZIEI A

SEPTEMBRIE
TG. MUREȘ

SlMBATA 29
A.S. ARMATA

U.T.A. : C. Niculescu. ajutat la li
nie de V. Roșu și Gh. Vasilescu 1 
(toți din București) :

C.F.R. CLUJ —STEAGUL ROȘU: 
C. Dinulescu, ajutat de G. Drago- 
mi r și G, Retezan (toți din Bucu
rești). .

DUMINICA 30 SEPTEMBRIE
JIUL — RAPID : N. Hainea (Bir- 

iad), ajutat de I. Erdoș și A. 
Szike (ambii din Oradea) ;

In „Cupa României" la hochei

ECHIPA ELEVILOR DIN MIERCUREA CIUC
A ȚINUT IN ȘAH (2-2) PE DUNĂREA GALAȚI!

F.C. ARGEȘ — SPORTUL STU
DENȚESC : Gr. Birsan. ajutat 
T. Trofin (ambii din Galați) și 
Căpriță (Brăila) :

UNIVERSITATEA CRAIOVA 
F.C. CONSTANȚA : A. Bentu, aju
tat de M. Popescu și V. Pădureanu 
(toți din București) ;

DINAMO — POLITEHNICA TI
MIȘOARA : C. Ghiță (Brașov), aju
tat de V. Grigorescu și N. Mogo- 
roașe (ambii din Craiova) ; Stadio
nul Dinamo, ora 16 ;

C.S.M. REȘIȚA — „U" CLUJ: 
C. Petrea. ajutăt de M. Cițu (ambii 
din București) și I. Hristea (Ale
xandria) :

STEAUA — PETROLUL : I. Rus, 
ajutat de Z. Szecsei (ambii din Tg. 
Mureș) și S. Drăgulici (Drobeta Tr. 
Severin) ; Stadionul 23 August, ora 
18 ;

POLITEHNICA IAȘI — SPORT 
CLUB BACĂU : C. Ghcmigean, a- 
jutat de V. Toma și Șt. Lazăr (toți 
din București).

de 
P.

COMPONENȚII LOTULUI NOSTRU
Radu Diaconescu, 1,86 m — 29 

ani — Dinamo — inginer, căpi
tanul echipei.

Gheorglie Novac 1,96 m — 28 ani
— Dinamo — jurist.

Mircea Chivulescu 1,86 m — 29 
ani — Dinamo — inginer.

Vasile Popa 1,97 m — 24 ani — 
Dinamo — inginer.

Dan Georgescu, 2,00 m — 24 ani
— Dinamo — inginer.

Dan Niculescu 1,90 m — 20 ani
— Dinamo — funcționar.

Titus Tarău 1,98 m — 27 ani — 
Steaua — prof, educație fizică.

Niculae Pîrșu 1,84 m — 25 ani — 
Steaua — prof, educație fizică.

Costcl Cernat 1,92 m — 20 ani — 
Steaua — funcționar.

Gheorglie Oczelak 2,02 m — 22 
ani — Steaua — funcționar.

Gheorghe Cîmpeanu 2,02 m — 24 
ani — Universitatea Timișoara — 
fizician.

Niculae Mănăilă — 1.95 m — 
21 ani — Univ. Timișoara — stu
dent-

Antrenori : Alexandru Popcscu și 
Eleiner Sarossy : medic : dr. Tudor 
Minescu.

verificare de către participante-;- cu 
multă nerăbdare de către cei ce 
urmăresc activitatea acestui joc 
sportiv. Angrenate in dispute-test

încă din primăvară, finalistele cam
pionatului european de la Barcelona 
și Badalona se văd acum în fața 
examenului decisiv, care va stabili 
noua ierarhie a reprezentativelor 
naționale.

Spre cinstea lor, sportivii români" 
au izbutit performanța de a se ca
lifica in rîndul celor 12 finaliste 
încă din anul 1971, cind s-au clasat 
pe locul 8 la campionatul european 
desfășurat ia Essen și Bflblingen. 
Acum, ei vor susține confruntările 
din cadrul grupei A (la Badalona) 
alături de selecționatele Turciei, 
Israelului, Cehoslovaciei, Poloniei 
și U.R.S.S., între care există un c- 
vident echilibru valoric (excepție 
face echipa U.R.S.S., campioană o- 
limpică și europeană) ce caracteri
zează de’ altfel, tot mai mult bas
chetul european. Țelul lotului ro
mân — o performanță superioară 
celor realizate la alte ediții prece
dente (locul 5 în 1957 .și 1967) — a- 
pare, în aceste condiții, dificil de 
împlinit. Dar, realizarea lui ar în
semna absolvirea adevăratului exa
men al valorii și maturității sportiv© a 
baschetbaliștilor noștri. La Badalona ei 
vor trebui să joace inai bine ca 
oricînd, să arunce în luptă în
treaga capacitate fizică, tehnică și 
tactica, să demonstreze o combati
vitate exemplară, disciplină și lu
ciditate, elemente determinante In
tr-un turneu de o asemenea amploare. 
Membrii lotului nostru reprezen
tativ trebuie să fie convinși că a- 
tenția celor ce urmăresc activitatea 
acestui sport este îndreptată acum 
asupra lor și că rezultatele ce le 
vor obține vor constitui, multă 
vreme, ,,cartea de vizită" a bas
chetului românesc. Ei au datoria 
de onoare de a nu precupeți nici 
un efort pentru a se arăta demni 
de cinstea ce li s-a acordat.

Și„noi, ca toți. .cei -ce- doresc per
manenta creștere valorică a perfor
manțelor sportului românesc, aștep
tăm cu încredere evoluția echipei 
naționale Ia campionatul european.

Debutant la campionatul european 
de seniori, Costel Cernat are prile
jul să Se afirme deplin ca jucător 
internațional cu prilejul C.E. care 
încep azi la Barcelona și Badalona

Foto : Paul ROMOȘAN

CUM S-AU CALIFICAT 
CELE 12 FINALISTE
La ediția a XVIII-a a campiona

tului european au participat, înce- 
pînd din fazele eliminatorii, 27 de 
echipe. Dintre acestea, primele 8 
clasate la ediția precedentă a com
petiției (U.R.S.S., Iugoslavia. Ita
lia, Polonia, Cehoslovacia, Bulga
ria-, Spania și România) s-a'u cali
ficat direct pentru acest campionat 
european, iar . Israel. Franța...Gre
cia și Turcia au Obținut calificarea 
datorită ocupării primelor patru 
locuri în turneul de la Viena.

PALMARESUL EDIȚIILOR POSTBELICE
Nemulțumite, probabil, de faptul că 

în etapa anterioară (disputată miercuri) 
fruntașele clasamentului s-au arătat 
neîndurătoare, ciștigînd de o ma
nieră categorică (vom reaminti că „<)- 
noarea" învinselor a fost salvată de 
l.P.G.G. care a reușit să înscrie 
două goluri lui Dinamo, restul for
mațiilor pierzînd la... zero), echipele 
din a doua jumătate a clasamentu
lui au reînviat (competițional, fireș
te...) ieri în cea de a IV-a etapă a 
..Cupei României" reanimînd prin 
comportarea lor întrecerea. Drn a- 
< est pupet de vedere, nu încape dis
cuție că cuplajul de dimineață a 
fo-.t mai interesant, el oferindu-ns, 
de altfel, și una dintre cele mai 
copioase surprize de pînă acum ale 
..Cupei României". Si asta chiar in 
meciul de deschidere a programu
lui...

Prima întîlnire a etapei a pus 
față în față două formații dintre 
care una (Dunărea Galați) se arătase 
capabilă să se înscrie și anul acesta 
printre fruntașe, iar alta (Liceul nr.
1 Miercurea Ciuc), debutantă în
disputele fruntașelor se dovedise a 
fi un pic prea crudă pentru aprigele 
confruntări la care și-a ciștigat drep
tul de a participa. Rezultatele ante
rioare confirmau pe deplin astfel de 
supoziții : Dunărea, după ce a sto
pat spectaculos excelentul start al 
fctudmților clujeni (5—3). realizase 
eu o zi înainte o categorică victorie 
în dauna Tîrnavei Oclorhei (14—0). 
In timp ce elevii din Miercurea 
Ciuc suferiseră numai înfrîngeri. în 
totalitate foarte severe (de doua
ori consecutiv 0—10!) realizînd in trei 
partide (180 de nllnute de joc) doar
2 goluri, ambele în poarta dinamt.- 
viștilor bucureșteni. Așadar în pro
porție de 99 la sută, pronosticurile 
indicau drept principală favorită pe 
Dunărea Galați. Numai că pe ghea
tă lucrurile s-au petrecut cu totul 
altfel. Puțin obosiți, în schimb în
fumurați neste măsură, hocheiștii 
gălățeni au trebuit să se 'mulțumeas
că pînă la urmă doar cu un re
zultat egal (2—2). Este drept eă ti
nerii jucători din Miercurea Ciucau 
obținut egalarea cu 14 secunde îna
inte de final. Dar, să nu uităm, că 
scorul devenise 2—1 pentru Dună
rea abia în min. 55. pînă atunci 
tabela de marcaj arătind tot o... 
remiză ; I—1,

A/omeret de tensiune la poarta echipei Tirnaca! Tarcsi (Tirnava) a luat 
locul portarului Orban și urmărește atent încercarea lui Bașa (X. C. 
Miercurea Ciuc) de a ajunge pucul Foto : V. BACEAC

Cel de al doilea meci din cuplaiul 
de dimineață s-a încheiat, cu o 
victorie scontată a echipei S.C. 
Miercurea Ciuc (12—5) îp fața Tîrna
vei Odorhei, însă după ce hocheiștii 
din Miercurea Ciuc au fost obligați 
in cea de a îll-a repriză să facă 
eforturi serioase. La caoătul a două 
reprize scorul le era favorabil la o 
diferență deloc liniștitoare (5—3) și 
aceasta ca o consecință a faptului 
că Tîrnava Odorbei a ciștigat cea 
de a doua parte a jocului (2—1).

Programul de după amiază nn a 
fost la fel de interesant, Steaua a

LOTO-PRONOSPORT
PREMIILE CONCURSULUI PRO
NOSPORT DIN 23 SEPTEMBRIE 

1973
Categoria 1 (13 rezultate) : 1 va

riantă 50" a a 19.736 lei și 13 va
riante 10“/» a 3.947 lei.

Categoria a 2-a (12 rezultate) :
40.95 variante a 2.082 lei.

Categoria a 3-a (11 rezultate) :
418,20 variante a 306 lei.

NUMERELE EXTRASE LA TRAGE
REA PRONOEXPRES DIN 26 

SEPTEMBRIE 1973 :
FOND GENERAL
1.634.085 lei

DE PREMII :

Extragerea 1 : 5 20 14 28 22 21
&*trag,erea a >l-a; C 2 H 23 37

PREMIILE TRAGERII LOTO DIN
21 SEPTEMBRIE 1973 :

Extragerea I : Categ. 1 : 2 variante a
48.560 lei ; a 2-a : 5,80 a 10.047 lei ; 
a 3-a: 8 a 7.284 lei ; a 4-a: 14,45 a 
4.033 lei ; a 5-a : 60,65 a 961 lei ; a 
6-a i 118 a 494 lei.
Extragerea a Il-a : Categ. A i 1 va
riantă 10% a 82.725 lei : B ; 2,20 a
22.561 lei ; C i 9,10 a 5.454 lei ; D i 
20,90 a 2.375 lei; E i. 60,20 a 824 lei; 
F : 174,65 a 284 lei ; X : 1.555,85 a 
100 lei.

Premiul de 82 725 lei de la catego
ria A, jucat pe o variantă 10% a 
revenit participantului CHIVU A- 
LEXANDRU din București.

Rubrică redactată de
LOTO-PRONOSPORT

realizai în deschidere o victorie fa
cilă in fața echipei buourestene 
l.P.G.G. Vom sublinia doar ca o cu
riozitate că în acest meci Steaua a 
primit primul gol de la începutul 
Cupei (după 235 de minute de joc!). 
Etapa s-a înehșiat cu o lejeră victo
rie (14—3) a dinamovistilor bticureș- 
teni, în fața stildenților slujeni.

Călin ANTONESCU

Rezultate tehnice : Dunărea Galați
— Liceul nr. 1 Miercurea Ciuc 2—2
(1—0, 0—1, 1 — 1), au marcat Olenici, 
Iordan — Dunărea, Erosș, incze — 
Liceul nr. 1. au arbitrat: G. Tasnadi 
șț C. Ștefânescu: S.C. Miercurea
Ciuc — Tirnava Odorbei 12—5 (4—1, 
1—2, 7—2) au marcat: Jere (3). Kcd- 
ves (2) Both, Papp, Gherman. Bașa, 
Antal. Szabo. Gall — S.C. Miercu
rea Ciuc. Moldovan, Szocs, Vass, 
Albert, Gyorgy — Tîrnava, au ar
bitrat: C. Sgincă și R. Cristescu: 
Steaua —- l.P.G.G. 16—1 (5—0, 5 -0. 
6—1), au marcat : Nistor (5), Her
ghelegiu (5). Gheorghiu (2), Varga, 
Szabo, Mircioiu, Justinian — Steaua, 
Marian — l.P.G.G.,, au arbitrat:

A. Ba lint și P. Kedveș; Dinamo — 
Agronomia Cluj 14—3 (4—1. 5—1.5—1), 
au marcat : Coștea (3), Gh. Bufanți 
(3), Tureanu (2), Pană (2), Moiș, Fjo- 
rescu, Ciobanu, Sgîncă — Dinamo, 
Balta, Texe. Tamaș — Agronomia, au 
arbitrat: FI. Gubernu și Gh. Mureșan.

Programul de azi: ora 9: l.P.G.G.
— Tîrnava Odorhei; Agronomia Cluj 
Liceul nr. 1 Miercurea Ciuc; Steaua
— Dunărea Galați; Dinamo Bucu
rești — S.C. Miercurea Ciuc.

AZI ÎN GIULEȘTI: RAPID - 
A. B.C. NATAL (BRAZILIA)

Stadionul Giulești va găzdui 
astăzi după-amiază noi manifestări 
sportive organizate cu prilejul ani
versării a 50 de ani de existență a 
clubului Rapid București. în meci 
„vedetă", de la ora 16, se va dispu
ta o atractivă partidă amicală in
ternațională de fotbal între Rapid 
și formația braziliană A.B.C. Natal.

în deschidere, în cadrul „Cupei 
Ștefan Filote", juniorii clubului 
giuleștean vor primi replica echipei 
similare a centrului Steaua. Meciul 
va începe la ora 14,15.

1916 (Geneva) : 1. Cehoslovacia, 2. Ita
lia. 3. Ungaria. 4. Franța, 5. Elveția, 6. 
Olanda. 7. Belgia, 8 Luxemburg, 9. Po
lonia, 10. Anglia.

1947 (Praga) ; 1. U.R.S.S., 2. Ceho
slovacia, 3. Egipt, 4. Belgia. 5. Franța, 
6. Polonia. 7. Ungaria, 8. Bulgaria. 9. 
Italia, 10. România, 11. Olanda. 12, Aus
tria. 13. Iugoslavia, 14. Albania.

1949 (Cairo! : 1. Egipt, 2. Franța. 3. 
Grecia, 4. Turcia. 5. Olanda, 6. Siria, 7. 
Liban.

1951 (Paris) : 1. U.R.S.S.. 2. Cehoslova
cia. 3. Franța. 4. Bulgaria, 5. Italia. 6. 
Turcia, 7 Belgia. 8. Grecia, 9. Finlanda, 
10. Olanda, 11. Austria, 12. R.F. Germa
nia, 13. Elveția, 14. Danemarca, 15. Por
tugalia. 16. Scoția, 17. Luxemburg.

1953 (Moscova) : 1. U.R.S.S., 2. Unga
ria, 3. Franța, 4. Cehoslovacia, 5. Israel, 
8. Iugoslavia. 7. Italia, S. Egipt, 9. Bul
garia, 10. Belgia, 11. Elveția. 12. Fin
landa. 13. România, 14. R.F. Germania, 
13. Liban. 16. Danemarca. 17. Suedia.

1935 (Budapesta) : 1. Ungaria. 2. Ceho
slovacia, 3. U.R.S.S.. 4. Bulgaria, 5. Po
lonia, 6. Italia, 7. România, 8. Iugosla

via, 9. Franța, 10. Finlanda. 11. Turcia, 
12. Anglia. 13. Austria, 14. Elveția, 15. 
Luxemburg. 16. Suedia, 17. R.F. Germa
nia. 13. Danemarca.

1937 (Sofia) : 1. U.R.S.S., 2. Bulgaria, 
3. Cehoslovacia, 4. Ungaria. 5. România, 
«. Iugoslavia. 7. Polonia. 8. Franța. 9. 
Turcia, 10. ItalJa. 11. Finlanda. 12. Bel
gia. 13. R.F. Germania, 14. Austria, 15. 
Scoția, 16. Albania.

1939 (Istanbul) : 1. U.R.S.S., 2. Ceho
slovacia, 3. Franța. 4. Ungaria. 3. Bul
garia, 9. Polonia, 7. Belgia, 8. România, 
9. Iugoslavia. 10. Italia, 11. israel. 12. 
Turcia. 13. Finlanda, 14. R.D. Germană, 
15 Spania, 16. Austria. 17. Iran.

1961 (Belgrad) : 1. U.R.S.S., 2. Iugo
slavia) 3. Bulgaria, 4. Franța, 5. Cehoslo
vacia. 6. Ungaria, 7. România, 8, Bel
gia, 9. Polonia, 10. Turcia, it. israel. 12. 
R.D, Germană, 13. Spania, 14. Finlanda, 
15. Olanda, 16. R.F. Germania, 17. Gre
cia. 18. Suedia. 19. Anglia.

1963 (Wroclaw) : 1. U.R.S.S., 2. Polo
nia, 3. Iugoslavia, 4. Ungaria. 5. Bulga
ria, 6. B.D. Germană. 7. Spania, 8. Bel
gia, 9. Israel, 10. Cehoslovacia, 11. Ro

mânia, 12. Italia, 13. Franța, 14. Fin
landa, 151 Turcia, 16. Olanda.

1965 (Moscova) ; 1. U.R.S.S., 2. Iugo
slavia, 3. 'polonia, 4. Italia, 5. Bulgaria, 
6. Israel. -7. Cehoslovacia. 8. Grecia, 9. 
Franța. 10. R.D. Germană, tl. Spania. 12. 
Finlanda, 13. România, 14. R.F. Germa
nia. 15. Ungaria, 16. Suedia.

1967 (Helsinki și Tampere) : i. U.R.S.S.. 
2. Cehoslovacia. 3. Polonia. 4. Bulgaria, 
5. România, 6. Finlanda, 7. Italia, 8. 
Israel, 9. Iugoslavia. 10. Spania. 11. Fran
ța. 12. Grecia, 13. Ungaria, 14. R.D. Ger
mană, 13. Belgia. 16. Olanda.

1969 (Napoli și Caserta) : 1. U.R.S.S., 
2. Iugoslavia. 3. Cehoslovacia. 4. Polo
nia. 5. Spania. 6. Italia. 7. Bulgaria, 8. 
Ungaria. 9. România, 10. Grecia. 11. 
Israel, 12. Suedia,

1971 (Essen și Boblingen) : 1. U.R.S.S., 
2. iugoslavia, 3. Italia, 4. Polonia, 5, Ce
hoslovacia, 6. Bulgaria, 7. Spania, 8. Ro
mânia, 9. R.F. Germania, 10. Franța. 11. 
Israel, 12. Turcia.

SPRE O ACTIVITATE SPORTIVĂ
CONTINUĂ Șl DIVERSIFICATĂ

(Urmare din pag. 1)

permită organizarea a cit mai mul
te întreceri; a doua — atragerea 
unui număr cit mai mare de prac- 
ticanți ai sportului, cunoscind fap
tul că Ia noi există foarte mulți 
navetiști. Am pornit deja la drum, 
dar nu pot spune că sintem mul
țumiți încă pe deplin, de aceea in 
perioada următoare ne vom inten
sifica eforturile, mai ales pe plan 
organizatoric, avind in vedere fap
tul că nu dispunem de condiții op
time de practicare a sportului pe 
timp nefavorabil".

într-adevăr, pentru iubitorii te
nisului s-a amenajat un teren a- 
flat în incinta stadionului, popică- 
ria a fost renovată, iar la școala 
generală este aproape de terminare 
o frumoasă bază sportivă. în ceea 
ce privește activitatea, am notat 
cuvintele prof. Grigore Boca, bun 
cunoscător al realităților sportive 
ale comunei : „Campionatul pe a- 
sociație la C.F.R., întrecerile de 
handbal, fotbal și oină — disci
pline preferate la noi — organizate 
în tradiționala „Cupă a tineretului 
de la sate", disputele dintre aso
ciațiile din comună polarizează a- 
tenția locuitorilor, care participă cu 
entuziasm la competițiile sportive". 
Să mai adăugăm că — semn al 
importanței ce i se acordă — ac
tivitatea sportivă a constituit obiec
tul unei analize a Biroului comite
tului de partid de la Complexul 
C.F.R., care a adoptat o serie de 
măsuri pentru îmbunătățirea ei.

Un accent deosebit se pune la 
Teiuș pe activitatea care se desfă
șoară la nivelul școlilor, avînd în 
vedere că aici învață aproape 1 000 
de elevi. In momentul vizitei noas-..

tre, profesorii din Teiuș, împreună, 
cu cei din satele din apropiere — 
Strenț, Mihalț, Galda — tocmai de
finitivau un calendar competițio
nal, profilat pe patru discipline, 
potrivit căruia, pe rind, fiecare 
școală să devină gazdă a întrece
rilor. „Avind in vedere că distanța 
dintre localități nu este prea mare
— ne-a spus prof. Vasile Contor — 
o vom străbate pe jos, un bun pri
lej dc a face, totodată, utile dru
meții. De asemenea, dorim ca dis
putele să constituie o posibilitate de 
depistare a unor elemente talentate, 
precum și un mijloc eficient dc 
propagare a ideii despre mișcare, 
despre sport".

POSIBILITĂȚI INSUFICIENT 
VALORIFICATE LA AIUD

In drum spre Aiud — următoa
rea țintă a itinerarului nostru — 
trecem pe lingă satul Rădeșli, a 
cărui echipă feminină de volei a 
reușit frumoasa performanță de a 
cîștiga actuala ediție a „Cupei ti
neretului de la sate" și pentru care 
se pregătește în aceste zile o fru
moasă serbare cultural-sportivă, a- 
vînd ca principal punct de atrac
ție evoluția formației campioane. 
Și pentru că am amintit de volei
balistele din Rădești, nu putem 
trece cu vederea pe fotbaliștii a- 
sociației Recolta din satul Păgida
— localitate cu numai 60 de case
— care se află pe primul loc în 
campionatul județean. O reușită ce 
ar trebui, credem, să ofere sufi
ciente motive de meditație unor a- 
sociații cu pretenții.

Vizitind Aiudul, am avut posibi
litatea să ne convingem că și aici 
există Dreocupări ca activitatea

sportivă să urmeze o linie ascen
dentă. Pe riul Mureș s-a amena
jat o bază de agrement, pentru cei 
mai mici cetățeni ai Aiudului s-au 
realizat in microraionul 3 un teren 
de volei și 10 mese din beton pen
tru tenis. De asemenea, se află în 
plină construcție o bază sportivă 
pentru pionieri, compusă din pistă 
pentru carturi, terenuri de volei și 
handbal. Acestora li se mai adaugă 
terenurile de tenis de cîmp, hand
bal, volei și baschet din parcul o- 
rașului. De menționat că cea mai 
mare parte din lucrări a fost rea
lizată prin muncă patriotică.

Aceasta în ceea ce privește baza 
materială. Despre celelalte preocu
pări am solicitat părerea tov. An
drei Hatos, membru al Comitetului 
orășenesc de partid, președintele 
C.O.E.F.S., care ne-a declarat: 
„Imediat după apariția Hotăririi Ple
narei C.C. ai P.C.R., ne-am alcătuit 
un plan de măsuri, direcționat pe : 
îmbunătățirea activității compctițio- 
naie, educarea sportivilor, pe ame
najarea și întreținerea bazelor spor
tive, pe sprijinirea asociațiilor pen
tru asigurarea unor condiții optime 
de desfășurare a activității. în pre
zent, mișcarea de educație fizică și 
sport la noi in oraș a început să 
se îmbunătățească simțitor, însă 
mai sint multe de făcut. Spre exem
plu, multe fonduri sc cheltuiesc 
n ©economicos. în specia) cclc 
dirijate de U.T.C., — fonduri care 
ar putea fi utilizate pentru 
impulsionarea mișcării sportive în 
asociațiile pe care le tutelează, a- 
vind in vedere că în Aiud sînt 
foarte mulți tineri. Dc asemenea, 
este necesară o mai mare mobili
zare a salariaților din întreprinderi 
și instituții, cu atit mai mult cu 
cil oamenii sint dornici de mișcare.

sarcina în această direcție revenind 
in principal grupelor sindicale".

Așadar, loc de mai bine există, 
mai’ ales că, după cum ne mărtu
risea t<»v. Aurel Parei, președintele 
Comitetului orășenesc al sindicate
lor, „nu am angrenat in activitatea 
sportivă decit 35—40 la sută din 
totalul salariaților". ,

într-adevăr, dacă există asociații 
unde preocuparea pentru atragerea 
unui număr cit mai mare de prac- 
ticanți ai sportulpi se reflectă în 
acțiunile organizate (Metalul, Mu
reșul, Voința. Tinărul Metalurgist), 
nu același lucru se întimplă, spre 
exemplu, Ia Sănătatea — unde nu 
este nici un fel de activitate, și 
Olimpia — care s-a limitat doar 
la două acțiuni de masă, atenția 
fiind captată în exclusivitate de e- 
chipa de fotbal care se află în 
campionatul județean. în multe în
treprinderi se manifestă, însă, și o 
nejustificată reținere din partea 
conducerii unităților.

„De aceea — a completat tov. 
Aurel Pavel — avind în vedere eă 
s-a neglijat activitatea sportivă de 
masă, am dat indicații precise in 
ceea ce privește utilizarea fonduri
lor, a atragerii de noi membri sus
ținători, a introducerii în contrac
tele colective de muncă și a unor 
clauze privind activitatea sportivă*. 
La Aiud sînt multiple posibilități 
de îmbunătățire a activității spor
tive de masă care, în prezent, se 
desfășoară discontinuu. O mai bună 
conlucrare între factorii cu atribu
ții în domeniul sportului, mutarea 
centrului de greutate la nivelul sec
țiilor. atelierelor din întreprinderi, 
la cel al grupelor sindicale, ar fi 
numai în folosul mișcării de edu
cație fizică, care în acest frumos 
oraș are o bogată tradiție.
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bu arătat-o elevii lui Buschner. De
sigur un fapt rămîne totuși cert i 
acela că am pierdut din două lovi
turi libere ceea ce arată că, fn ciuda 
superiorității de ansamblu a gazde
lor, fotbaliștii din R.D, Germană nu 
l-au putut învinge pe Răducanu din 
faze de joc. Credem Insă că echipa 
trebuia pregătită cu mai multă aten
ție pentru a putea face față fazelor 
fixe, deoarece se știa că acesta este 
unul din atu-urile gazdelor, confir
mat de altfel și de meciul de astă 
seară tn care attt autorul celor 
două goluri, Bransch, cît și celălalt 
fundaș central, Sammer, au apărut 
cu regularitate la finalizare, la cor- 
nere și Ia loviturile libere din apro
pierea careului. Trebuie să mai sub
liniem și faptul că in repriza a doua, 
în special în ultimul sfert de oră, 
cmd echipa noastră a dominat și a 
căutat să obțină reducerea scorului, 
atacanților noștri le-a lipsit forța 
de pătrundere si de șut pierdută 
de-a lungul meciului în acțiunile la 
mijlocul terenului, sau în duelurile 
corp Ia corp cu puternicii și adesea 
durii lor adversari. Mi se ’ pare că 
una dintre problemele principale pe 
care le desprindem din acest meci, 
si asupra cărora trebuie să reflec
tam. ..este In continuare aceea a ore. 
gătirîî atletice generale a fotbaliști
lor noștri fruntași, a selecției lor 
pe baza calităților fizice, pentru că. 
r»almente. astă seară, pe stadionul 
Central din Leipzig, atacul nostru si 
echipa noastră în general a avut de 
sunortat. din start, un net handicap 
din acest punct de vedere.

In legătură cu arbitraiul, în afară 
de lovitura liberă indirectă, acor
dată gratuit gazdelor (ceea ce a dus 
la nn gol cu mare efect psiholog’" 
în final de repriză), îi putem repro
șa Iui Scheurer îngăduința față de 
duritățile gazdelor și de folosirea 
superiorității lor în forța fizică și 
în afara limitelor regulamentului.

Tncheindu-se meciul de astăzi, ni 
șe pare că nu mai putem vorbi real- 
mente desnre șanse ale echipei noas
tre în calificare, deoarece este foarte 
puțin probabil că echipa R.D. Ger
mane. cu complexele sale cal’ti5*’ 
a- putea părăsi învinsă terenul în 
ultimul meci al grupei, cel de la 
Tirana.

^\\\\\\\\\^^^^

I MUT ni

In acest ceas al înfrlngerii, soluția este să privim adevărul tn față.
Bineînțeles că se poate invoca acea lovitură liberă indirectă gra

tuită, care a încărcat echipa noastră cu un handicap și așa greu suportabil. 
Bineînțeles că se poate invoca neșansa, sau dacă vreți starea de nervozitate 

care a contribuit Ia înscrierea celor două goluri ale victoriei echipei lui Peter 
Ducke. Dacă vreți se mai poate vorbi și despre unele mutări mai puțin feri
cite ale unor piloni in cadrul echipei. Dar toate acestea sînt foarte relative. 
Victoria gazdelor este pe deplin meritată, și ea depășește cadrul strict al 
fotbalului, avînd implicații care țin mai mult de condiția atletică a acestui 
joc.

Acest meci de Ia Leipzig este încă o probă Ia dosarul evoluției fotba
lului. Asistăm treptat la o transformare a acestui joc, o transformare vizibilă 
și în alte ramuri de sport. Fenta surprinzătoare și driblingul frumos cedează 
tot mai mult teren în favoarea atletismului, care acaparează aproape toate 
ramurile de sport, indiferent dacă este vorba de un meci de fotbal între 
R. D. Germană și România, sau de un meci de tenis între Stan Smith și Năs
tase.

S-ar putea spune că echipa noastră a jucat slab. Dar această recunoaștere, 
să zicem obiectivă, nu poate ajuta la urmărirea exactă a dosarului de care 
vorbeam. Asistăm treptat Ia un declin al fotbalului pe care l-a creat cîndva 
Wunderteam-ul austriac. Astăzi, copii eres.cuți la școala frumoasă a fentei și 
driblingului, care au făcut să tresalte tribunele din Prater sau de la Madrid, 
rezistă cu greu celor care pun pe prim plan o gambă mai puternică și o ca
pacitate vitală superioară. Nu întâmplător, în aceste momente premergătoare 
turneului final de la Miinchen, echipele latine resimt din plin ofensiva atle
tismului fotbalistic. Franța, Portugalia, Spania și probabil România, vor fi ab
sente în orașul în care mai stăruie ecourile marilor întreceri atletice.

Azi, în uriașa arenă din Leipzig am asistat la eîteva dueluri între fotbalul 
prin excelență al zilei de ieri și fotbalul atletic de astăzi, care, din păcate, 
este fotbalul viitorului. în disputa dintre tehnicienii de elită cum a fost cazul 
Iui Dumitrache și Iordănescu. în ciuda succesului imediat și deseori aplaudat 
al celor doi tenori ai noștri, disputa generală oferea incă o dată măsura victo
riei atletismului. Dumitrache a făcut pe alocuri lucruri superbe, angajindu-sfe 
ca un veritabil schior pe pîrtâa de Ia Chamonix. De fiecare dată, însă, stâncile 
au fost Imbatabile pentru că erau prezente la tot pasul. în prima repriză ior
dănescu a driblat cu ușurința unui Gento. incîntînd tribunele, dar numai după 
45 de minute antrenorul Buschner a schimbat fundașii laterali. încredințîndu-i 
Iui Fritsche misiunea contracarării fentei și driblingului, cu mijloacele pure 
ale atletismului, soldate cu lovituri libere, lichidate apoi cu ușurință de alon- 
Ja ținui Sammer sau de forța fizică a unui Bransch.

Am pierdut jocul de Ia Leipzig. La București a înscris Dumitrache. dintr-o 
situație întâmplătoare. La Leipzig a înscris Bransch din alte două situații Ia 
fel de întâmplătoare, soluționate cu o rigoare a repetiției care demonstrează 
pînă la urmă o tenacitate în plus, învățată Ia școala maratonului.

La Leipzig am pierdut o echipă care a încercat tâmp de * *x“
socul și să refuze Ideea că fotbalul a devenit un sport nou. 
acest ceas al înfrîngerii, decît să medităm asupra acestei

\

Leipzig, 26 septembrie
.....................................................................................

cinci ani să evite 
Nu ne rămîne. in 
realități evidente.

loan CHIRILA

CLASAMENTUL GRUPEI
1. R. D. GERMANA 5

5
4
4

2. România
3. Finlanda
4. Albania

4
3
1
0

0
1
1
0

1
1
2
4

14— 2
8— 4
3—11
1— 9

8
7
3
0

STADIONUL Central din Leipzig ; nocturnă, iluminație exce
lentă ; teren bun ; timp răcoros, cerul acoperit; spectatori — peste 
95 000.

AU MARCAT : Bransch (min. 42 și 63).
R. D. GERMANĂ (antrenor : G. Buschner) : Croy — Kurbju- 

weit, Bransch, Sammer, Fritsche — Lauck, Seguin, Kreische (min. 
61 : Sparwasser) —- Lowe, P. Ducke, Streich.

ROMÂNIA (antrenor : V. Stănescu) : Răducanu — Sătmăreanu. 
Antonescu, Dinu, Deleanu — Dumitru, Nunweilier — Țarălungă 
(min. 46 : Dembrovschi), Dobrin (min, 83 : Marcu), Dumitrache, 
Iordănescu.

ARBITRU : Rudolf Scheurer (Elveția), slab. 
CARTONAȘE GALBENE: Dobrin, Streich.

Filmul meciului
REPRIZA I

LEIPZIG, 26 (prin telefon).
Tricolorii încep jocul, dar pierd 

balonul și, firesc, gazdele ' 
pe partea stingă, prima lor 
respinsă însă de Antonescu. 
2. Lowe șutează puternic și 
apoi, la executarea primei 
de colț, rămasă fără rezultat, 
continuare, ~ ' __ ; ____
eîteva incursiuni pînă în fața careu
lui advers de 16 m, dar apărarea 
gazdelor respinge de fiecare dată, 
construind contraatacuri periculoase. 
Tn min. 7, Iordănescu se lansează 
într-o cursă pe partea stingă, ajun
ge pînă la linia de fund, de unde 
centrează în careu, însă în spațiul 
din fața porții Iul Croy nu se află 
nici un atacant român, irosindu-se 
astfel o bună ocazie de a se înscrie. 
In minutul următor, Seguin, din 
apropierea careului nostru de 16 m, 
șutează mult peste poartă. în min. 
10, Iordănescu repetă cursa reușită 
cu două minute Înainte; dar și 
astă dată nici un coleg de-al Iui 
se găsește să preia balonul.

Minutele se scurg, asistăm la 
joc echilibrat, eu acțiuni și la

inițiază, 
acțiune, 
în min. 
asistăm, 
lovituri 

___ Tn 
jucătorii noștri inițiază

de 
nu

imaginar ofsaid. In min. 30, moment 
critic în careul nostru, la o centrare 
a lui Ducke, Răducanu, mai rapid 
decît Kreische. acordă lovitură de 
colț, care rămîne fără rezultat. în 
min. 37, Dinu face o incursiune pînă 
la 30 de metri de poarta adversă, 
unde este faultat, apoi gazdele ini
țiază un contraatac destrămat însă 
de fundașii noștri centrali. In min. 
40, Țarălungă ajunge în apropierea 
careului de 16 m, centrează înalt, 
dar arbitrul, din nou, sancționează 
cu ofsaid (imaginar) pe Dumitrache. 
După două minute, gazdele atacă 
pe partea dreaptă, Streieh centrează 
și Nunweilier, printr-o foarfecă, res
pinge balonul. Dar. stupoare! Arbi
trul Schcurer acordă lovitură liberă 
indirectă de Ia 14 ni ! Streich exe
cută scurt, Ia BRANSCH, și acesta 
șutează in 
Germană, 
arbitrului.

Ultimele 
scurg destul de repede, 
șurindu-se mai mult la 
renului. .

poartă : 1—0 pentru R. 
dar cu largul concurs

minute ale

D. 
al

sereprizei 
jocul desfă- 
mijlocul te-

un 
o 

poartă și la cealaltă. Apărătorii noș
tri rezolvă cu mult calm situațiile 
mai dificile și, totodată, inițiază și 
chiar participă la atacuri. In min. 
25, Dumitrache îl vede pe Țarălungă 
liber, ii transmite balonul, dar arbi
trul îl oprește, sancționîndu-1 cu un

REPRIZA a ll-a

ÎNCĂ TREI PARTIDE DE JUCAT
10 octombrie: Albania — Finlanda

14 octombrie: România — Finlanda

3 noiembrie : Albania — R. 0.
Germană

în primele minute după reluare, 
aspectul jocului este același : atacuri 
peste atacuri ale fotbaliștilor din 
R.D. Germană ; la unul dintre ele 
Kreische expediază balonul, cu capul, 
peste bară. Cu toate acestea în min. 
50, Sătmăreanu dă semnalul unui 
reviriment > ajuns într-o bună pozi
ție de șut, expediază o lovitură 
destul de puternică, respinsă de 
Croy. Formația gazdă se apără cu 
8—9 oameni, atacurile noastre devin 
tot mai insistente, tricolorii stăpî- 
nesc în aceste minute terenul și în 
min. 54, Dumitru _ își încearcă spe
cialitatea în executarea loviturilor 
libere din apropierea careului de 
16 m, dar de data asta trimite ba
lonul în zid. Atacurile noastre sint 
tot mai viguroase, iar intrarea lui

DECLARAȚII DUPĂ MECI
(T^rmare din pag l) 

să înțelegem, odată 
pentru totdeauna, că, 
dacă dorim să obținem 
rezultate superioare, 
este absolut necesar 
să practicăm un fotbal 
modern, cu asumarea 
riscurilor de rigoare. 
Avem jucători buni și 
în actuala echipă, e- 
xistă și printre cei din 
generația care vine, 
dar — repet — trebuie 
să jucăm altfel".

tră n-a realizat jocul 
ei obișnuit, dar apre
ciez că fără eroarea ăe 
arbitraj care a dus la 
înscrierea primului gol, 
echipa R. D. Germane 
n-ar fi reușit deschi
derea scorului. Mai a- 
les că rămăseseră nu
mai do'uă minute pînă 
la pauză. Știți ce-ar fi 
însemnat cele 15 mi
nute de pauză pentru 
noi 7“

noastră a ratat califi
carea la turneul fina'l. 
Am 28 de 
mai apuc 
ocazie de 
despărțit 
țin 7“

ani, cînd să 
o asemenea 
care 
foarte

ne-a 
pu-

„Nu 
spun. 

,Re- Sînt nespus de mîhnit, 
echipa

ANTONESCU : 
știu ce să vă

DUMITRACHE : „
cunosc că echipa noas- cp, practic,

RĂDUCANU: 
eu; cît și o parte 
tre coechipieri am în
ceput bine această par
tidă. Totul, visul nos
tru în calificare, s-a 
năruit, însă, din mo
mentul în care s-a pri
mit primul gol, eu lar
gul concurs al arbitru
lui".

„Și 
din-

MtCIURi ÎN PRELIMINARIILE C. M. DE FOTBAL
SURPRIZĂ LA MOSCOVA: U.R.S.S. - CHILE 0-0

în preliminariile campionatului mondial s-au disputat ieri eîteva par
tide foarte importante pentru configurația clasamentelor din mai multe 

/ grupe ale zonei europene, precum și prima manșă a meciului de baraj 
care opune ciștigătoarei grupei a IX-a europene (U.R.S.S.) învingătoarea 
din grupa a IlI-a sud-americană (Chile). Iată rezultatele înregistrate 
(amănunte în ziarul de mîine) :

La Lucerna: ELVEȚIA — LUXEMBURG (grupa a II-a) 1—0 (1—0)

La Chorzow : POLONIA — ȚARA GALILOR (grupa a V-a)
3—0 (2—0)

La Sheffield

La Glasgow :

(Anglia) : IRLANDA DE NORD — BULGARIA 
(grupa a VI-a)

SCOȚIA — CEHOSLOVACIA (grupa a VIII-a) 
2—1

0—0

(1-1)

La Moscova: U.R.S.S. — CHILE (meci de baraj) 0—0

ÎNTÎLNIRI AMICALE
De asemenea, tot în cursul zilei de ieij au avut loc și două partide 

am!-ale. de pregătire pentru viitoarele întîlniri din preliminarii.
La Londra : ANGLIA —- AUSTRIA 7—0 (3—0)
La Belgrad : IUGOSLAVIA — UNGARIA

De

1—1 (1—0)

TURNEUL DE TENIS Congresul olimpic de la Varna

DE LA CHICAGO
ILIE NĂSTASE LE SPORT 1

l DE PAEX
C.I.O. SI MIȘCAREA SPORTIVĂ MONDIALĂ

: GLY-MPrQrSFk

A DEBUTAT VICTORIOS
NEW YORK, 26 (Agerpres). — 

Ilie Năstase a debutat victorios în 
noul turneu de la Chicago, contînd 
pentru Marele Premiu-FILT. în 
primul tur al probei de simplu. Ilie 
Năstase l-a întîlnit pe jucătorul in
dian Jaz Singh, pe care I-a învins 
cu 6—4, 6—4. Un alt favorit al 
turneului, olandezul Tom Okker, a 
cîștigat cu 6—1, 6—4. în fața aus
tralianului Owen Davidson, iar a- 
mericanul Cliff Richey a dispus cu 
6—2, 6—2 de compatriotul său 
Frank Froehling. Alte rezultate : 
Graebner (S.U.A.) — Faulk (S.U.A.) 
6—3, 6—4 ; Dent (Australia) — Cra
mer (R.S.A.) 3—6, 7—6, 6—4.

în turneul paralel de la Alamo 
(California) s-au înregistrat rezul
tatele : Smith — Fisher 6—2, 6—3 ; 
Alexander — Simpson 6—4, 6—1 ; 
Parun — Gerken 7—6, 6—4 ; Austin 
— Rahim 7—

tregii 
ajuns 
de a

aripa dreaptă se faceDembrovschi pe 
tot mai mult simțită. O centrare ex
pediată de el în min. 59 așează 
mingea pe capul lui Nunweilier,' dar, 
acesta. împins din spate (nu se acor
da nimic !) greșește intercepția. în 
min. 63 este rîndul Iui Iordănescu 
să _ greșească : trece cu mingea la 
picior prin sistemul defensiv al ad
versarului, dar, în Ioc să centreze, 
atacat de Kurbjuweit, încearcă să-I 
mai dribleze o dată si pierde balonul...

Tn min. 61, în locul lui Kreische, 
care dădea semne de oboseală, a 
intrat, cu forțe proaspete. Sparwas
ser. Avînd, ca si colegii săi de echi
pă, o bună pregătire atletică, el tri
mite necontenit mingi atacului său. 
La o astfel de situație, în min. 63, 
Ljiwe scapă spr» poarta echipei Ro- 
mâniei, dar Răducanu intuiește pp- 
rîcoluj și iese hotărît dincolo de
maniei, < . __________
ricolul și iese hotărît dincoio _
16 ni, unde stopează balonul. Face 
henț _și, în mod normal, urmează lo
vitură liberă de Ia aproximativ 20 
m. Ca și în prima repriză, execută 
Streich și același BRANSCH, venit 
din spate, șutează puternic si min- 
Rea intră în plasă pe lingă portarul 
nostru : 2—0.

în continuare, echiDa noastră are 
Inițiativa, dar atacurile nu au forța 
si impetuozitatea celor ale gazdelor, 
în min. 73 Răducanu respinge cu 
piciorul. Dembrovschi, pe dreapta, 
produce uneori panică (min. 75, și 
82), dar de fiecare dată Croy iese 
cu fața curată. Spre sfîrșit este rîn
dul lui Dumitrache (min. 86) si Ior
dănescu (min. 89) să șuteze foarte 
periculos, dar fără rezultat.

G. NICOLAESCU

Peste eîteva

Australianca aborigenă Evonije
Goolagong, una din candidatele cu 
șanse mari la cucerirea Marelui

Premiu — F.l.L.T. feminin

. Cel de al doilea punct al ordinii 
de zi a Congresului se referă la 
relațiile dintre Comitetul Internațio
nal Olimpic (C.I.O.), comitetele na
ționale olimpice (C.N.O.) și federa
țiile sportive internaționale (F.I.). 
Pornind de Ia orientarea de princi
piu a mișcării sportive și olirtipice 
și de la rolul ce ar urma să și-1 a- 
sume C.I.O. în fruntea sportului a- 
mator, la care m-am referit în arti
colul trecut, se Impune reconsidera
rea statutului și structurii mișcării 
olimpice.

Ca orice mișcare de masă, cea o- 
Iimpică presupune o concepție pro
prie. bine determinată, expusă în
tr-un document ou caracter progra
matic. Actualul statut al C.I.O. oglin
dește însă, cu precădere, concepția 
celor ce văd în el în primul rînd 
organizatorul, patronul Jocurilor O- 
limpice și nu se referă decît în termeni 
generali ia țelurile mișcării olimpice și 
la rolul C.I.O. și C.N.O. în domeniul 
sportului amator în general. Sc sim
te lipsa unui „manifest" al mișcării 
olimpice care să reprezinte un ghid 
pentru activitatea C.N.O. și să tindă 
să devină pentru sportivi, antrenori, 
profesori de educație fizică, un ghid 
în însușirea principiilor sportului a- 
mator și ale olimpismului. Acesta 
presupune, desigur, un studiu apro
fundat al problematicii olimpice în 
realizarea căruia de mare ajutor 
poate fi Academia Internațională O- 
•limpică, precum și o acțiune de pro
pagandă a ideilor olimpismului, mult 
mai susținută decît cea de pînă a- 
cum.

Prima condiție pentru a putea rea
liza cuprinderea mișcării sportive a- 
matoare, în extindere și în conti
nuitate, este refacerea unității orga
nice a mișcării olimpice, care a 
tins. în ultimul timp, să se dizloce 
in 3 blocuri I C.I.O., C.N.O. și F.I.

C.I.O. din motorul inițial al în- 
‘ " mișcării sportive amatoare, a

la un moment dat în situația 
fi doar una din componentele 
chiar dacă cea mai de autori- 
Deși situația, cum am arătat 

in primul articol, s-a redresat față 
de momentul de criză maximă de la 
sesiunea din 1968 de La Mexico, 
C.I.O., dacă nu va reuși să găsească 
soluții marilor probleme de princi
piu pe care le ridică mișcarea olim-

pică și să facă față, la timp și cu 
eficiență, solicitărilor, va intra din 
nou într-o criză de autoritate.

SUGESTII DE ÎMBUNĂTĂȚIRE 
A ACTIVITĂȚII

La Congresul de la Varna se vor 
auzi numeroase sugestii de îmbună
tățire a compoziției și a activității 
C.I.O. privind: lărgirea componenței 
sale în așa fel îneîț să acopere ma
joritatea țărilor (azi C.I.O. are 75 
de membri pentru 60 de țări din 
cele 131 țări . cu C.N.O. recunoscute), 
includerea femeilor. printre membrii 
săi, întărirea autorității comisiilor și 
îmbunătățirea activității lor, reorga
nizarea secretariatului etc. Esențială 
însă, pentru a se putea 
fruntea mișcării sportive 
rămîne așezarea relațiilor 
C.N.O. și F.I. pe baze 
trainice.

Legăturile C.N.O. cu C.I.O. se re
zumau. pînă în ultimul time, în 
principal Ia reuniunile pe care a- 

.cestea le aveau, o dată Ia 2 ani, cu 
Comisia executivă -a C.I.O. Autorita
tea lor diferă de la țară la țară, 
unele vegetînd și reînviind doar în 
preajma Jocurilor Olimpice, altele 
fiind, de fapt, organe de conducere 
a întregii mișcări sportive din țara 
respectivă. C.I.O., ancorat, în primul 
rîndv în problematica Jocurilor O- 
li mpice propriu-zise, n-a depus efor
turi suficiente pentru a le sprijini 
și îndruma. C.I.O. va trebui să asi
gure de acum încolo o legătură per
manentă cu C.N.O., sprijinindu-se pe 
un ghid al activității acestora din 
urmă care se cere elaborat, să ma
terializeze această legătură, pe lingă 
reuniunile plenare periodice, prin 
crearea de comisii mixte din care să 
facă parte alături de membrii C.I.O. 
și reprezentanții C.N.O. Este necesar 
ca C.N.O. să fie consultate, cu re
gularitate, referitor Ia toate pro
blemele care le privesc, conform re
gulii acceptate în acest sens, la se
siunea de la Mexico, potrivit unei 
propuneri românești.

situa în 
amatoare. 
C.I.O. cu 
pricipiale,

ROLUL FEDERAȚIILOR 
INTERNATIONALE

Aceeași concentrare a C.I.O., 
ultimii 20 de ani, aproape exclusiv 
asupra Jocurilor Olimpice, a făcut 
ta legăturile sale cu federațiile in-

în

La „Jubileul Eusebio“

BENfICA - SELECȚIONATA MONDIALA 2-2
LISABONA, 26 (Agerpres). — 

Peste 50 000 de spectatori au urmă
rit la Lisabona întîlnirea de fotbal 
dintre o selecționată mondială și 
formația locală Benfica, partidă or
ganizată în onoarea cunoscutului 
internațional portughez Eusebio. 
După cum se știe, Eusebio joacă de 
13 ani la 'Benfica, perioadă în care 
a înscris peste 700 de goluri.

Meciul, spectaculos și de un bun 
nivel tehnic, s-a încheiat la' 
tate :
Keita (min. 44) și Uwe Seeler (min. 
64), respectiv Nene (min. 4 și 53).

egali-
2—2 (1—1). Au marcat :

Arbitrul Antonio Garrido a con
dus următoarele formații :

SELECȚIONATA MONDIALA : 
Banks (Anglia) — Blankenbiirg (O- 
landa), Hilario (Portugalia) — Bobby 
Charlton (Anglia), Jackie Charlton 
(Anglia), Bedeco (Brazilia) —■ Best 
(Irlanda de Nord). Paulo Cesar 
(Brazilia). Keita (Franța), Netzer 
(R.F.G.). Keizcr (Olanda). Au mai 
jucat : L'we Seeler (R.F.G.), Gento 
(Spania) și Dirceu Lopes (Brazilia).

BENFICA : Henrique — Artur, 
Bastos Lopes, Messias, Barros — 
Rodrigues, Nene — Martines, Jor
ge, Eusebio, Simoes.

Continuînd drumul lor ascendent 
din ultimii anj, șahistele noastre 
fruntașe se află din nou în fața 
examenului de maturitate și forță 
pe care-1 reprezintă turneul inter
zonal pentru campionatul mondial.

Lupta pentru titlul suprem al 
șahului feminin este dificilă. După 
selecția pe plan național, primele 
jucătoare din fiecare țară iau par
te la turneele pe zone geografice, 
învingătoarele acestor competiții 
zonale se întîlnesc în cadrul unui 
turneu interzonal, care practic reu
nește pe cele mai tari 20 de jucă
toare din lume (cu excepția cam
pioanei mondiale și a vice-cam- 
pioanei). Primele 3 clasate ale a- 
cestui concurs cuceresc dreptul de 
a participa, împreună cu vice-cam- 
pioana lumii (Alia Kușnir), la me
ciurile candidatelor, care se desfă
șoară sistem eliminatoriu și desem
nează, în ultima instanță, pe vii
toarea adversară a deținătoarei 
titlului, Nona Gaprindașvili.

Ciclul acesta de competiții însu
mează 3 ani și are meritul, în afară 
de desemnarea candidatei la titlul 
mondial, de a stabili și ierarhia

care el le-a creat 
asigurat o platformă

ternaționale, pe 
sau cărora le-a _ _ 
de extindere, să grăbească asocie
rea lor în cadrul „Adunării generale 
a F.I." (A.G.F.I.). Spre deosebire,
însă, de problematica C.N.O., ale 
căror țeluri, avînd la bază concep
ția unică a olimpismului coincideau 
întru' totul cu cele ale C.I.O., discu
țiile și nedumeririle situîndu-se în 
domeniul eficienței metodelor de a 
le atinge, F.I.. se situează, în nume
roase domenii, pe poziții oare nu 
coincid cu cele ale C.I.O., ba chiar 
oglindesc tendințe divergente. Aceste 
tendințe divergente, centrifuge, s-au 
accentuat datorită presiunii forțelor 
interesate în „liberalizarea" concep
țiilor amatorismului olimpic, opuse 
comercializării sportului și profesio
nalizării Iui, datorită Influenței a- 
celor federații internaționale oara 
fac parte din A.G.F.I., dar nu slut 
recunoscute de C.I.O.

După părerea unora, C.I.O. n-a. 
înțeles în suficientă măsură rolul și 
■limitele federațiilor internaționale, 
faptul că acestea, în afara opoziției 
față de regulile de amatorism ale 
C.I.O., nu au practic nimic în co
mun, și a acordat relațiilor cu ele 
mai multă importanță decît celor cu 
C.N.O..

în sfîrșit, tot în. cadrul punctului 
2 al ordinii de zi, se va discuta cu 
certitudine și problema relațiilor în
tre C.N.O. și organele guvernamen
tale care se ocupă de educație fizică 
și sport, inclusiv cele de învățămint. 
A fost un timp cînd autoritățile nu 
se preocupau decît în foarte mică 
măsură, în mod formal și birocratic, 
de sport, iar mișcarea olimpică își 
făcea o glorie în a-și afirma totala 
independență, mai mult, totalul dez
interes față de colaborarea ou aces
tea. Odată cu creșterea interesului 
față de Jocurile Olimpice și față de 
rezultatele obținute la acestea din 
urmă, din partea opiniei publice și 
a organelor de stat, asistăm la o 
intervenție masivă a guvernelor în 
sprijinul mișcării sportive.

Este, desigur, greu de prevăzut, 
în detalii, dar în orice caz, la Varna, 
va apare o bază, mult mai limpede 

acum, pentru 
C.I.O. în di- 
mișcărli spor-

formulata decît pînă 
opțiuni și decizii ale 
recția întăririi unității 
tiv© și olimpice.

ALEXANDRU ȘIPERCO 
membru al C.I.O, pentru România

start în „interzonalul" feminin

celor mai bune maestre ale șahu
lui, pe plan mondial.

Jucătoarele noastre au mai luat 
parte la turnee interzonale. în 1967, 
la Subotița, Alexandra Nicolau și 
în 1971, la Ohrid, Elisabela Poli- 
hroniade, au ocupat locul VII — 
rezultate onorabile, .dar insuficiente 
pentru promovarea în etapa urmă
toare. în ambele cazuri, țara noas
tră a fost reprezentată de cîte 2 
jucătoare în „interzonale". De data 
aceasta, avem o situație mai bună, 

. deoarece din cele 4 jucătoare ro
mânce care au concurat la turneele 
zonale, 3 au reușit să se califice, 
astfel că, alături de Ungaria, sîn- 
tem pe locul doi ca număr de con
curente.

„Interzonalul" care începe 
septembrie în insula Minorca 
nia) este cel mai tare din 
cîte s-au jucat pînă acum, el . 
un coeficient „ELO“ mediu 
2179 puncte. între cele 20 de par
ticipante găsim numele cele mai 
cunoscute ale eșichierului feminin : 
Nana Alexandria.
Marta Șui, Natalia 
tiana Zatulovskaia

la 29 
(Spa- 
toate 

avînd 
de

Ira Levitina, 
Konopleva, Ta- 

și Valentina

Campionatele cicliste de velodrom

SCONTATA:
reprezentativă a clubului ui- 
cucerit ieri, fără emoție, titlul

Prima
namo a ___  ___  ___ ...
de campioană națională în proba de ur
mărire. Intrată favorită în concurs (după 
succesul repurtat cu puțin timp în urmă 
în campionatele municipale), echipa di- 
namovistă, în formula Costel Cirje, Teo
dor Vaslle, Ștefan Laibner și Marin Io- 
niță a fost la un pas de a realiza și 
un timp excelent, superior recordului 
probei (4:39,5). Că nu s-a întimplat ast
fel vina o au... partenerii lor de între
cere (In finala pentru locurile 1—2) 
care, ajunși din urmă (la 1 200 m îna
inte de încneierea cursei) l-au jenat pe 
dinamovlști' pe tot restul distanței 
au mal avut de parcurs, într-un 
cu totul nesportiv.

La startul cursei s-au prezentat 
formații. Trei din partea clubului 
namo și cîte una purtînd culorile 
burilor Steaua, Voința și Olimpia.

ce 
mod

șase 
Di- 

clu- 
în 

serii. în care echipele au concurat con- 
tracronometru,. cel mal bun rezultat 1-ă 
„scos", așa cum era de așteptat, tot 
prima reprezentativă a clubului Dinamo 
(4:45.9). Ea a fost urmată de Steaua — 
4:52.3, Dinamo II — 4-54,4, Dinamo in 
— 4:53,5, voința — 3:01,0 șl Olimpia — 
5:02.5. După o pauză de aproximativ

Jumătate de oră, primele patru forma- 
ții au intrat din nou pe pistă, de data 
aceasta două cîte două, pentru a-și dis-r 
pută locurile 1—2 și 3—4 din clasamen
tul campionatului.

Pentru locurile 3—4 s-au aliniat, de 
o parte și de alta a pistei, reprezentati
vele Dinamo II și Dinamo III. Cu un 
plus de experiență și mai deciși în pe
dalai, componenții echipei Dinamo II 
au terminat învingători. în ultima aler
gare, aceea pentru locurile 1—2, după 
cum am arătat, dinam o vi știi n-au avut 
probleme. Ei au demonstrat o coeziune 
excelentă, cu schimburi pe viraje 
proșabile. Regretabil a fost doar 
dentul din finalul cursei, despre 
am vorbit mai sus.

Iată acum clasamentul cursei : 
mo I (Cîrje. Vasile, Laibner. I__ ,
4:41.0, 2. Steaua (P. Dolofan, P. Soare. 
M. Ferfelea. G. Negoescu), 3. Dinamo TI 
(M. Romașcanu. V. Murineanu, N. 
Voican, A. Neagoe). 4 Dinamo III (L. 
'Roșac, N. Tănase C. Stefan, V. Ilie). 
Campionatele naționale de velodrom 
continuă astăzi, de la ora 16, cu cursa 
de adițiune de puncte.

Gheorghe ȘTEFANESCU

lre- 
inci- 
eare

Dina-
Ioniță)

Kozlovskaia (toate din U.R.S.S.), 
Maria Ivanka, Zsuzsa Veroci și Eva 
Karakas (Ungaria), Milunka Laza- 
revici și Katia Jovanoviei (Iugo
slavia), Jana Hartston-Malypetrova 
(Anglia), Ruth Cardoso (Brazilia), 
Handsuren (Mongolia), Aronson și 
Browne (S.U.A.) și E. Maddern 
(Australia).

Sarcina reprezentatelor noastre 
în această puternică companie nu 
este ușoară. Păstrînd obiectivitatea 
absolut obligatorie în abordarea 
unei competiții de asemenea am
ploare, putem afirma că jucătoare
le românce se prezintă la „inter
zonal" cu șanse egale față de cele 
mai bune concurente, lucru pe care 
l-au dovedit, de altfel, în alte com
petiții în care le-au înfruntat cu 
succes. Acestea sint premisele. Da
că vor reuși, însă, să smulgă mă
car unul dintre primele 3 locuri, 
aceasta este o problemă a cărei re
zolvare stă în mîinile lor. Pregă
tite sînt, ambițioase sînt — rămîne 
ca ceilalți factori care ‘influențea
ză, de multe ori imprevizibil, des
fășurarea unei asemenea întreceri, 
să le fie de data aceasta favorabili.

în lupta acerbă pe care o vor 
avea de dat cu celelalte concu
rente, animate de aceeași ambiție, 
noi sperăm ca șahistele românce să 
se arate la înălțimea încrederii 
noastre în ele și să reușească în 
Minorca turul de forță al califi
cării.

Aceste 4 atlete din R. P. Bulgaria 
sint deținătoarele recordului mon
dial feminin în ștafeta 4x800 m, 
pe care l-au stabilit recent, cu per
formanța de 8:08,6. lată-le, după 
cursa încununată de succes (de la 
stingă la dreapta): Svetla Zlateva, 
Liliana Tomova, Tonka Petrova, 

Stefka Iordanova
Foto t B.T.A.

TURNEUL DE VOLEI

DIN CEHOSLOVACIA

S. SAMARIAN
antrenor emerit

ATLEȚI ROMANI 
AU EVOLUAT

LA PRAGA
PRAGA, 26 (Agerpres). — Pe Sta

dionul Strachov din Praga s-a des
fășurat un concurs internațional 
atletic la care au participat și spor
tivi din România. Un frumos suc
ces a obținut atleta româncă Ioana 
Arășanu, care a terminat învingă
toare în proba de 1 500 m cu 
timpul de 4:27,3. Pe locurile urmă-, 
toare s-au clasat Juh (Polonia) 
4:28,8 și Simkina (URSS) 4:29,0. în 
cursa masculină de 3 000 m obsta
cole, în care victoria a revenit el
vețianului Kaiser cu 8:48,6, sporti
vii români Petre Murgoci și Adrian 
Laurențiu s-au situat pe locurile 2 
(9:02,4) și respectiv 4 (9:18,2).

Alte rezultate: 100 m — Lebe- 
deev (URSS) 10,4 ; 110 mg — Pa- 
tehnicev (URSS) 13,9 ; 3 000 m — 
Abdulin (URSS) 7:54,4. La feminin : 
înălțime — Kutilova (Cehoslovacia) 
1,70 m; 100 mg — Lebedeeva
(URSS) 13,5 ; 800 m — De Lange 
(Olanda) 2:05,4.

Au luat sfîrșit întrecerile celor 
două grupe preliminare ale tur
neului internațional masculin de 
volei, care se desfășoară în prezent în 
Cehoslovacia. Pentru turneul final, 
programat la Praga, s-au calificat 
selecționatele Cehoslovaciei, URSS, 
R.D. Germane și Poloniei.

Iată ultimele rezultate înregis
trate în cadrul grupelor prelimina
re : Grupa A (la Praga) : Ceho
slovacia — R.D. Germană 3—2 ; 
Bulgaria — Brazilia 3—0 ; grupa 8 
(la Bratislava) : Polonia — S.U.A. 
3—0 ; Japonia — U.R.S.S. 3—2.U.R.S.S.

FELICE GIMONDI

LA A 106-a VICTORIE

Rutierul italian Felice Gimondi. 
campion mondial în proba de fond, 
a obținut cea de-a 106-a victorie 
din1 cariera sa. cîștigînd cursa de 
la Colle san Fermo (altitudine 1067 
m). Gimondi a parcurs un traseu de 
19,800 km 
în 41:23,8, 
ții săi G. 
toglio — 
Roger de 
locul 5, cu 43:25,9.

(diferență de nivel 880 m) 
fiind urmat de compatrio- 
Perletto — 41:59 și F. Ber- 
42:04. Campionul belgian 
VIaeminck s-a clasat pe

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
După disputarea a 5 etape, în campio-

- • • gheață
Sparta

natul cehoslovac de hochei pe 
conduce. neînvinsă, echipa 
Praga cu 10 p, urmată de ZKL Brno — 
6 p și Dukla Jihlava — 6 p. în partida 
derby a etapei, echipa Tesla Pardubice 
a terminat la egalitate : 3—3 (1—0, 0—2, 
2—1), pe teren propriu cu Dukla Jih
lava. Sparta Praga a cîștigat cu 4—2 
(2—0, 2—0, 0—2) meciul susținut în de
plasare cu formația VJKG Ostrava. Alte 
rezultate : Skoda Plsen — HZ Litvinov 
0—2 ; ZKL Brno — Slovan Bratislava 
7—2 : VTJ Homutov — Sonp Kladno 
5—5 ; Motor Ceske Budejovice — VSJ 
Kosice 4—4.

Cu 
de 
un

sat elvețianul Vifian — 1:50,48. Sprinte
rul francez Arame a cîștigat cursa de 
200 m, cu timpul de 20,82, iar compa
triotul său Soivenard s-a situat pe pri
mul loc în proba de săritură în lungime, 
cu rezultatul de 7,66 m. Proba feminină 
de ștafetă 4x800 m s-a încheiat. cu vic
toria echipei Bulgariei (Tomova, Iorda
nova, Petrova și Zlateva). cronometrată 
în 8:29,59. Alte rezultate : masculin :
1 500 m : Beznoit (Franța) — 3:49,35 ; a- 
runcarea suliței : Laroy (Franța) — 78.10 
m ; feminin : săritura în lungime : 
Desmier (Franța) — 5,96 m.

mația locală .-.Juki", campioana Japo- 
niei, și o selecționată a R. F. Germania. 
Handbalistele vest-germane au obținut 
victoria cu scorul de 10—9 (3—4).

inaugurărli noului stadion 
din St. Etienne, a avut loc 

.. . . .... la startul căruia au fost
prezenți sportivi și sportive din mai 
multe țâri ate lumii. Tn proba de 800 v 
m. victoria a revenit atletului american 
Mark Winzenried, cronometrat cu tim
pul de 1:50 20. Pe locul secund s-a cla-

prilejul 
atletism
concurs

La Ljubljana s-a disputat meciul dintre 
echipa locală Olimpia și formația 
triacă H.C. Klagenfurt, contind 
„Cupa Alpilor" la hochei pe 
Hocheiștii ' ' '
gători cu 
2—0).
a
La Tokio 
țional de

aus-
pentru 

__  . gheață, 
iugoslavi au terminat învin- 
scorul de 9—1 (2—0, 5—4,

s-a disputat meciul interna- 
handbal feminin dintre for-

Cursa ciclistă desfășurată în împreju
rimile orașului Borna a fost ciștigată de 
rutierul italian Giovanni Bataglin, cro
nometrat pe distanța de 218 km cu tim
pul de 5h 37:28. L-au urmat compa- 
trioții săi Giancarlo Polidori — la 41 
sec. și Alessio Antoninl — la 42 sec. Pri
mul clasat dintre concurențil străini 
a fost elvețianul Joseph Fuchs, care 
a ocupat locul 22, la 4:04 de învingător. 
Proba de simplu bărbați a turneului de 
tenis de Ia Paris a fost ciștigată de 
jucătorul francez Franțois Jauffret, 
care în finală l-a întrecut cu 6—3, 3—6. 
6—3 pe spaniolul Juan Gisbert. în ul
timele două finale disputate : Natalie 
Fuchs (Franța) — Michele Gurdal (Bel
gia) 6—2, 5—7, 6—4 ; M. Gurdal, Van 
Hever (Belgia) — N. Fuchs, R, Dar- 
mon (Franța) 9—7, 7—5.
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